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Voorwoord

‘Verandering is er altijd geweest, maar de snelheid waarmee de waarden van gisteren van

daag al weer ouderwets of overbodig lijken, raakt aan ons evenwicht. Het is alsof de tijd ont
breekt zich ergens thuis te voelen.’

Dat zei Hare Majesteit de Koningin in de -  beroemd geworden -  toespraak bij haar inhuldi

ging, op 30 april 1980.

In die woorden is het hele spanningsveld van haar ambt geschetst. Dat ambt stelt twee zeer 

uiteenlopende eisen aan degene die het vervult. Aan de ene kant voeling houden met alle 

belangrijke veranderingen en vernieuwingen in onze samenleving. Aan de andere kant uit
drukking geven aan dat wat ons verbindt en houvast geeft, dwars door alle partijen en stro

mingen heen.

Het combineren daarvan is niet eenvoudig. Het vraagt belangstelling voor mensen en maat

schappelijke ontwikkelingen, inlevingsvermogen, tact, kennis en een groot verantwoorde

lijkheidsgevoel.

In haar meer persoonlijke toespraken Iaat de Koningin steeds weer zien dat traditie en ver

nieuwing twee krachten zijn die elkaar nodig hebben en die elkaar kunnen versterken. Zij is 

vaak haar tijd vooruit geweest bij het benoemen van maatschappelijke vraagstukken. In de 
vroege jaren tachtig, toen in ons land veel aandacht uitging naar economische problemen, 
stelde zij nadrukkelijk de immateriële kant van het leven en de omgang tussen mensen cen
traal. Daarbij wees ze erop dat ‘oude’ waarden als tolerantie, respect en solidariteit nooit aan 
actualiteit inboeten. In een snel veranderende wereld zijn het juist deze waarden die ons 

houvast en zekerheid geven.

Nederland moet een land zijn waarin iedereen die hier woont zich ‘thuis’ kan voelen. Een 

land vol beweging, kleuren en verschillen, maar ook met een sterk gezamenlijk fundament. 
Aan dat Nederland geeft Hare Majesteit de Koningin al 25 jaar haar beste krachten. Niet 

alleen via haar toespraken, maar in haar gehele werk.
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‘Graag wil ik proberen de aansluiting op het verleden te vinden in de nieuwe tijd vol eisen en 

behoeften.’ Dat zei de Koningin bij haar inhuldiging. Ze is daarin op een bewonderens- 

waardige manier geslaagd. Al meer dan een kwart eeuw vormen traditie en vernieuwing in 
haar optreden een sterk verbond.

Mr. dr. Jan Peter Balkenende
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Inleiding

In 2005 vierde koningin Beatrix haar zilveren regeringsjubileum. Dit jubileum was voor het 

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) de aanleiding tot het verzameld uitgeven 

van alle troonredes en kersttoespraken die Beatrix tot nu toe heeft uitgesproken alsmede van 

een selectie van 25 van haar officiële redevoeringen. Tot de laatste categorie behoren de 

redes die Beatrix heeft uitgesproken tijdens staatbezoeken en ter gelegenheid van speciale 
gelegenheden.

Aan de 75 verzamelde toespraken gaat een inleidend hoofdstuk vooraf, getiteld: ‘De toe

spraken van Beatrix nader beschouwd’. Hoe komen de toespraken eigenlijk tot stand? Wie 
schrijft de troonrede, wie de kersttoespraak? Hoe ver reikt de betrokkenheid van koningin 
Beatrix zelf? Deze en andere vragen zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen.

De troonredes hebben wij overgenomen uit de Handelingen der Staten-Generaal; de kerst

toespraken en ‘overige redes’ zijn afkomstig uit het archiefvan de Rijksvoorlichtingsdienst. 
De toespraken zijn, waar nodig, van een toelichting voorzien; de verantwoording voor de 

annotatie is achter de 75 teksten gevoegd.

Aan het totstandkomen van dit boek hebben velen hun medewerking verleend; graag 

willen wij allen daarvoor hartelijk bedanken. Om te beginnen het bestuur van de Stichting 

Parlementaire Geschiedenis (mr. E.M. d’Hondt, E. van Middelkoop, drs. F. Halsema, prof. 
dr. U. Rosenthal en drs. M.J.M. Verhagen). Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan de 

leden van de Wetenschappelijke Raad van het CPG (prof. dr. R.A.M. Aerts, prof. dr. J.Th.J. 

van den Berg, prof. dr. E.C. Coppens en dr. G. Voerman). Zij lazen het manuscript en voor
zagen het van opbouwende kritiek. Voorts gaat onze dank uit naar I.C.M. Wubben, hoofd 

Publieksinformatie en Bibliotheek van de Rijksvoorlichtingsdienst, en naar mr. M. Hordijk, 
secretaris van de ministerraad. Beiden verleenden onontbeerlijke steun bij ons onderzoek. 

Ten slotte zijn wij dr. R.F.M. Lubbers en mr. dr. R.K. Visser erkentelijk voor hun bereidheid 
tot een gesprek met de auteurs van het inleidende hoofdstuk, en mr. H. van den Broek voor 

het verstrekken van schriftelijke informatie. 1. Helsen danken wij voor de onmisbare secre

tariële ondersteuning.

De redactie
Nijmegen, september 2005
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De toespraken van Beatrix nader beschouwd1

Carla van Baaien en Jan Willem Broutuer

De toespraken van Beatrix zijn bijzonder. Dat komt omdat de koningin op geen enkele 

manier verantwoordelijk is voor wat zij zegt. ‘De Koning is onschendbaar; de ministers zijn 

verantwoordelijk’, zo staat het immers sinds 1848 in de Grondwet. Dit gegeven impliceert 

echter niet dat Beatrix geen bemoeienis zou hebben met de teksten die zij uitspreekt. In deze 

beschouwing willen wij de invloed van de koningin op haar toespraken onderzoeken. Dat is 

interessant omdat bekend is dat Beatrix al vanaf het begin, in 1980, niets voelt voor een zui

ver ceremonieel koningschap; zij wil juist inhoud en betekenis geven aan haar functie. Hoe 
combineert zij dat streven met haar onschendbare positie?

Voorop staat natuurlijk dat het voor de beantwoording van deze vraag uitmaakt om welk 

type rede het gaat. In essentie zijn drie soorten van toespraken te onderscheiden. Ten eerste 
die welke koningin Beatrix houdt in haar functie als lid van de regering (de troonredes), ver

der die welke zij houdt als staatshoofd (redes gehouden tijdens staatsbezoeken bijvoorbeeld) 

en ten slotte de meer persoonlijke toespraken waarin zij zich rechtstreeks tot de Nederlandse 

bevolking richt, zoals de kerstboodschap. Naast de vraag naar de inhoudelijke betrokkenheid 
van Beatrix bij de redes, zullen in deze beschouwing ook meer algemene vragen worden 

beantwoord zoals: hoe kwamen de toespraken tot stand, welke onderwerpen behandelen ze, 
wat zeggen ze over de tijd waarin ze zijn verschenen en hoe was de ontvangst ervan in de pers?

Troonredes2

Een veeleisend stuk

Als niet de koningin maar een ander lid van de regering de troonrede zou voorlezen, dan zou 
dit regeringsstuk er anders uitzien. Al was het alleen al omdat degene die de tekst moet uit

spreken, invloed uitoefent op het eindresultaat. Maar ook zou de kans groot zijn dat de

1 Wij danken J.Th.J. van den Berg voor zijn waardevolle suggesties gedaan naaraanleidingvan een 

eerdere versie van deze tekst.

2 De troonredes van koningin Juliana zijn uitgegeven en becommentarieerd door Jan Blokker 

('Leden van de S t a t e n - G e n e r a a l ’ [Bussum, 1981]), die van koning Willem I tot en met die van konin

gin Juliana uit 1963 door E. van Raalte (T ro o n re d e s , openingsredes, inhuldigin^sredes, 1814-1953 [Den 

Haag, 1964]).
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troonrede een stuk pregnanter zou zijn. Nu passen de ministers er wel voor op om de konin

gin controversiële uitspraken te laten doen; haar onschendbare positie mag immers niet in 
het geding komen.3 Bovendien vereist het feit dat de koningin de troonrede uitspreekt, dat 

de tekst niet te sterk mag afwijken van eerdere troonredes. Het zou immers de positie en de 
geloofwaardigheid van de koningin aantasten als zij het ene jaar iets zou beweren dat haaks 

zou staan op hetgeen zij het vorige jaar had gezegd. En verder zouden er geen persoonlijke 
opmerkingen meer in voorkomen. In de periode 1980-2005 liet Beatrix enkele malen een 
persoonlijke noot horen. Zo verwees zij in 1987 naar haar ziekte, maakte zij in 1988 een grap

je (net als een eeuw eerder haar grootmoeder, begon zij met: ‘Mijne Heeren!’) en sprak zij in 
2001 over de huwelijken van twee van haar zonen. Kortom, met het feit dat de troonrede 
wordt uitgesproken door de koningin, moet bij het opstellen van dit regeringsstuk, dat wel 

het belangrijkste beleidsstuk van het jaar wordt genoemd, terdege rekening worden gehou
den.

De troonrede wordt doorgaans gekenschetst als een moeilijk genre. Niet alleen omdat 

het onschendbare staatshoofd haar moet voordragen, maar ook omdat het stuk aan zoveel 

eisen tegelijkertijd moet voldoen. Om te beginnen moet de regering haar plannen voor het 
komende jaar ontvouwen. Deze eis is geformuleerd in artikel 65 van de Grondwet.4 R.J. 

Hoekstra, in zijn functie als secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken 

betrokken bij de totstandkoming van de troonrede, formuleerde het in 1988 als volgt: ‘Zij 

moet in grote trekken een algemeen overzicht van de toestand van het land bevatten en zij 

moet melding maken van die onderwerpen waarop de regering in het bijzonder haar aan

dacht vestigt’ . Want, zoals al in de negentiende eeuw werd opgemerkt: ‘eene troonrede moet 

geen onbeduidend staatsstuk zijn’.5 Tegenwoordig wordt de troonrede over het algemeen

3 R.J. Hoekstra, Ministerraad en uormincj van re g e r in g s b e le id  (Zwolle 1988) p. 73; vgl. J.Th.J. van den 

Berg, ‘“ Le roi règne, mais il ne gouverne pas’” in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001 (Den 

Haag 2001) p. 62.

4 ‘Jaarlijks op de derde dinsdagvan september of op een bij de wette bepalen eerder tijdstip wordt 

door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de State n-G ene raai een uiteenzet

ting van het door de regering te voeren beleid gegeven.’ De Grondwet waarin dit artikel 65 is 

opgenomen, trad op 1 februari 1983 in werking. Voordien bevatte de Grondwet geen bepaling 

over de troonrede en was het dus uitsluitend een gebruik dat op de derde dinsdag van septem

ber de troonrede werd uitgesproken. Hoekstra, Ministerraad, p. 69. Vgl. A. Vondeling, 

‘Prinsjesdag als openbare les’ , Nederlandsch juristenblad 50 (1975) nr. 25, p. 769-771.

5 Hoekstra, M in i s t e r r a a d ,  p. 71.

6 A.K. Koekkoek, De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar (3de druk; Deventer 

2000) p. 364.
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omschreven als ‘een politiek stuk’.6 Daarnaast is er de eis van beknoptheid. Het is immers 

onmogelijk een overzicht te geven van alle plannen van alle departementen. Het voorlezen 
mag hooguit 25 minuten in beslag nemen. Deze eis is daarom zo lastig omdat er altijd de 

wens bestaat om, naast de meer algemene beleidsvoornemens, toch ook een aantal concre
te maatregelen te noemen, zo eerlijk mogelijk verdeeld over de ministeries.

Tevens moet elke troonrede de kenmerken van een balans hebben. Er dienen elemen
ten in te worden genoemd die goed gaan maar evenzeer die (nog) niet goed gaan. Een uit

sluitend rooskleurig verhaal zou de toehoorders het gevoel geven dat zij op de lauweren 

zouden kunnen rusten. Een uitsluitend ‘zwart’ verhaal zou hen te zeer ontmoedigen. E11 
verder dient elke troonrede een boodschap te bezitten. Dit punt hangt nauw samen met 

het vorige. In essentie kunnen er twee boodschappen zijn. Ofwel: het gaat goed maar we 

zijn er nog niet en we gaan door op de ingeslagen weg; ofwel: het gaat niet goed en de 

regering is van plan daar het volgende aan te doen. Ook moet de rede in toegankelijk 

Nederlands zijn geschreven. De koningin moet haar immers niet alleen vlot kunnen voor

dragen, maar een groot publiek moet de rede ook kunnen aanhoren. Weliswaar is de 

troonrede formeel slechts bedoeld voor de leden van de Staten-Generaal -  de koningin 
richt zich expliciet tot hen -  maar in de praktijk is zij toch ook bedoeld voor de 
Nederlandse burgers./ De rede wordt rechtstreeks op radio en televisie uitgezonden en is 

ook via internet te beluisteren.

Ten slotte mag de tekst ook qua vorm niet te sterk afwijken van eerdere troonredes. De 

rede vormt immers het belangrijkste onderdeel van het jaarlijkse ritueel van prinsjesdag, de 
feestdag van de parlementaire democratie. Dit in ogenschouw nemend zou het, nog afge

zien van de genoemde inhoudelijke bezwaren, ook onverstandig zijn plotseling met een 

geheel ander soort troonrede te komen.

Totstandkoming. ‘De troonrede is een zaak uan het kabinet’

Ieder jaar begin augustus -  zes weken voor prinsjesdag -  ontvangen alle ministers een brief 
van de minister-president met het verzoek een stuk voor de troonrede aan te leveren; het stuk 
dient de ingrediënten te bevatten die het desbetreffende ministerie genoemd wil hebben.8 

Sommige departementen leveren vervolgens uitgebreide stukken aan, waaruit de belang

rijkste zaken nog gedestilleerd moeten worden, andere sturen een beknopt stuk met alleen 

die informatie die ze per se in de troonrede opgenomen willen hebben. Aan de hand van alle

7 Zie verderop in deze inleiding, p. 15 (uitspraak van Lubbers gedaan op 7 sept. 1984).

8 Het gebruik ministers te vragen bouwstenen voor de troonrede aan te leveren, bestaat sinds 

1819. E. van Raaite, ‘Enige curiosa omtrent de troonredes’, Tijdschrift u oor  overheidsadministratie 30 

(1974) p. 374.
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ingediende stukken schrijven ambtenaren op het ministerie van Algemene Zaken een 

concepttekst. Het komt ook wel voor dat medio augustus in de ministerraad eerst een 
oriënterende bespreking plaatsvindt over toonzetting en accenten in de troonrede. De 
secretaris'generaal van Algemene Zaken en de secretaris van de ministerraad hebben bij 

de totstandkoming van de troonrede een ‘coördinerende en controlerende rol’ en zien 
toe op ‘staatsrechtelijke gevoeligheden’.9

Overleg in de ministerraad 

De ministers bespreken de concepttroonrede begin september. ‘Het is een van de zeldzame 
momenten’, aldus secretaris-generaal Hoekstra in 1988, ‘dat de ministerraad spreekt over 
het regeringsbeleid in onderlinge samenhang.’10 Alle ministers leveren commentaar op het 
concept. De meeste aandacht gaat uit naar de toon van de troonrede. Welke boodschap wil 

het kabinet overbrengen? Is deze wel in de juiste bewoordingen gegoten? En is ook de rest 
van de tekst daarmee in harmonie? Zo vonden veel ministers in 1980, ten tijde van het kabi- 

net-Van Agt I, dat deze het kenmerk moest dragen van hoop en gerichtheid op de toekomst. 

P.B.R. de Geus (CDA), minister van Defensie, meende dat dit goed was ‘omdat het kabinet 

nogal eens een gebrek aan visie en een kleurloos beleid wordt verweten’. A. Pais (W D), 

minister van Onderwijs en Wetenschappen, meende dat er een extra reden was waarom uit 
de troonrede een ‘gerichtheid op de toekomst’ zou moeten spreken: het ging hier immers 
om de eerste troonrede van koningin Beatrix.11

In andere jaren vonden vergelijkbare discussies plaats. Hoe optimistisch of hoe pessi
mistisch mocht de tekst zijn? Natuurlijk moesten de dingen die moeilijk gingen, worden 
benoemd. Zeker in het begin van de jaren tachtig, toen het economisch gesternte slecht 

stond, was dat het geval. Maar het kabinet lette er goed op dat de tekst niet te somber werd. 

En andersom, toen de zaken er in september 1985 gunstiger voor stonden, waren de minis

ters erop bedacht dat de troonrede niet alleen maar een hoera-verhaal zou worden. W.J.

g R.F.M. Lubbers en R.J. Hoekstra, ‘De Troonrede en taaladvisering’ in: Ted Sanders en Peter 

Smulders (red.), Schrijfwijsheden. Visies op  taal en taa la dv ie s  (Den Haag 1996) p. 272.

10 Hoekstra, Minister raad,  p. 74. Deze paragraaf is vooral gebaseerd op de notulen van de minister

raadsvergaderingen van achtereenvolgens: 4 en 8 sept. 1980; 8 sept. 1981; 10,13 en 17 sept. 1982;

9 sept. 1983; 7 sept. 1984 en 6 sept. 1985. In 1980 werd er twee keer in een ministerraadsverga

dering over de troonrede gesproken (één keer zonder dat er een concept ter tafel lag) en in 1982 

zelfs drie keer. In laatstgenoemd jaar was er sprake van een ongewone situatie. Het kabinet-Van 

Agt III was demissionair; op 8 sept. 1982 hadden (vervroegde) verkiezingen voor de Tweede 

Kamer plaatsgevonden. De notulen van de jaren na 1985 zijn voor wetenschappelijk onderzoek 

nog niet beschikbaar.

11 Ministerie van Algemene Zaken (AZ), Notulen Ministerraad (MR), 4 sept. 1980.
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Deetman (CDA), minister van Onderwijs en Wetenschappen, zei: ‘Er moet worden aangege

ven dat dit kabinet op heel wat terreinen succes heeft gehad. Hierdoor mag echter niet de 

indruk ontstaan dat het gevoerde restrictieve beleid in de tweede helft van de jaren 80 ach
terwege zou kunnen blijven.’12

Naast het ‘grote verhaal’ van de boodschap en de toon, wezen de ministers er ook altijd 

op wat huns inziens nog ontbrak aan de concepttroonrede en welke informatie overbodig 
was. Vrijwel allen waren voorstander van een uiteenzetting op hoofdlijnen; tegelijkertijd 

kwam bijna iedereen toch ook steeds weer op de proppen met een beleidsvoornemen dat 

niet mocht ontbreken. Zo vond Deetman in 1985 dat het concept te lang was, maar tegelij

kertijd miste hij mededelingen over ‘het omvangrijke informaticastimuleringsplan’.1? 

Opvallend is dat ministers ook met enige regelmaat opmerkingen voorstelden die verder 

reikten dan het komende parlementaire jaar. Zo wilde minister Pais in 1980 ‘een perspectief 
bieden’ voor de komende jaren. J.G. Rietkerk (W D), minister van Binnenlandse Zaken, 

meende halverwege het eerste kabinet-Lubbers, in september 1984, dat de troonrede van dat 

jaar drie zaken diende te vermelden: de oorspronkelijke doelstellingen van het kabinet, de 
daarvan inmiddels bereikte alsmede de voornemens voor de resterende periode. En in 1985 
vroeg minister H.O.C.R. Ruding (CDA) zich af of het niet verstandig zou zijn toch ook al iets 

te zeggen over de verwachtingen voor het jaar 1987.*4

Een enkele keer kwam het voor dat de ministers uitdrukkelijk stilstonden bij de koningin, 

die het stuk moest voorlezen, of bij het publiek, dat de rede moest aanhoren. Zo betwijfelde 

minister van Justitie F. Korthals Altes (W D) in 1983 of het wel juist was ‘om op plaatsen waar 

duidelijke standpunten worden ingenomen dit in de voorgestelde vrij pregnante vorm door het 

staatshoofd te laten uitspreken’. Minister-president R.F.M. Lubbers (CDA) zag het probleem 

niet: ‘(...) pregnante formuleringen ten aanzien van de richting van het beleid in de troonrede 

moeten mogelijk zijn.’^ Een jaar later kwamen de ‘toehoorders’ ter sprake. Minister van 

Verkeer en Waterstaat N. Smit-Kroes (W D) meende dat een troonrede zowel voor de leden van 

de Staten-Generaal als voor het volk was bedoeld; Lubbers echter vond dat deze primair voor 

‘het volk’ was. Smit-Kroes: ‘(...) de troonrede dient met name om de bevolking en het parle
ment de voornaamste lijnen van het kabinetsbeleid uiteen te zetten.’ Lubbers: ‘De troonrede is 

een presentatie van het beleid, vooral bestemd voor de mensen in het land.’16
Ten slotte vormden ook eventuele persoonlijke opmerkingen van de koningin aan het begin 

evenals de roemruchte ‘bede’ aan het einde van de troonrede soms voorwerp van beraad in

12 AZ, Notulen MR, 6 sept. 1985.

13 Ibidem.

14 Ibidem, 8 sept. 1980,7 sept. 1984 en 6 sept. 1985.

15 Ibidem, 9 sept. 1983.

16 Ibidem, 7 sept. 1984.
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de ministerraad. Minister Pais vond het in 1980 bijvoorbeeld geen goed idee ‘om de nieuwe 

koningin de troonrede met een persoonlijk woord te laten beginnen’ vanwege ‘het staats ree h- 

telijke karakter van dit stuk’. ‘7 Over de bede steggelde het kabinet-Lubbers vooral toen het zijn 
eerste troonrede voorbereidde, in september 1983. De ministers G.M.V. van Aardenne (WD, 

Economische Zaken), Korthals Altes en Rietkerk betreurden het dat de formulering van ‘de 
bede’ in de concepttroonrede afweek van die van de voorgaande vijfjaren onder premier A.A.M. 
van Agt. Zij vreesden dat wéér een nieuwe formulering tot ongewenste discussies en exegeses 
zouden leiden, wat de aandacht zou afhouden van essentiëlere zaken. Minister J. de Koning 

(CDA, Sociale Zaken) daarentegen vond de voorgestelde formulering ‘een waardevolle tekst (...) 
die kan worden opgevat als een persoonlijke, direct gerichte wens die niemand hoeft te kwetsen 

en niemand wordt opgedrongen’. Daar bracht Korthals Altes weer tegenin dat ‘een persoonlij
ke benadering als waar minister de Koning van lijkt uit te gaan, niet past in het Nederlandse 

staatsrecht. De tekst van de troonrede is een zaak van het kabinet.’ Lubbers vreesde dat bij een 

ongewijzigd handhaven van de ‘compromistekst’ uit 1978, die volgens hem niemand bevredi

gend vond, een traditie zou worden geschapen die er tot dan toe helemaal niet was. Want, 

anders dan ook hijzelf had gedacht, er bestond helemaal geen traditie ten aanzien van de slot
zin van de rede. Veel verschillende formuleringen waren in de loop der tijd gebruikt.18 Tijdens 

de vergadering namen de ministers geen besluit, maar tien dagen later was het eerherstel van de 
bede een feit.

Na de bespreking van de eerste versie in de ministerraad, wordt een tweede versie 

geschreven. Meestal vergaderen de ministers hier nogmaals over, maar het komt ook voor 

dat de minister-president en de vice-minister(s)-president(en) meteen worden gemachtigd 
de eindversie vast te stellen. In ieder geval krijgen alle ministers de tweede versie nog wel 
voor commentaar voorgelegd. Het is voorgekomen dat zij hiervoor slechts enkele uren de 

tijd kregen. Zo arriveerde in 1985 de nieuwe versie op maandagochtend 9 september op alle 

departementen en moest het commentaar diezelfde dag nog schriftelijk bij de minister-pre
sident worden afgeleverd.^

De koningin

Nadat het laatste commentaar van de ministers is bekeken en eventueel verwerkt, kan de 

bijna definitieve versie worden geschreven. Deze versie bespreekt de minister-president uit

voerig met de koningin. In dit overleg, waarbij nooit anderen aanwezig zijn, staat de vraag

17 ibidem, 8 sept. 1980.

18 Ibidem, 9 sept. 1983; Vgl. Peter Bootsma en Peter van Griensven, ‘Scrupules rond de bede. Hoe

God de troonrede van 1978 niet haalde’ in: jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004. Het democra

tisch ideaal (Den Haag 2004) p. 96-104.

19 AZ, Notulen MR, 6 sept. 1985.
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Minister-president Lubbers ouerle gt  met koningin Beatrix in haar werkkamer [Foto; Werry CroneJ.

centraal of de door de ministers goedgekeurde versie ook goed voor te lezen is. Volgens 

Lubbers gebeurde het niet zelden dat er hier en daar nog een zin werd gewijzigd. Sprekend 

over koningin Beatrix zei hij in 1992: '(•••) het is iemand met een heel goed taalgevoel, goed 

gevoel hoe je de dingen over moet brengen.’20

De laatste versie is echter niet de eerste die de koningin onder ogen krijgt. Alle eerdere 

concepten ziet zij ook. Het staat vast dat zij bij de bestudering daarvan ook op de inhoud let 

en haar mening daarover kenbaar maakt. Lubbers was de eerste minister-president die het 

niet nodig vond daarover geheimzinnig te doen. In 1992 zei hij, ter gelegenheid van Beatrix’ 
koperen regeringsjubileum, dat de koningin en hij samen ‘vele tientallen uren’ aan de troon
rede werkten. Beatrix zei dan bijvoorbeeld tegen hem: is dit geen onzin (...) moet dat er 
wel in of zou dat er niet beter in kunnen?’ Volgens Lubbers waren de troonredes zelfs niet

20 Uitgesproken in het televisieprogramma Nova, geciteerd in NRC Handelsblad, 31 oktober 1992. 

Vgl. Lubbers en Hoekstra, ‘De Troonrede en taaladvisering’, p. 272.

21 Uitgesproken in het televisieprogramma Nova, geciteerd in NRC Handelsblad, 31 oktober 1992. In 

het terzelfder tijd verschenen jubileumboek schreef minister-president Lubbers in het voor

woord: ‘Een royale, en geen angsthazige interpretatie van de ministeriële verantwoordelijkheid 

blijkt de moeite waard.’ (Willem Breedveld (red.), Het staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespra

ken uan  Koningin Beatrix en Prins Claus (’s-Gravenhage 1992), p. 8.)

1 7



K O N I N G I N  B E A T R I X  AA N H E T  W O O R D

minder dan regelrechte ‘coproducties’. En hij beoordeelde dat als ‘heel uitstekend’.21 Kok 

zei een paar jaar later in wat voorzichtiger bewoordingen ongeveer hetzelfde. Hij wees in 
1996 de kritiek van WD-fractievoorzitter F. Bolkestein van de hand dat het voorlezen door 

de koningin van de troonrede slechts een ‘schijnvertoning’ was. Juist omdat zij de rede uit

spreekt, wordt zij er al vanaf het moment dat er een eerste versie op papier staat, bij betrok

ken. De koningin let dan niet alleen op taal en toon, maar ook op samenhang. Haar rol was: 
‘onzichtbaar, maar zeer aanwezig’, aldus Kok, die liet weten geen aanleiding te zien de gang 

van zaken te veranderen.22

Opvallend is dat in het jaar na Lubbers’ openhartige woorden er negatieve appreciaties 
opdoken over de bemoeienis van Beatrix met de troonrede. Zo schreef de journalist A. 
Joustra in Elseiner dat ‘een hoge ambtenaar’ hem het volgende had toevertrouwd: ‘Hier en 
daar herschrijft ze passages en het komt voor dat ze eigenmachtig iets toevoegt aan het ruwe 

concept.’2? De strekking van het artikel was duidelijk: de bemoeienis van Beatrix gaat veel te 

ver. Twee jaar later, in 1995, werd de term Beatrixisme gemunt om de vermeende invloed van 

de koningin in een woord te vangen (daarover later meer). Onze inschatting is echter dat de 

invloed van de koningin op de troonredes groter wordt voorgesteld dan hij in werkelijkheid 
is, zowel door degenen die die invloed positief als door degenen die dat negatief beoorde

len. Zo komt ons Lubbers’ kwalificatie van de troonrede als een ‘coproductie’ nogal aange

dikt voor. Uit de notulen van de ministerraad in de periode 1980-1985 bleek namelijk duide

lijk hoezeer de ministers belang hechtten aan een zorgvuldig geformuleerde boodschap; zij 
discussieerden daarover uitvoerig. De marges voor de koningin om aan de toon en de strek
king, waarover het kabinet het uiteindelijk eens werd, nog iets te veranderen, lijken ons 

klein. Nog onwaarschijnlijker komt het ons voor dat de koningin ‘op departementaal 
niveau’ nog iets aan de inhoud zou kunnen wijzigen.

En dan is er nog de vraag hoe erg het eigenlijk zou zijn als de koningin inderdaad 

invloed zou uitoefenen op de inhoud van de troonrede. Ons inziens is daar niets mis mee. 

Volgens de Grondwet is de koningin lid van de regering. Uit dien hoofde is Beatrix dus vol

komen gerechtigd zich te bemoeien met het regeringsstuk dat de troonrede is. Weliswaar 

vervult de koningin binnen de regering een bijzondere rol. Zij is immers niet tegelijkertijd, 
zoals alle andere regeringsleden, lid van de ministerraad en bovendien is zij in haar positie 

van koningin onschendbaar. Haar bijzondere rol bestaat uit ‘het vragen, adviseren en aan

sporen van andere leden van de regering’, aldus premier Kok in 1996 in navolging van de 
Britse staatsrechtkenner Walter Bagehot.24 Alleen kan haar standpunt nooit zichtbaar wor

den omdat de ministers voor haar optreden verantwoordelijk zijn.

2 2  de  Volkskrant, 18 sept. 1996.

23 Arendo Joustra, ‘Beatrix’ bemoeienis met de troonrede’, Elseuier, 18 sept. 1993, p. 16.

24 HIK 1996-1997, p. 3-128.
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De Taaladviesdienst

In juni 1987 deed de Taaladviesdienst van het genootschap Onze Taal het aanbod assistentie 

te verlenen bij het doorlichten van de troonrede op taalfouten. Het genootschap was gewend 
jaarlijks de troonrede kritisch te lezen en die oefening mondde steevast uit in een waslijst 
met opmerkingen, die vervolgens werd gepubliceerd in het tijdschrift van het genootschap. 

Zo was er telkens weer kritiek op ‘afwijkingen van de voorkeurspelling, ontbrekende of mis

plaatste komma’s, barbarismen, te moeilijke woordconstructies, fouten tegen het gramma
ticale getal, foute zinsconstructies, en op te lange en onbegrijpelijke zinnen’ .25

Het lcabinet-Lubbers wees het aanbod van de hand met als argumenten dat het opstel

len van de troonrede onder grote tijdsdruk moest gebeuren en dat het karakter van de rede 

zich niet leende voor inzage door derden voorafgaand aan het uitspreken. De afwijzing leid

de tot veel tumult in de media en zelfs tot Kamervragen. Kort daarna veranderde het kabinet 

van mening: de Taaladviesdienst was alsnog welkom om in de laatste twee weken vóór 

prinsjesdag de troonrede te becommentariëren.26 Sindsdien buigen twee medewerkers van 
de Taaladviesdienst zich elk jaar in september over de -  bijna gereed zijnde -  troonrede. Zij 
moeten absolute geheimhouding beloven. In een artikel in 1988 schreven zij dat hun taal
kundige adviezen niet allemaal werden overgenomen: ‘De troonrede is (...) het resultaat van 

een nauwkeurige afweging van taalkundige argumenten voor het veranderen van woorden en 

zinnen, en van politieke overwegingen voor het handhaven van bepaalde keuzen in de tekst. ’27 
Lubbers liet in 2004 weten dat hij de correcties altijd op prijs had gesteld.28

Het drukken uan de troonrede, de media en de geheimhouding 

Als de troonrede dan eindelijk definitief is vastgesteld, dan zien de directeur van het Kabinet 

der Koningin en de secretaris-generaal van Algemene Zaken samen toe op ‘puntgave ver

werking door de Staatsdrukkerij’. De tekst moet de donderdagochtend voor de derde dins
dag van september bij de drukker worden ingeleverd.29 Publicatie van de troonrede vindt

25 P. Smulders en W. Sterenborg, ‘Troonrede 1988’ , Onze Taal 57 (1988) nr. 10, p. 159. Vgl. bijv.: 

Henriëtte Loogman enjohan Loogman, ‘Troonrede 1985: broddelwerk’, O n z e T a a l  55 (1986) nr. 9, 

p. 118-119.

26 H a n d e l i n g e n  van de T w eede K a m e r  der  S ta te n - G e n e r a a l  (HTK) 1986-1987, Vragen van H.Th.M. 

Lauxtermann (WD), Aanhangsel, p. 1645; p- Smulders en W. Sterenborg, ‘Opnieuw Troonrede’ , 

Onze Taal 56 (1987) nr. 10, p. 143.

27 Smulders en Sterenborg, ‘Troonrede 1988’, p. 159.

28 Zie de bijdrage van Lubbers in: Henk van Doremalen, Ronald Peeters en Paul Spapens (red.), De 

vri enden van De Wil. Liber amicorum v o o r  Wil S te r e n b o rg  (Tilburg 2004) p. 38.

29 Lubbers en Hoekstra, ‘De Troonrede en taaladvisering’, p. 272 en 274. In 1988 werd de 

Staatsdrukkerij verzelfstandigd; sindsdien luidt de naam: Sdu Uitgevers.
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eerst plaats in een speciale editie van de Staatscourant en later ook in de Handelingen der Staten- 

Generaal. Opmerkelijk genoeg overigens zijn deze twee versies van de troonrede niet geheel 
identiek.?0 Het is gebruikelijk dat de pers evenals belangrijke maatschappelijke organisaties 
de dag vóór de derde dinsdag reeds een exemplaar van de troonrede ontvangen, uiteraard 
onder embargo.?1 Evenzeer is het gebruik dat er op die maandag een ontmoeting plaatsvindt 
tussen de minister-president en de hoofd- en eindredacteuren van de dagbladen. De minis
ter-president geeft dan een vertrouwelijke toelichting op de troonrede.

Het blijkt ondoenlijk om de regeringsplannen voor het nieuwe jaar geheim te houden tot 

de derde dinsdag. De laatste decennia is een patroon zichtbaar waarin er in de weken vóór 
prinsjesdag alsmaar meer informatie wordt weggegeven uit de miljoenennota. 

Dientengevolge bevat ook de troonrede steeds minder nieuws. Al in september 1983 schreef 
Kamervoorzitter D. Dolman in Trouiü: ‘Prinsjesdag is niet meer wat het geweest is. Vroeger 

bestond er, naast het geheim van Soestdijk, ook een geheim van de Kneuterdijk. De 
Koningin en de minister van Financiën brachten nieuws op de derde dinsdag. (...) 

Tegenwoordig gaat dat anders. Ambtenaren houden zich nog altijd betrekkelijk rustig, maar 

de ministers klappen zelf des te meer. Niet alleen weten wij sedert weken hoeveel en hoe zij 

willen bezuinigen. Wij zijn ook op de hoogte van aanvankelijke voorstellen, bezwaren, alter
natieven en ruzies. Het is amusant maar niet erg wijs.’?*

In de jaren die volgden werd het ‘lekken’ alleen maar erger. In 1996 noemde VVD-leider 

Bolkestein dit verschijnsel ‘een bijna onuitroeibare ziekte’. Volgens hem maakten zowel 
ministers als ambtenaren zich hieraan schuldig. Bolkestein pleitte voor een informatiestop: 

‘Iedereen een slot op de mond totdat de majesteit gesproken heeft.’?? In 2002 had iemand in

30 Niet alleen zijn verschillen zichtbaar in de alinea-indeling, in het gebruik van hoofdletters en van 

interpunctie, maar ook is de volgorde van de woorden niet steeds dezelfde en komt zelfs een 

enkele keer een (inhoudelijk) tekstverschil voor. Zie bijvoorbeeld de troonrede van 1980 waarin 

vele verschillen in vormgeving zitten. Opmerkelijk genoeg is de troonrede van 1981 zoals zij is 

afgedrukt in de H a n d e l in g e n ,  op één komma na, wél gelijk aan die welke is afgedrukt in de 

Staatscourant. Ook in de gedrukte troonredes van 2003 en 2004 komen veel verschillen voor, voor

al qua lay-out; in 2004 is het woord ‘ recent’ in de Staatscourant vervangen door het woord ‘recen

telijk’ in de Handelingen. Het verschil is niet toe te schrijven aan het stenograferen want de troon

rede wordt niet stenografisch vastgelegd.

31 De miljoenennota, met zijn vele honderden pagina’s tekst, wordt al voor het weekend verspreid, 

uiteraard eveneens onder embargo. Deze nota wordt, direct na het uitspreken van de troonrede, 

door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aangeboden, tezamen met de complete 

rijksbegroting.

32 D. Dolman, Van de stoel afgezien (Den Haag 1985) p. 154.

33 NRC Handelsblad, 10 sept. 1996.
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het weekend voorafgaand aan de derde dinsdag alle embargoberichtgeving van het 

Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) over de miljoenennota op internet gezet. Daarmee 
lag dus ook het nieuws uit de troonrede grotendeels op straat. In 2004 en 2005 lekte de mil
joenennota uit.

Ieder jaar is de klaagzang over de geringe nieuwswaarde van de troonrede opnieuw te 

horen; inmiddels kan worden vastgesteld dat ook dit klagen bij de rituelen van prinsjesdag 

is gaan behoren. Want iedereen weet dat er tegen het ‘klappen’ en ‘lekken’ geen kruid is 

gewassen. Daarvoor zijn de belangen die ermee zijn gemoeid immers te groot. Degenen die 

al in een vroeg stadium bepaalde plannen bekendmaken, willen weten hoe die plannen ‘val

len’ bij de bevolking om al doende de politieke besluitvorming te beïnvloeden. En met het 

laten lekken van reeds genomen besluiten kan ook voordeel worden behaald, bijvoorbeeld 
het kweken van goodwill of prestige bij een journalist.^

‘Slechtste redevoering uan het ja a r’ -  reacties op tro o n red e s^

De troonrede kan doorgaans niet op een positieve ontvangst rekenen. In de periode 1980- 

2005 overheersten de negatieve reacties. Commentaar -  afkomstig uit de hoek van de poli

tiek, de pers en de wetenschap -  is er op tal van aspecten: de inhoud, de taal, de stijl, de 

opbouw, het al of niet aanwezig zijn van de ‘bede’ en ook op het feit dat de koningin de rede 

voorleest.
Slechts zelden worden in de troonredes echte fouten gemaakt. In 1984 was de medede

ling onjuist dat ‘de koopkracht van de sociale minima gelukkig gehandhaafd kan blijven’. 
Lubbers erkende de volgende dag al dat hier sprake was van een onnauwkeurigheid.?6 In

1993 was sprake van een onnauwkeurigheid in de publicatiedatum van een SER-adviesJ?

Slechts één keer ontstond commotie over de troonrede, en wel in 1988. Het ging om de 

volgende twee zinnen: ‘Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met 

name lucht en water.’ Vrijwel alle politieke partijen meenden dat de regering hier een te 

rooskleurig beeld gaf van de toestand van het milieu. Bij de algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer, op 12 oktober, legde Lubbers uit dat de desbetreffende passage een even-

34 Kort voor het ter perse gaan van dit boek vond een opmerkelijke gebeurtenis plaats. Op 24 

augustus 2005, vier weken voor de 26ste troonrede van Beatrix, gaf minister-president 

Balkenende een persconferentie waarin hij de belangrijkste plannen voor 2006 aankondigde. De 

vraag is of de minister-president hier -  om het ‘lekken’ te voorkomen -  artikel 65 van de 

Grondwet (zie noot 4) niet over het hoofd heeft gezien.

35 de Volkskrant, 16 sept. 1992.

36 Grote Winkler Prins jaarboek 1985. Een encyclopedisch uerslag uan hetjaar 1984 (Amsterdam 1985) p. 203.

37 NRC Handelsblad, 22 sept. 1993.
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wichtig beeld probeerde te geven tussen schande roepen en bemoedigen: ‘Alleen maar dra

matiseren kan al snel leiden tot een gevoel van machteloosheid.’ Maar het was duidelijk dat 
hier de afweging in het kabinetsberaad over de toon van de troonrede niet goed was uitge

vallen. Het debat concentreerde zich op de gewraakte zin en vooral op de betekenis van de 

woorden ‘met name’. Volgens H.A.F.M.O. van Mierlo (D66) betekenden die woorden dat het 

milieu over de hele linie schoner zou zijn geworden, maar het meest water en lucht. ‘Neen’ , 
antwoordde Lubbers ‘dat is niet het geval! “Met name” in het Nederlands betekent een spe

cificatie van waar iets het geval is.’38 De volgende dag erkende Lubbers zijn ongelijk. Als ver
ontschuldiging zei hij dat hij bij het bepalen van de tekst was uitgegaan van een oude editie 
van het woordenboek van Van Dale. ‘Er is inmiddels een nieuwe Van Dale verschenen, die 
aangeeft dat in ons taalgebruik “met name” een andere betekenis heeft gekregen. Vandaar 
mijn ruiterlijke erkenning.’39

In december van dat jaar was alle ophef over het ‘met name lucht en water’ in de troon

rede nog niet vergeten. Daardoor viel des te meer op dat de koningin in haar kerstboodschap 

ook sprak over de milieuvervuiling maar dan zonder de optimistische toon van prinsjesdag. 

Beatrix zei onheilspellend: ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare -  het 
einde van het leven z e lf-  toch voorstelbaar.’ Volgens de commentaren in de kranten zou de 
koningin het kabinet hebben terechtgewezen.4°

Klachten over het taalgebruik van de troonrede zijn er onophoudelijk. Zij verstomden 

weliswaar even in 1987 toen voor het eerste taalkundigen advies gaven, maar al spoedig 

kwamen de negatieve geluiden weer terug. Weliswaar stonden de komma’s nu op de goede 

plaats, was de spelling correct en de zinsbouw redelijk, maar het Nederlands bleef een ver

schrikking. Trouw sprak in 1999 van ‘het volstrekt illusieloze taalgebruik’ en van ‘een tot een-

38 HTK 1988-1989, p. 9-453. Lubbers had kennelijk niet verwacht dat een paar woorden tot zoveel 

consternatie zouden leiden. Na afloop van het debat leek hij zijn ongelijk niet te willen beken

nen. Volgens NRC Handelsblad vertelde de premier in de wandelgangen dat ‘een neerlandicus’ de 

twee woordjes aan de troonrede had toegevoegd ‘om de tekst wat leesbaarder te maken’ . (NRC 

Handelsblad, 13 okt. 1988.) De kwestie kreeg veel aandacht in de pers. In het blad Onze Taal lieten 

de twee correctoren, P. Smulders en W. Sterenborg, boos weten dat daar geen sprake van was (P. 

Smulders en W. Sterenborg, ‘Taalstrijd over “ met name’” , Onze Taal 57 (1988) nr. 11, p. 167). 

Lubbers zei later nooit een neerlandicus te hebben beschuldigd. De journalist van NRC 

Handelsblad zou zijn woorden verkeerd hebben geïnterpreteerd (mededeling aan auteurs, 12 

sept. 2005).

39 HTK 1988-1989, p. 10-525.

40 Zie ook verderop in de tekst, in het deel over de kersttoespraken.

41 Voor de goede orde zij vermeld dat ook in 1960 de hulp is ingeroepen van een neerlandicus, op 

initiatiefvan premier J.E. de Quay (zie: Van Raalte, Troonredes, p. xliv).
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heidsworst gedraaide lappendeken die als een verlanglijstje eerst langs de verschillende 

departementen is gegaan’. Twee jaar eerder schreef de neerlandicus en journalist Peter 
Burger over ‘loden volzinnen vol vaagheid’.42

Een blijvend probleem is de opbouw van de tekst. In 1986 schreven Henriëtte en Johan 

Loogman in Onze Taal: ‘ (--O de opbouw is ronduit slecht: de verschillende onderwerpen staan 
lukraak door elkaar en het blijft onduidelijk hoe ze met elkaar in verband staan. De alinea- 

indeling doet hier en daar denken aan het eerste opstel van een basisschoolleerling. 

Onevenwichtigheid is troef (...).’ Overige commentaren zijn een afgeleide van deze kritiek. 

Zo sprak PvdA-senator E.C.M. Jurgens in 2004 van een ‘ plakboek van teksten vergaard bij de 
ministeries’ dat niet voldeed ‘aan de basiseisen van de klassieke welsprekendheid’^? In het

zelfde jaar suggereerde W.J. Bos, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, een 

oplossing voor dit probleem: zou koningin Beatrix van de troonrede niet beter een meer per

soonlijk verhaal kunnen maken? Erg veel bijval kreeg hij niet.44

Reacties op de aan- dan wel de afwezigheid van de bede zijn er vrijwel steeds. In ieder 

geval wordt er commentaar geleverd als de slotpassage van de troonrede weer eens is veran

derd. Nooit is het goed: ofwel christelijke bevolkingsgroepen zijn teleurgesteld omdat de 
bede heeft moeten wijken voor een meer wereldse afsluiting, ofwel niet-gelovigen moppe

ren als zij er weer in staat.
Een laatste punt van kritiek luidt dat de minister-president in plaats van de koningin de 

troonrede zou moeten voorlezen. Hiervoor worden verschillende redenen aangevoerd. 

Sommigen menen dat de koningin door het voordragen te veel in politiek vaarwater terecht 

komt.45 Anderen stellen dat het staatshoofd staatsrechtelijk geen invloed heeft op de inhoud 

ervan. Daardoor is Beatrix, aldus Jurgens in 1996, in feite meer een soort actrice die de tekst 

van een ander voorleest: ‘Dat mag je haar niet aandoen.’4& In 1996 vond Bolkestein dat ook, 

maar dan omdat de troonrede zelden of nooit iets nieuws bevatte. De troonrede dreigde een 
‘schijnvertoning’ te worden.47 Ten slotte menen sommigen dat veel mensen zouden denken 

dat de troonrede een tekst van de koningin is en dat daardoor sprake is van een vorm van 
‘volksverlakkerij’, aldus B.O. Dittrich, fractievoorzitter van D6 6 , in 2 0 0 3 . 4 8

42 Trouu/, 22 sept. 1999; Peter Burger, ‘Loden zinnen vol vaagheid. De taal van de troonrede’, in: P. 

Burger en J. de Jong (red.), Taalalmanak (Den Haag en Antwerpen 1997).

43 de Volkskrant, 24 sept. 2004.

44 NRC Handelsblad, 20 sept. 2004.

45 Redmar Kooistra en Stephan Koole, Beatrix, \n v lo e d  en macht van een e i g e n z i n n i g e  v o rstin 

(Amsterdam 2000) p. 67.

46 NRC Handelsblad, 10 sept. 1996 en de Volkskrant, 24 sept. 2004.

47 NRC Handelsblad, 10 sept. 1996.

48 de Volkskrant, 18 dec. 2003.
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Kortom, het regent voortdurend klachten van alle zijden. Ook dat behoort inmiddels tot de 

rituelen van prinsjesdag. Voor een belangrijk deel zijn wij het met de kritiek eens. Niemand 
is er ooit in geslaagd van de troonrede een werkelijk boeiend stuk te maken. Het analyseren 
van 25 troonredes op een rij was dan ook een taaie opgave. Tegelijkertijd echter bleken de 

teksten een waardevolle en interessante historische bron (waarover zo dadelijk meer). Toch 

moet het ook volgens ons mogelijk zijn om, uitgaande van een centrale visie, een coherent 
en duidelijk verhaal te construeren. I11 de praktijk hebben vrijwel alle ministers-presidenten 

daartoe ook wel pogingen ondernomen, maar zij liepen zich stuk op de weerbarstige prak

tijk. Alleen de troonrede van 1980 (de derde van Van Agt) en die van 2005 (de vierde van 
Balkenende) steken qua opbouw gunstig af bij de andere troonredes uit de onderzochte 
periode.

Ten slotte wat betreft het advies van met name lurgens en Bolkestein om in het vervolg 
de minister-president de troonrede te laten voorlezen: hun argumenten zijn steekhoudend 

en moeten serieus genomen worden. Op inhoudelijke gronden komen ook wij daarom tot 

de conclusie dat er aanleiding is voor verandering. Tegelijkertijd stellen wij echter vast dat op 

formele gronden en omwille van de traditie -  de koning(in) leest al bijna tweehonderd jaar 

de troonrede voor -  er reden is om op de oude voet door te gaan.

25 jaar troonredes geanalyseerd

Wanneer men de 25 troonredes van koningin Beatrix bestudeert, dan valt op dat ze tegelij
kertijd erg veel van hetzelfde bieden én heel verschillend zijn. ‘De tekst is ieder jaar anders 
en de tekst is ieder jaar toch weer vertrouwd, ’-w Ze vertonen onderling grote overeenkomsten 

in vorm, opbouw en lengte. En het type document blijft natuurlijk hetzelfde. Troonredes zijn 

nu eenmaal beleidsstukken die de kabinetsplannen voor het komende jaar aankondigen, 

waarbij geen departement mag worden vergeten. De verschillen blijken in de eerste plaats, 

hoe kan het ook anders, uit de inhoud van de redes; verder ook uit de hand van de minister

president en, ten slotte, uit de ‘leeftijd’ van de coalitie. Het maakt duidelijk verschil of een 

kabinet er net zit of dat een kabinet weet dat er verkiezingen op komst zijn. In het eerste 
geval kenmerkt de troonrede zich door veel dadendrang, in het laatste geval wordt opge- 

somd wat er allemaal voor goeds is bereikt. Bovendien staan er dan eerder ‘leuke dingen 

voor de mensen’ in dan pijnlijke maatregelen. Het zittende kabinet wil zijn kans op een 

goede verkiezingsuitslag natuurlijk zo groot mogelijk maken. En uiteraard zijn troonredes 
uit demissionaire septembermaanden doorgaans kort en weinigzeggend.

49 NRC Handelsblad, 6 sept. 1999.
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De opbouiu

De opbouw van een troonrede is altijd hetzelfde. De openingswoorden luiden: ‘Leden van de 

Staten-Generaal.’5°De koningin begint dan meteen korte uiteenzetting van de stand van het 
land waarin, al dan niet expliciet, een boodschap wordt geweven: waar moet het naartoe met 
Nederland. Deze boodschap beslaat hooguit een halve bladzijde. Daarna volgen, in wisse
lende volgorde, de beleidsvoornemens per departement, Koninkrijkszaken en internationa

le kwesties (Europa en andere internationale samenwerkingsverbanden, ontwikkelingshulp 

en eventuele bijzondere situaties). Tegen het einde richt de koningin zich opnieuw tot haar 

luisteraars (‘Leden van de Staten-Generaal’) en volgt het slot: een korte samenvatting van de 

boodschap, het benadrukken van de zware taak die op de schouders van de parlementariërs 

rust en, tot slot, de goede wensen voor alle volksvertegenwoordigers al dan niet vergezeld 
gaand van de zogeheten ‘bede’.

De bede
Al in de eerste troonrede uit de geschiedenis, die Koning Willem I op 2 mei 1814 uitsprak, 
stond aan het einde een bede of zegenwens (‘schenkt ons de Almagtige Zijnen zegen’). En 
vanaf 1830 heeft de bede nooit meer ontbroken, zij het in steeds wisselende formuleringen. 

Slechts éénmaal eindigde de troonrede zonder zegenwens, in 1869. Volgens de verantwoor

delijke minister P.Ph. van Bosse was dit per ongeluk gebeurd; hij sprak van een ‘noodlottige 

vergissing’. Ruim een eeuw later, in 1973, besloot het kabinet-Den Uyl, het‘rode kabinet met 

de witte rand’, af te zien van een bede. Dit leidde tot grote commotie. In 1978 wilde het con- 

fessioneelliberale kabinet-Van Agt de bede weliswaar terug in de troonrede maar het besloot 

tot slechts een gedeeltelijke herinvoering ervan. Dit om te voorkomen dat de zegenwens, en 

dus de naam van God, speelbal van de politiek zou worden. De formulering waarvoor het 

kabinet koos kan nog het beste worden getypeerd als een ‘halve bede’. De koningin beëin

digde de troonrede met het uitspreken van het vertrouwen dat ‘velen u wijsheid toewensen 
en om zegen voor u bidden’.51

Het kabinet-Lubbers besloot vervolgens, in 1983, wel tot eerherstel van de bede. Dat dit 
in de ministerraad de nodige woordenwisselingen opleverde, zagen we hierboven al. 
Uiteraard realiseerde Lubbers zich dat herinvoering opnieuw tot discussie zou leiden, maar 
hij voelde er weinig voor de vage compromisformulering van zijn voorganger tot standaard- 
.tekst te verheffen. In de elf jaren waarin de troonrede onder Lubbers’ verantwoordelijkheid 

tot stand kwam, sprak koningin Beatrix steeds deze woorden: ‘Van harte wens ik u toe dat 
Gods zegen op uw werk rust.’ In de paarse jaren volgde Kok opmerkelijk genoeg niet het

50 Vóór de invoering in 1917 van het passief vrouwen kiesrecht was eerst (1814-1848) de aan hef‘Edel 

Mogende Heeren!’ en later, vanaf 1849, de aanhef‘Mijne Heeren!’ gebruikelijk.

51 Bootsma en Van Griensven, ‘Scrupules rond de bede’ , p. 96-104.
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voorbeeld van zijn partijgenoot Den Uyl, maar dat van CDA-premier Van Agt. Hij liet de 

‘halve bede’ terugkeren, zij het met de opvallende toevoeging van de woorden ‘met mij’ . De 
formulering luidde: ‘ (...) in het vertrouwen dat velen met mij u wijsheid toewensen en om 

zegen voor u bidden.’ Hiermee suggereerde het kabinet, bedoeld of onbedoeld, dat de bede 

niet zozeer van het kabinet als wel van de koningin persoonlijk afkomstig was.
In 2002 was het de beurt aan CDA-minister-president Balkenende om de zegenwens 

weer in volle glorie te herstellen: ‘Ilc wens u daarbij Gods zegen toe.’ Hij deed dit kennelijk 
met iets te veel enthousiasme, want in het jaar daarna (mogelijk door het optreden van een 

nieuwe coalitie) keerden elementen van de halve bede terug alsmede de woorden ‘met mij’ 
uit de jaren van Kok. Koningin Beatrix spreekt sinds 2003 aldus: ‘U mag zich daarbij 

gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om krachten Gods 
zegen voor u bidden.’

Beeld uan een tijdvak

De troonredes schrijven ook geschiedenis. Doordat zij elk jaar opnieuw de ‘stand van het 

land’ weergeven, naast de belangrijkste beleidsvoornemens van het zittende kabinet, vooral 
op economisch, financieel en sociaal gebied, ontstaat een bepaald beeld van 25 jaren 
Nederland. Natuurlijk is dit beeld gekleurd, sterk gekleurd zelfs. Een troonrede wordt niet 

geschreven om de naar objectiviteit strevende geschiedschrijver van dienst te zijn, maar heeft 

een politiek doel. Een kabinet zal de stand van het land zó neerzetten dat zijn plannen daar

uit als het ware onontkoombaar voortvloeien; die plannen verpakt het vervolgens zo goed 

mogelijk (zo is het gebruikelijk te spreken van een ombuiging in plaats van een bezuiniging) 
en toestanden en zaken die het kabinet onwelgevallig zijn, houdt het netjes buiten de deur. 
Zo is het opvallend dat over sommige grote politieke kwesties met geen woord wordt gerept. 

Niets bijvoorbeeld over krakersrellen (begin jaren tachtig), paspoortaffaire (1984-1988) of 
IRT-affaire (1996-1997). Nog opmerkelijker is dat troonredes zwijgen over de val van 

Srebrenica (1995) en de rol van Nederland daarin, de moord op een Nederlands politicus 

(2002) en de -  door het kabinet politiek gesteunde -  aanval op Irak (2003). Welk beeld van 

Nederland rijst op uit de troonredes sinds 1980? Grofweg zijn vijf periodes te onderscheiden, 

niet toevallig grotendeels samenvallend met bepaalde coalities.

1980-1982

De eerste periode is die van 1980 tot en met 1982, de periode-Van Agt. Het is politiek bezien 
een nogal rommelige tijd waarin maar liefst drie kabinetten-Van Agt voorkwamen. 
Economisch ging het alsmaar slechter met Nederland, de troonrede van 1982 sprak van een 

‘zieke economie’ en ‘ernstige stagnatie’ , de werkloosheid steeg tot grote hoogten, de kosten 
voor de sociale voorzieningen bleven toenemen en de overheidsfinanciën dreigden ‘onbe
heersbaar’ te worden. Dat de werkloosheid, vooral die van jongeren, tot maatschappelijke 

spanningen kon leiden, erkenden de kabinetten-Van Agt ook met zoveel worden. Voorts
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benadrukten zij dat burgers zich hadden te houden aan democratisch totstandgekomen 
besluiten: ‘Eigenmachtig optreden kan niet worden geduld Hierbij doelden zij onder 

meer op het gedrag van krakers. De maatschappelijke onrust die het voornemen kruis- 

vluchtwapens op Nederlandse bodem te plaatsen, veroorzaakte (in 1981 vond te Amsterdam 
een massaal protest plaats: ca. 400.000 mensen kwamen bijeen) is nergens terug te vinden. 

Wel meldt de rede van 1982 dat het niet alleen nodig is een ‘deugdelijke defensie’ te hebben, 

maar dat het ‘ook een gebiedende noodzaak (is) te blijven werken aan tweezijdige wapenbe
heersing en ontwapening’.

1982-1989
De tweede periode, van eind 1982 tot en met 1989, valt samen met de eerste twee kabinetten 

van Lubbers, beide van confessioneel-liberale snit. De kabinetten voerden een ingrijpend 

economisch saneringsbeleid. De werkloosheid moest omlaag, bedrijven moesten weer dur

ven investeren en de overheidsfinanciën moesten op orde worden gebracht. Na circa twee 

jaar begon de economie zich voorzichtig te herstellen. De troonrede van 1985 wees op het 

succes van het gevoerde beleid, dat het kabinet daarom zeker zou doorzetten; tegelijkertijd 
erkende het dat voor dat beleid ‘zware offers’ waren gebracht, met name door werklozen. In 

1989 meldde de rede niet zonder trots dat ‘ons land het zelfs beter’ deed wat betreft ‘de ont

wikkeling van de economie’ dan andere Europese landen. De aanhoudende maatschappelij

ke onrust over de kruisraketten in deze periode (in 1983 vond opnieuw een grote demon
stratie plaats, ditmaal in Den Haag) werd pas benoemd -  en dan nog vrij vaag -  op het 

moment dat de grootste problemen achter de rug waren. In 1986, toen de spanning tussen 

de twee grote machtsblokken begon te verminderen, verwees de troonrede voor het eerst 

naar ‘alle verdeeldheid over het vraagstuk van de kruisvluchtwapens’.

In deze jaren dienden zich nieuwe problemen aan, die weldra structureel werden. De cri

minaliteit (sinds 1984), de vergrijzing (sinds 1985) en het milieu (sinds 1986). Weliswaar 

was al eerder in troonredes over milieuproblematiek gesproken maar sinds 1986 verkreeg 

het milieu de status van ‘ernstig vraagstuk’. Overigens legde de troonrede van 1986 geen 
relatie met de explosie in één van de kernreactoren in Tsjernobyl; zij verwees wel naar ‘het 

ongeluk in Tsjernobyl’, maar slechts in relatie tot het vraagstuk van de energievoorziening. 
Opvallend is ten slotte dat op het moment dat Nederland echt uit het economische dal was 

geklommen, in het jaar 1987, een passage in de troonrede luidt: ‘In deze jaren is de vraag aan 
de orde hoe de samenleving zich verder moet ontwikkelen. Bij alle voorspoed zijn er ook 

gevoelens van bedreiging, vervreemding en onzekerheid.’

1989-1994
De derde periode is die van het derde kabinet-Lubbers, 1989-1994, waarin het CDA een coali
tie vormde met de PvdA. Deze periode is van alle vijf tijdvakken misschien wel het moeilijkst 

te typeren. Aan de ene kant ging het economisch behoorlijk goed, zij het met een inzinking
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in 1992-1993, aan de andere kant waren er maatschappelijk veel zorgen. ‘Ernstig bezorgd’ 
was de regering bijvoorbeeld over de enorme aantallen arbeidsongeschikten; ook wees zij op 
de aanhoudende werkloosheid onder bepaalde groepen en het hoge ziekteverzuim. ‘Sociale 
vernieuwing’ moest er komen. Bovendien verergerden de voor het eerst in de jaren tachtig 

genoemde problemen alsmaar, zoals het milieu en de criminaliteit. Daarnaast diende zich 

nóg een maatschappelijk probleem aan: de immigratie en integratie van nieuwkomers in de 

Nederlandse samenleving. Nu was ook dit vraagstuk, althans voor zover het de integratie 
betrof, al sinds 1980 in alle troonredes genoemd, maar toen was het in zijn omvang nog 
beperkt. Zo stelde de regering begin jaren tachtig vast: ‘Het ontwikkelen van een alomvat
tend beleid ten aanzien van de minderheden is een belangrijke overheidstaak geworden.’ 
Het woord integratie kwam overigens nog niet voor; troonredes spraken over concrete zaken 

als onderwijs, taal, huisvesting en arbeid voor culturele of etnische minderheden.52 En 

steeds was er de oproep in de jaren tachtig om verdraagzaam te zijn jegens de nieuwkomers. 

Vanaf het begin van de jaren negentig veranderde er iets in de toon. Voor het eerst wees een 

kabinet ook op plichten van nieuwkomers. Bovendien werd nu ook de immigratie (en ook dat 

woord werd niet gebruikt) een probleem. Al stelde de troonrede van 1990 alleen nog maar 

vast dat ‘de stroom van asielzoekers’ toenam, die van 1992 zei al dat een ‘humaan maar res
trictie/toelatingsbeleid’ (cursivering van auteurs) geboden was.

In de troonredes wees het kabinet-Lubbers III ook steeds op de noodzaak van ‘bestuur
lijke vernieuwing’ (in de vorm van onder meer decentralisatie, deregulering en efficiency
verhoging), maakte het zich zorgen over de neiging van de Nederlanders om zich steeds 
minder aan regels te willen houden (1990) en wilde het ‘de politiek dichter bij de burger’ 

brengen (1991). Op de achtergrond, ten slotte, speelden in deze periode de vreugde over de 

val van de Berlijnse muur en de ongerustheid over de ontwikkelingen op de Balkan een rol. 

Het belang van de Europese eenwording kon het kabinet niet genoeg benadrukken.

1994-2001
De jaren 1994-2001 vormen de vierde periode. Het waren de ‘paarse’ jaren van Kok, minis

ter-president van twee opeenvolgende coalities van PvdA, W D  en D66. Het beleid dat in de 

eerste troonrede werd aangekondigd, zou in de kern tot en met 2001 gehandhaafd blijven. 

Vier doelstellingen stonden voorop: meer mensen moesten aan het werk (de troonrede 

sprak steeds over de noodzaak van een hogere ‘arbeidsparticipatie’), de overheidsfinanciën 

moesten gezond worden gemaakt (financieringstekort en staatsschuld zo gering mogelijk), 
de concurrentiekracht van Nederland moest worden verbeterd (vooral door meer economi-

52 Het woord allochtoon komt in de troonrede van 1989 voor het eerst voor, in de zinsnede ‘gerich

te scholing van allochtone leerlingen’. Het woord integratie wordt in de troonrede van 1997 voor 

het eerst gebruikt.
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sche activiteiten aan ‘de vrije markt’ over te laten) en het stelsel van sociale zekerheid moest 

worden gesaneerd opdat het betaalbaar zou blijven.

Opvallend is dat dit beleid succesvol was. Nederland beleefde in deze periode een 

enorme welvaartsstijging. Reeds de troonrede van 1995 kwam met positief nieuws: ‘Met 
het herstel van onze economie (...) is de basis gelegd voor de opbouw van een harmoni

euze samenleving.’ Dat goede nieuws loopt als een rode draad door de troonredes uit de 
periode 1994-2001. In 1996 meldde de troonrede: ‘De huidige ontwikkelingen zijn bemoe

digend. (...) een economische groei wordt verwacht die het gemiddelde van de landen in 

de Europese Unie overtreft.’ In 1998 viel de economische groei voor het eerst iets tegen; de 

troonrede riep op tot ‘behoedzaamheid’. Maar het jaar erop heette het alweer: ‘De 

Nederlandse economie is sterk en veerkrachtig’ en in 2000 opende de troonrede met enig 

tromgeroffel: ‘Aan het begin van deze 21e eeuw beleeft ons land een periode van econo

mische voorspoed.’ Pas in de laatste paarse troonrede, die van 2001, tekende zich aan de 

horizon een ommekeer af. De rede meldde dat ‘de economische vooruitzichten minder 

gunstig’ waren. Maar dat vormde voor de regering nog geen reden het beleid bij te stellen. 
Zo kondigde zij opnieuw, net als in een aantal voorafgaande jaren, flinke ‘lastenverlich
tingen’ aan voor de burgers. En ook in 2001 kwamen er nog miljarden extra ter beschik

king van nieuw beleid, net als in 1994, 1999 en 2000. Historici hebben het tijdvak-Kok 
inmiddels al aangeduid als de roariruj nineties.53 De troonredes bevestigen dit beeld.

Natuurlijk waren er in deze jaren ook problemen. Om de meest opvallende te noemen: 

het milieu, de vergrijzing, het vastlopende verkeer en vervoer, de criminaliteit, de relatie tus

sen de overheid en de burgers, de immigratie en de integratie. Het milieu kwam in elke 

troonrede voor maar met wisselende bezorgdheid. In 1996 werd gesproken over een zware 

belasting van het milieu, in het jaar daarop was de ‘druk op het milieu’ op vele terreinen 

alweer aan het dalen. Maar in 2000 doken de omschrijvingen ‘hoge milieudruk’ en ‘ernstige 
milieuproblemen’ weer op. Andere problemen vormden een min of meer constante, zoals 

de toenemende vergrijzing van de samenleving, de verkeers- en vervoersproblemen (inves

teren in de infrastructuur zou de oplossing moeten bieden) en de criminaliteit. Wat dit laat
ste betreft: in vrijwel alle troonredes, slechts die van 1997 uitgezonderd, vormde de crimina
liteit een ‘ernstig probleem’, in het bijzonder de jeugdcriminaliteit, de zware misdaad en het 
geweld op straat. In 1995 meldde de troonrede dat de georganiseerde misdaad ‘ontwrich

tend’ was voor onze samenleving; in meerdere redes liet de regering weten het streven naar 

een veiliger samenleving een zeer hoge prioriteit toe te kennen.
In zijn eerste troonrede, in 1994, stelde Kok vast dat Nederland een multicultureel land 

was geworden. Hij constateerde dat weliswaar veel nieuwkomers erin slaagden ‘vrij snel’ in 
te burgeren, maar dat er toch ook sprake was van ‘grote aanpassingsproblemen’ en van on-

53 Piet de Rooy en Henk te Velde, Met Kok ouer ueranderend Nederland (Amsterdam 2005) p. 208.
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evenredig hoge werkloosheid onder minderheden. Hier lag een taak voor zowel de overheid 

als de nieuwkomers zelf, aldus de troonrede. In het jaar daarop werd ook een beroep op 
‘burgers, bedrijven (...) en maatschappelijke organisaties’ gedaan om voor de integratiepro

blematiek oplossingen te zoeken. In de jaren erna kaartten troonredes dit probleem steeds 
op ongeveer dezelfde wijze aan. Pas in de laatste drie jaren, 1999-2001, dook het woord ‘ver
plichting’ op. Nieuwkomers moesten de Nederlandse taal leren en zich ook naar de regels 
van het land gaan gedragen: ‘Gezamenlijk gevoelde en gedragen waarden en normen zijn 

een voorwaarde voor sociale samenhang in onze maatschappij.’ (1999) Eenzelfde ontwikke

ling was zichtbaar bij het vraagstuk van de immigratie. De eerste troonredes uit de paarse 

periode benadrukten dat asielzoekers vooral moesten kunnen rekenen op snelle en zorgvul

dige procedures. Pas in 1998 dook het woord ‘streng’ op en eerst in 2000 werd de term ‘res
trictief’ weer gebruikt.

Ten slotte is opvallend dat in de jaren 1994-2001 de troonredes steevast opmerkingen 

maakten over de wijze waarop de verhouding tussen de overheid en haar burgers zou kun

nen worden verbeterd en, vanaf 1998, hoe de democratie moest worden versterkt. En verder 

ontbrak nooit het belang van de Europese eenwording, maakte de regering zich altijd zor

gen over de jeugd (drugs, ongezonde leefgewoonten, criminaliteit) en werd zij niet moe te 

wijzen op de snelle veranderingen die de moderne (informatie)maatschappij kenmerkten.

2002-2004

De vijfde en laatste periode is die van minister-president Balkenende. Sinds 2002 zat hij twee 
kabinetten voor. In het eerste kabinet was sprake van een CDA/LPF/WD-coalitie, in het 

tweede regeerde een combinatie van CDA/WD/D66. De verschillen tussen de periode- 
Balkenende en de direct eraan voorafgaande zijn groot. Bleef de economie maar doorgroei
en in de paarse jaren, onder Balkenende kwam zij ‘volledig tot stilstand’ (2003). Uiteraard 

leidde dit tot een ander beleid. In plaats van lastenverlichting en extra gelden voor diverse 

beleidsterreinen, kondigde het kabinet nu ‘een ingrijpend pakket maatregelen’ aan. De 

loonkosten moesten worden gematigd, de inflatie moest worden beteugeld en de over

heidsfinanciën verbeterd. Daarnaast stonden stimulering van de werkgelegenheid en de 
productiviteit centraal, maar die beleidsdoelstellingen hadden onder paars evenmin ontbro
ken.

Verder is kenmerkend voor deze periode dat de regering met zoveel woorden zei gehoor 
te willen geven aan de ‘indringende opdrachten die de kiezers haar hebben meegegeven’. 
Nooit eerder was in een troonrede zo direct naar het electoraat verwezen. Die ‘opdrachten’ 

kwamen erop neer al lang bestaande problemen met kracht en voortvarendheid aan te pak

ken: de veiligheid in het land, het handhaven van regels, de integratie van minderheden en 

de kwaliteit van collectieve voorzieningen als de zorg en het onderwijs. Overigens ontwik

kelde het kabinet ook een ‘harder’ beleid ten aanzien van de immigratie, ofschoon dat punt 

niet als een van de wensen van de kiezers was opgevoerd. Het kondigde namelijk maatrege-
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len aan ‘om de instroom van vreemdelingen te beperken’. Voorts was er in deze periode een 

groot probleem bijgekomen. Sinds de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten in 

2001 zagen alle westerse landen zich geconfronteerd met terreurdreiging; ook Nederland 

was gedwongen met het oog hierop nieuw beleid te ontwikkelen.
Het kabinet streefde een cultuuromslag na. De overheid zou minder verantwoordelijk

heid moeten dragen voor de samenleving en de burgers juist meer. Het woord ‘verantwoor
delijkheid’ kwam in de troonrede van 2002 liefst negen keer voor. Ook wilde het kabinet een 

debat entameren over waarden en normen. Welke waarden zouden alle inwoners van 

Nederland moeten delen en aan welke normen zou een ieder zich moeten houden? 
Verwijzingen naar waarden en normen hadden in eerdere troonredes weliswaar niet ontbro

ken, maar nooit eerder gebeurde het zo nadrukkelijk.

Net als in de jaren 1989-2001 ontbrak ook in de periode-Balkenende in geen enkele 

troonrede de wens tot bestuurlijke en democratische vernieuwing. Verder was een al uit de 
jaren tachtig daterend probleem opvallend in ernst toegenomen (de vergrijzing) en een min

stens zo oud probleem zo goed als verdwenen uit de troonrede (het milieu). De 25ste troon
rede van koningin Beatrix, die van 2004, begon met het uitspreken van vertrouwen in de 
kracht van ons land: ‘In Nederland hebben burgers en maatschappelijke organisaties door 

de jaren heen bewezen grote veranderingen in de wereld en in onze eigen maatschappij te 

kunnen opvangen.’

De hand uan de minister-president 

De eerste troonrede die koningin Beatrix uitsprak, de derde van minister-president Van Agt, 
is misschien w'el de beste uit het hele tijdvak.54 Het stuk steekt opvallend goed in elkaar, 

heeft zaken goed gerangschikt, heeft niets van het beruchte boodschappenlijstje en gaat niet 

gebukt onder Haags jargon. De andere twee van Van Agt (1981 en 1982) vonden beide in een 

demissionaire periode plaats en zijn daardoor niet goed te beoordelen.

Lubbers was verantwoordelijk voor bijna de helft van alle troonredes: elf in totaal. Deze 

redes blinken niet altijd uit door helderheid. Soms kondigen zij in uiterst vage bewoordin
gen (voornemens tot) plannen aan; zo is er bijvoorbeeld sprake van ‘uitgezette hoofdlijnen’, 
‘voorstellen voor een nieuwe opzet’ , ‘een eerste belangrijke stap’, ‘een fundament dat moet 
worden gelegd’. Het aantal synoniemen voor kabinetsplannen dijt snel uit. Sprak koningin 

luliana in ‘haar’ redes nog slechts van wetsontwerpen en beleidsnota’s, koningin Beatrix 

heeft het daarnaast ook over beleidsplannen, stimuleringswetten, schetsen, nota’s, ont- 
werpnota’s, structuurschema's en actieplannen. Ook komt er in de Lubbers-redes flink wat 
Haags jargon voor. Om enkele voorbeelden te noemen: groeibanen, bovenwettelijke lasten,

54 Van Agt zelf kondigde op een persconferentie, de dag vóór prinsjesdag 1980, een troonrede

‘nieuwe stijl’ aan. Volgens hem was het geen collage van stukken meer.
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stuwmeerproblematiek, mobiliteitsscenario, veiligheidsdimensie, milieufaciliteit, tripartitc 
arbeidsvoorziening, beleidsinspanning, arbeidsvoorzieningsorganisatie en zorgvernieu

wing. Daarnaast was Lubbers altijd goed voor een preekje, bijvoorbeeld in 1983, toen hij 
sprak over de gevoelens van onzekerheid die bij velen leefden. Volgens hem ervoeren men

sen ‘gebrek aan geborgenheid, en soms zelfs een gevoel van stuurloosheid’. Lubbers riep op 

tot saamhorigheid: ‘Steeds weer moeten wij eigentijds inhoud geven aan onze tradities van 
vrijheid en van respect voor elkaar, normen en waarden behoeden en levend houden.’ 
Duidelijk was dat hij grote woorden niet schuwde. Wat betreft de inhoud kan eenvoudigweg 
worden vastgesteld dat in de jaren van Lubbers de economische groei altijd vooropstond en 

dat aandacht voor de rechtsstaat in de eerste vijfjaren (1983-1987) nooit ontbrak.
Hoewel Lubbers de naam heeft een no-nonsensepremier te zijn geweest, zou deze aan

duiding als het om de troonredes gaat, beter bij Kok passen. De teksten die onder Koks ver

antwoordelijkheid totstandkwamen, waren veel ‘aardser’ dan die van zijn voorganger. Hij 

kwam niet met grote woorden, wollige aanduidingen of veelomvattende boodschappen. 

Concreet (met cijfers), gedetailleerd en toekomstgericht werden de plannen in de periode- 

Kok uit de doeken gedaan. Alleen de tekst van 1998 vormde hierop een uitzondering. Wel 

wemelde het ook in de periode-Kok van het jargon in de troonredes. Opnieuw een willekeu

rige greep uit de voorbeelden: functiedifferentiatie, inkomensbeeld, biodiversiteitsverdrag, 
structuurfondsenbeleid, vermogenstoets, beleidsintensiveringen, structuurversterking, 

aanpassingsprocessen, sociale sainenhang, koopkrachtondersteuningen schuldquote. Ook 

bij Kok draaide het om economische groei en werkgelegenheid. Het bijvoeglijk naamwoord 
‘sociaal’ kwam onder Kok in vele toonaarden opvallend vaak voor: sociale bescherming, 
sociale norm, sociale uitsluiting, sociale samenhang en een sociaal sterk land.

Opvallend is dat Balkenende nauwelijks jargon in ‘zijn’ drie troonredes heeft gestopt: 
met pensioenconvenant en reïntegratietraject houdt het zo ongeveer wel op.55 Wellicht is dit 

een uiting van een cultuuromslag. De regering kondigde in 2002 immers nadrukkelijk aan 

te zullen luisteren naar de kiezers. De gedachte zou kunnen zijn geweest dat zonder inge

wikkelde termen de burger ook gemakkelijker naar de regering zou willen luisteren. In de 

periode-Balkenende staat niet zozeer de economische groei centraal in de troonredes (hoe

wel daarnaar wel degelijk de nodige aandacht uitgaat) als wel het werken aan veiligheid en 

aan veranderingen. Op uiteenlopende terreinen worden veranderingen noodzakelijk geacht, 

zoals de bestuurscultuur, de mentaliteit van de burgers en het stelsel van sociale zekerheid. 

Daarnaast is de toon er één van aanpakken en van 1 aw and order. Eenmaal ontwikkeld beleid 
dient streng te worden uitgevoerd.

55 De troonrede van 2005, de vierde van Balkenende, is in dit boek wel opgenomen maar niet in de 

analyse verwerkt. De rede kwam pas beschikbaar bij het ter perse gaan van dit boek.
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Officiële redevoeringen

Elk jaar spreekt de koningin op de derde dinsdag van september (de troonrede) en op 25 

december (de kerstboodschap). Daarnaast houdt zij, door het jaar heen, nog meer toespra

ken, in binnen- en buitenland, ter gelegenheid van uiteenlopende gebeurtenissen zoals 

staatsbezoeken, herdenkingen en prijsuitreikingen. In dit boek hebben wij 25 van dergelij
ke ‘officiële redevoeringen’ opgenomen: veertien ter gelegenheid van een staatsbezoek en 
elf in het kader van een andere gebeurtenis.s6

Totstandkoming

Bij het schrijven van toespraken in het kader van staatsbezoeken en andere internationale 

gelegenheden, is de koningin nauw betrokken. Een groepje vertrouwde medewerkers en 

meedenkers vergadert samen met haar over het ophanden zijnde bezoek van een Nederlandse 

delegatie aan een ander land of van een buitenlands gezelschap aan Nederland. Daarnaast is 
er altijd nauw contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie wordt 
gevraagd bouwstenen voor de toespraak te leveren. Sinds de conflicten die koningin Juliana 

met het kabinet had over de toespraken tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten in 1952, 

is het aannemelijk dat Buitenlandse Zaken elk verzoek buitengewoon serieus neemt. 

Afhankelijk van het land, is een van de zogeheten regiodirecties van het departement daarmee 

belast. Ook bij ambassades en andere deskundigen, wordt informatie opgevraagd. Voor de 

rede in de Knesseth in 1995 is bijvoorbeeld een aantal vertegenwoordigers van joodse organi

saties geconsulteerd. Bij de reizen naar Japan in 1991 en Indonesië in 1995 adviseerden ver

schillende historici. Nadat alle bouwstenen zijn gearriveerd, komt Beatrix opnieuw met haar 
medewerkers bijeen. Een lijn voor de toespraak wordt bedacht, waarna een van de aanwezi

gen het op zich neemt een concept te schrijven. De uiteindelijke tekst wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, die voor de inhoud ministerieel verant

woordelijk is. Een enkele keer is ook de minister-president hierbij betrokken; en soms wordt 
de goedkeuring pas gegeven nadat de tekst op onderdelen is gewijzigd.

Buitenlandse Zaken draagt de zorg voor de vertalingen van de toespraken; deze worden 

aangeleverd door het vertaalbureau van dat departement. De koningin heeft als uitgangs

punt dat haar gehoor haar zoveel mogelijk moet kunnen volgen. Zij spreekt Nederlands, 
Frans, Duits, Engels en Italiaans. In de overige gevallen zal zij Engels spreken, ais de toe

hoorders Engels verstaan; soms -  als de woorden van de koningin toch al simultaan moeten 
worden vertaald -  spreekt zij Nederlands. Bij Europese instellingen is de koningin echter 
gedwongen Nederlands te spreken ook al ligt Engels meer voor de hand gezien de interna-

56 Zie de verantwoording aan het eind van dit boek.
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tionale herkomst van haar gehoor. Het Nederlands is nu eenmaal een erkende Europese taal 

en dient dus gesproken te worden in de EU.
Staatsbezoeken worden over het algemeen grondig voorbereid. Behalve politieke, dienen 

ook economische en culturele belangen te worden behartigd. Uiteraard maakt het verschil of de 
reis naar Oslo (1986) voert of naar Tokio (1991). In de betrekkingen met Noorwegen liggen nu 

eenmaal, gelet op de Tweede Wereldoorlog, niet zoveel gevoeligheden als in die met Japan. Wil 
de koningin of de gehele regering een kwestie aan de orde stellen, dan vergt dat de nodige even
wichtskunst. 57 In een kort gesprek met de meereizende journalisten gaf de koningin in Tokio te 

kennen zich zeer bewust te zijn van de voetangels en klemmen, gezien haar kwetsbare positie als 
staatshoofd. ‘Ze zei’, aldus de Volkskrant, ‘dat ze haar best wilde doen om bruggen te slaan, maar 

ook dat het niet zal lukken om het voor iedereen goed te doen.V Ook het staatsbezoek aan 
Indonesië lag gevoelig, vooral omdat de reis plaatsvond kort voor het moment waarop het land 

vijftig jaar onafhankelijkheid zou vieren. Het ging erom of Nederland zijn excuses zou moeten 
aanbieden voor de schendingen van de mensenrechten tijdens de politionele acties. ‘Dat was 

vanaf het begin een balanceer-act’, verklaarde in 2005 de historicus H.L. Wesseling, die de konin

gin in de aanloop naar het staatsbezoek adviseerde tezamen met zijn collega’s C. Fasseur en 

J.Th.M. Bank. ‘Bij dit soort toespraken is net zo belangrijk wat je niet zegt als wat je wel zegt! En 

de hoeveelheid aandacht die ergens aan wordt besteed, is ook van belang.’59 Overigens was de 

kwestie van de excuses vooral een Nederlands probleem; Indonesië hechtte veel meer waarde aan 

de aanwezigheid van de voormalige kolonisator bij de viering van de onafhankelijkheid.60 De toe
spraak in Jakarta liet trouwens ook een voorbeeld zien van de grapjes die Beatrix in officiële toe

spraken wel maakt. Zo sprak zij: ‘Het is niet verwonderlijk dat twee bemanningsleden van 
Cornelis de Houtman zo door Uw land werden betoverd dat zij op Bali deserteerden alwaar de 
vorst deze twee vreemde schepselen met vreugde opnam in zijn curiositeitenverzameling.’

De overige toespraken, bijvoorbeeld die ter gelegenheid van herdenkingen of het in ont

vangst nemen of toekennen van prijzen, komen op vergelijkbare wijze tot stand, zij het dat 

er dan geen rol is weggelegd voor het ministerie voor Buitenlandse Zaken maar voor het 

ministerie van Algemene Zaken. De opvallend persoonlijke toespraak bij de herdenking van 

de bevrijding op 5 mei 1995, lijkt in een klein comité totstandgekomen. Belangrijk hierbij

57 de Volkskrant M a g a z i n e ,  23 april 2005; ‘Beatrixisme’, Elseuier, 27 mei 1995; Meijer, Aan het hof, p. 

248. Zie ooIcJ.P. Rehwinkel, De minister-president. Eerste o n d e r  g e l  ijken ofgelijke onder eersten? (Zwolle 

1991) p. 88.

58 de Volkskrant, 23 okt. 1991.

59 de Volkskrant Magazine, 23 april 2005.

60 Dat bleek voor Nederland echter te veel gevraagd. Pas in augustus 2005 zou voor het eerst een 

lid van de regering de viering bijwonen: minister B.R. Bot van Buitenlandse Zaken.
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was vooral prins Claus. Over hem sprak Beatrix in 1980 bij haar inhuldiging: ‘Ik besef hoe 

gelukkig ik ben dat naast mij mijn man staat die mij steunt, aanvult en corrigeert.’ 
Toespraken als deze worden, aldus Elseuier, ‘door alle waarnemers als “teamwork” van de 
echtelieden’ omschreven.61 Bij de opstelling van de 5 mei rede heeft ook de minister-presi
dent zich niet van bemoeienis onthouden. Deze herdenkingstoespraak behoort tot de 

belangrijkste redevoeringen die de koningin heeft gehouden. Overigens lijkt ook een rede 

als die van 8 februari 2005 in Leiden ter gelegenheid van haar eredoctoraat, waarin Beatrix 

sprak over haar ervaringen met het koningschap, vanwege het persoonlijke karakter ervan, 

vooral op Paleis Huis ten Bosch te zijn geschreven.

Tekst

Een staatsbezoek heeft vooral een symbolisch doel. Het is de gelegenheid bij uitstek om de 
vriendschappelijke betrekkingen tussen twee landen te bevestigen. Voor de toespraken 
bestaat een internationaal geaccepteerd patroon, waarbij de bilaterale betrekkingen voorop 

staan. De toespraken verlopen mede daarom doorgaans volgens een vast stramien. De 
koningin begint meestal met een verwijzing naar mogelijke eerdere bezoeken en naar even
tuele betrekkingen tussen de families. Soms maakt Beatrix een persoonlijke opmerking. Zo 

vertelde ze in 1982 koningin Elizabeth dat de wijze waarop deze met haar echtgenoot haar 

ambt uitoefende ‘voor mijn man en mij een inspirerend voorbeeld’ was. In Oslo in 1986 zei 

Beatrix: ‘Mijn grootmoeder bracht vele vakanties in Uw land door om er te schilderen. Die 

schilderijen gaven mij een beeld van Uw land, voor ik het ooit bezocht had.’

Vervolgens komen de historische betrekkingen van het betreffende land met Nederland 

aan bod. Als die er niet zijn -  zoals in het geval van Kazachstan in 2002 -  is de toespraak heel 

kort. Vaak gaat de geschiedenis terug tot de Nederlandse Opstand in de zestiende eeuw. 

Meestal vermeldt de koningin dan de rol en het voorbeeld van Willem van Oranje, ‘mijn 

voorvader die de stichter werd van onze staat’. Wanneer een land aan zee ligt, roept de 

koningin steevast de gedeelde maritieme tradities in herinnering. Waar mogelijk zijn ook de 
gedeelde ervaringen gedurende de Tweede Wereldoorlog een belangrijk punt. Daarnaast ligt 

de nadruk vaak op de gemeenschappelijke waarden die in beide landen worden gehuldigd. 

Ook hier kan de toespraak in Oslo als voorbeeld dienen: ‘Beide [landen] kennen een sterke 
democratische traditie en hebben veel respect voor de individuele vrijheid en de mensen
rechten.’ Ook worden nogal eens natuur, omgeving en andere bijzonderheden van het land 
aangestipt. Daarbij valt op dat dit gedeelte vaak veel clichés bevat. ‘Om U heen’, sprak 
Beatrix in oktober 1985 tot de koning van Spanje, ‘zien wij een trotse natie geschaard, een 
volk met opvallende karaktertrekken: een sterk geloof, een grote vitaliteit en een markante

6i ‘Beatrixisme’, Elseuier, 27 mei 1995.
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individualiteit.’ Vervolgens gaat de koningin meestal nader in op de ontwikkelingen van de 

laatste decennia in het betreffende land. Ten slotte komen eventuele actuele bilaterale kwes
ties aan de orde. Die kunnen tamelijk prozaïsch zijn, zoals in het geval van België waar 

Beatrix onder meer inging op de aanleg van de hoge snelheidslijn en het zoeken naar een 

oplossing voor de Belgische goederenspoorlijn door Nederlands Limburg, waarbij milieu

problemen een obstakel vormden.

Bij lezing van deze toespraken valt een aantal zaken op. Allereerst, nogmaals, de clichés. In 

de toespraak tot de koning van Noorwegen nemen deze gemeenplaatsen een dusdanig grote 
plaats in dat de lezer wel moet concluderen dat de voorbereiding niet echt diepgravend is 

geweest. Wat bijvoorbeeld te denken van de volgende passage, die lijkt te zijn ontleend aan 
een toeristische folder: ‘De liefde van U en Uw volk voor de natuur, voor het buitenleven, 

voor de sport, is welbekend. Voor veel Nederlanders betekent Noorwegen in de eerste plaats 
het Bislet stadion in Oslo, waar schaatsers uit onze beide landen zovele successen hebben 

geboekt.’ Ook in de toespraak tot de koning van Spanje kwamen gemeenplaatsen voor (‘een 

trotse natie’) waardoor deze evenmin de indruk wekte solide te zijn voorbereid. Dergelijke 
gemeenplaatsen treft men niet aan in toespraken voor staatshoofden van landen waarmee 
Nederland in het recente verleden op voet van oorlog verkeerde, zoals Indonesië en Japan. 

De invallen van de Noormannen op Nederlands grondgebied waren echter zó lang geleden 

dat Beatrix daar in Oslo zonder enig probleem naar kon verwijzen: ‘Onze oudste herinne

ringen aan de “Noormannen”, zoals ze in onze geschiedenisboekjes heten, zijn -  het moet 

helaas gezegd! -  niet onverdeeld gunstig.’ Al blijft het natuurlijk de vraag hoe de Noren een 
dergelijke opmerking zullen hebben gewaardeerd.

Dat de voorbereiding niet altijd even accuraat is, blijkt ook uit enkele betwistbare 

opmerkingen. Zo citeerde de koningin in 1985 in Madrid, om het hierboven aangehaalde 
‘sterk geloof’ van het Spaanse volk te onderstrepen, ‘één van Uw grote denkers’. Deze zou 

hebben gezegd: ‘Pero no es posible que Dios le haya vuelto la espalda a su Espana’ (maar het 

is onmogelijk dat God zijn Spanje in de steek Iaat)’. Beatrix doelde waarschijnlijk op de 

woorden die de filosoofMiguel de Unamuno (1864-1936) vlak voor zijn overlijden uitsprak: 

‘Dios no puede volverle la espalda a Espana. Espana se salvara porque tiene que salvarse.’ In 

vertaling: ‘God kan Spanje de rug niet toekeren. Spanje zal zichzelf redden omdat het zich

zelf móet redden.’62 Als de koningin inderdaad De Unamuno aanhaalde, is niet alleen het 

citaat nogal vrijmoedig gebruikt, maar lijkt het tevens minder gepast als verwijzing naar het

62 MetdankaanJavierSanJosé Lera(Unïversiteit van Salamanca),Johan vanZuthem en Froukjevan 

Veggel.
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godsgeloof van de Spanjaarden. De Unamuno had zich immers al op jeugdige leeftijd van 
het katholieke geloof gedistantieerd.63

In 1988 werd een pijnlijke fout gemaakt. In haar toespraak tot het Canadese parlement 

verwees de koningin herhaaldelijk naar de formule van ‘responsible government’, afkomstig 

uit een rapport van de Britse Lord Durham uit 1839. Durham kwam na een opstand orde op 

zaken stellen en wilde de Franssprekenden in de Engelse meerderheid laten opgaan omdat 

het hun aan een eigen cultuur zou ontbreken. Daarmee ging de koningin onbedoeld op de 

tenen staan van de Franstalige Canadezen.

Aan de andere kant komt het ook voor dat een toespraak juist opvallend goed in elkaar 

steekt, bijvoorbeeld de rede die de koningin hield bij haar bezoek aan Luxemburg in 1992. 

Zij gaf een knappe schildering van de grootscheepse economische transformatie die dat land 

in het voorafgaande decennium had ondergaan. Ook de lo f die zij toezwaaide aan de rol die 

het Groothertogdom in Europa speelde was opmerkelijk: ‘Deze rol is niet alleen zeer con

structief, zij is ook veel groter dan men uitsluitend op grond van Luxemburgs geografische 

omvang of inwonertal zou verwachten.’ Ofschoon wij deze toespraak willen typeren als 

opvallend helder, was toch ook deze niet geheel vlekkeloos. Zo citeerde Beatrix het devies 
van Luxemburg als volgt: ‘Mir welle bleibe watmir sind’, terwijl dat officieel luidt: ‘Mir wëlle 

bleiwe wat mir sinn.’6*

De bezoeken aan landen waarmee Nederland ‘gevoelige betrekkingen’ onderhoudt, lij

ken uitputtend te zijn voorbereid. Na veel wikken en wegen kwam de Nederlandse regering 

in 1991 tot de slotsom dat de koningin niet alleen aan de Japanse keizer mocht vertellen dat 

zeer veel Nederlanders het slachtoffer waren geworden van de oorlog in de Pacific (‘Het is 

een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat minder bekend is in Uw land’), maar dat zij ook de 

Japanse omgang met het oorlogsverleden aan de kaak mocht stellen. Zij wees namelijk op de 

noodzaak met het verleden in het reine te komen: ‘Een eerlijk besef van de beproevingen die 

ons verleden belasten kan ons helpen gevoelens van wrok en verbittering te overwinnen.’
In Indonesië in 1995 zou het uiteindelijk niet komen tot excuses voor de Nederlandse 

gedragingen. Achteraf onthulden oud-ministervan Ontwikkelingssamenwerking J.P. Pronk 
en oud-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst H. van der Voet dat de koningin haar ver
ontschuldigingen had willen aanbieden, maar dat Kok dat had v e rh in d e rd .In  plaats daar-

63 De woorden ‘Dios no puede volverle la espalda a Espana’ moeten dan ook eerder als een meta

foor worden opgevat, dan als een letterlijk geloof in Gods hand in het lot van Spanje.

64 Bij het voorgaande past het volgende voorbehoud. Wij moesten ons baseren op de door de 

Rijksvoorlichtingsdienst beschikbaar gestelde teksten. Officieel gelden echter alleen de door de 

koningin uitgesproken woorden. Het is niet uitte sluiten dat de toespraken op onderdelen op het 

laatste moment zijn aangepast ofverbeterd.

65 de Volkskrant Magazine, 23 april 2005.
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van sprak zij de woorden: ‘Nederland was aanvankelijk niet bereid het Indonesisch streven 
naar volledige en onmiddellijke onafhankelijkheid te accepteren. De scheiding tussen onze 
landen is daardoor een langdurig proces geworden, dat veel pijn en bittere strijd heeft 

gekost. Wanneer wij terugblikken op deze tijd, die nu bijna vijftig jaar achter ons ligt, stemt 
het ons bijzonder droevig dat zovelen in deze strijd zijn omgekomen of er hun leven lang de 

littekens van hebben moeten dragen.’ Daarnaast roerde Beatrix ook -  in bedekte termen -  
een ander heikel punt in de Nederlands-Indonesische betrekkingen aan: de toestand van de 
mensenrechten. Zij zei dat verschillen in tradities en gewoonten respect verdienden, maar 

voegde daar aan toe: ‘Dit betekent echter niet dat wij geen gesprek kunnen aangaan over de 

fundamentele rechten en waarden die de leden van de wereldgemeenschap hebben vastge
legd. Deze vormen in toenemende mate in de dialoog tussen landen en dus ook tussen 
Indonesië en Nederland een vanzelfsprekend element.’

Soms stipt de koningin politieke zaken aan op een manier waaruit blijkt dat ze recht
streeks door het kabinet zijn ingegeven. Bijvoorbeeld in april 2001 toen Beatrix, overigens 

zeer omzichtig, tegenover de Turkse president sprak over de mogelijkheden van een eventu

ele toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Opvallend is ook de toon waarop zij zich 

in april 1982 tot het Amerikaanse congres richtte. Weliswaar waren de toespelingen weder

om bedekt geformuleerd, toch is duidelijk dat Beatrix erop wees dat de -  overigens in dank 
aanvaarde -  Amerikaanse Marshallhulp na de Tweede Wereldoorlog niet alleen was ingege

ven door edele motieven, maar ook door ‘welbegrepen eigenbelang’. Vervolgens hield zij de 

Amerikaanse volksvertegenwoordigers voor dat hun land er goed aan zou doen méér naar 
‘Europa’ te luisteren en dat zij voor wat de ontwikkelingssamenwerking betrof een voor

beeld zouden kunnen nemen aan de Nederlandse gulheid. In 1991 werd de Franse president 
reladef stevig gekapitteld over de manier waarop grotere landen in West-Europa met de klei
nere omgingen.

Wat voorts opvalt, is de toon. De toespraken bij gelegenheid van staatsbezoeken zijn 

soms opvallend optimistisch, zeker wanneer men deze vergelijkt met de kersttoespraken 

(zie verderop). Dat bleek bijvoorbeeld in 1994 en 1996, toen zij sprak tot respectievelijk 

Vaclav Havel en Nelson Mandela, twee staatslieden die een lange en vaak hopeloos lijkende 

strijd tegen het onrecht voerden, maar dat gevecht uiteindelijk toch wonnen. In Praag 
begroette zij de man ‘die in de jaren van onderdrukking een leider van het verzet tegen 

onrecht was en een symbool van de hoop op een betere tijd’. Tsjechië had sinds 1989 

‘indrukwekkende vorderingen’ geboekt op de weg van het herstel van de democratie. Voor 

Mandela was haar bewondering zo mogelijk nog groter: ‘Heel de wereld heeft diep respect 

voor de moed en volharding waarmee U voor Uw zaak heeft gestreden èn voor de wijsheid 

en het geduld waarmee U thans, na de overwinning, streeft naar vrede en verzoening. (...) 
Wat diepe indruk maakt op bezoekers van Uw land is de afwezigheid van haat- en wraakge

voelens onder de grote meerderheid van de bevolking. U zelf, die na Uw eigen lange lijdens

weg zo uitdrukkelijk streeft naar verzoening, gaat hierin Uw landgenoten voor.’
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Optimistisch was de koningin ten slotte ook in 1995 in haar toespraak voor de Knesseth in 

Jeruzalem. Zij sprak over het Israëlisch-Palestijns conflict: ‘In de hele wereld heeft het leed 

van de Israëlische en van de Palestijnse bevolking de mensen geraakt. Gelukkig zijn er thans 
tekenen die wijzen in de richting van een nieuwe toekomst, al blijft de weg erheen moeilijk 

en blijft iedereen die Uw inspanningen op dit gebied volgt, zweven tussen hoop en vrees. Het 
sterkste van deze gevoelens bleef de hoop.’ Nu waren er op dat moment inderdaad tekenen 

van hoop. In 1993 was een doorbraak totstandgekomen met de wederzijdse erkenning van 
Israël en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Toch was een oplossing van het conflict 

nog niet gevonden. Dat maakt het optimisme van de toespraak des te opmerkelijker.

Intussen lijkt de inhoud van de Europese toespraken niet ver af te liggen van de positie

ve houding die Beatrix naar verluidt koestert over de Europese integratie. Daarom komt het 

volgende citaat uit de toespraak voor het Europese parlement in februari 1984 alleszins 

geloofwaardig over: ‘Nu, zovele jaren later, vraag ik mij af hoever wij met de Europese inte
gratie zijn gevorderd. Niet ver genoeg, helaas, om met voldoening en vertrouwen Europa 
over te dragen aan de jongere generatie van nu. Voor velen is de Europese eenheid daarom 

een abstract begrip. (...) Zelf heb ik het geloof in Europa niet verloren.’ Maar hier kon de 
koningin zich geen staatsrechtelijke buil aan vallen -  ook het kabinet was Europees en de 

bewoordingen waren vaag genoeg.

Ontvangst

Volgens oud-minister en oud-ambassadeur J.W. Beyen, valt een ambassadeur slechts op ‘als 

hij een fout maakt, net als een cellist in een Haydn quartet’ .66 Dat geldt ook voor de meeste 

toespraken van de koningin tijdens de staatsbezoeken en de officiële bezoeken. De gevoe

ligheden in de toespraken in Tokio, Jeruzalem en Jakarta kwamen uitgebreid aan bod in de 
media. Over het algemeen waren de commentaren positief over de uitkomst in de drie geval

len. De Japanse oorlogsmisdaden waren aan de kaak gesteld. NRC Handelsblad loofde de 

‘franke opstelling’ van de koningin. In Israël maakte de koningin een -  als terecht 
beschouwde -  opmerking over de schaduwzijde van het Nederlandse oorlogsverleden. ‘Die 

erkenning kwam haar gehoor toe’, aldus opnieuw NRC Handelsblad. Ten slotte toonde poli

tiek Den Haag zich ingenomen met de voorzichtige toonzetting van de Indonesische toe

spraak. Volgens de fractievoorzitters van PvdA, CDA, W D  en D66 had de koningin de ‘juis
te toon’ getroffen. Alleen GroenLinks toonde zich teleurgesteld over het ontbreken van 

excuses voor de koloniale oorlog.6?

66 J.W. Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van 50 jaren (Rotterdam 1968) p. 253.

67 de Volkskrant, 23 okt. 1991; NRC Handelsblad, 24 okt. 1991, 29 maart 1995 en 22 aug. 1995.
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Aan minder gevoelig liggende staatsbezoeken besteedt de pers nauwelijks aandacht. De 

enige maal dat een fout in een toespraak werd gesignaleerd, was die in Canada in 1988. Dat 
bracht nauwelijks commotie teweeg.68 Meer beroering wekte de rede die Beatrix op 5 mei 

1995 in de Ridderzaal hield ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding. Daarin ging zij -  in 

aansluiting op haar kerstboodschap van 1994 en op haar toespraak in Israël twee maanden 
daarvoor -  in op de houding van de Nederlanders tijdens de bezetting: ‘Voor een juiste beeld
vorming kan niet worden verhuld dat naast moedig optreden ook passief gedrag en actieve 
steun aan de bezetter zijn voorgekomen.’ Daarnaast viel op dat Beatrix een verband legde 

tussen de Tweede Wereldoorlog en de vermeende toename van vreemdelingenangst. ‘Ook 
binnen de Europese Unie -  en zelfs in eigen land -  is weer sprake van onverdraagzaamheid 

en haatgevoelens tegenover minderheden. Bij zoveel vijandigheid bekruipt ons een gevoel 
van onmacht’, aldus de koningin.

Aanvankelijk ging de discussie in de pers vooral over de passages over het vreemdelin
genbeleid. Elseuier oordeelde scherp: ‘Niet eerder nam zij zo openlijk en eenzijdig stelling in 
de beladen discussie over de multiculturele samenleving.’ De passages werden algemeen 

gezien als een vingerwijzing naar WD-voorman Bolkestein die vanaf eind 1991 de consen

sus rond het vreemdelingenvraagstuk had doorbroken en daarbij vanuit verschillende partij

en felle kritiek ontving. De rede van Beatrix werd opgevat als een poging die consensus te 

repareren. Sommigen gingen zelfs zo ver Kok ervan te verdenken dat hij de koningin zou 

hebben gebruikt om zijn politieke tegenstander een hak te zetten. Elseuier onthulde dat de 

VVD-Ieiding vond dat Beatrix haar boekje te buiten was gegaan. Het zou maar weinig heb
ben gescheeld of de partij zou tijdens de algemene ledenvergadering de verzending van het 

traditionele telegram aan Hare Majesteit achterwege hebben gelaten. Voor het eerst sinds de 
oprichting in 1948 zou de partij daarmee hebben afgezien van deze betuiging van aanhan

kelijkheid aan het koningshuis. Dat het telegram uiteindelijk toch gewoon verzonden is, 

kwam doordat partijvoorzitter W.K. Hoekzema kans zag het brandje te blussen dat aan de 
vooravond van het congres in het partijbestuur was ontstaan,69

Op het eerste gezicht ligt het niet voor de hand de toespraak te zien als een tik op de vin

gers van Bolkestein. Opvallend is wel dat verschillende commentatoren indertijd ook dat 

verband legden. Politiek redacteur W. Breedveld van Trouiu: ‘De W D  heeft het vreemdelin
genprobleem hoog op de politieke agenda gezet en voelt zich kennelijk niet zo op haar 

gemak onder de vermanende woorden van het staatshoofd. Dacht zij eindelijk zichzelf te 

kunnen zijn en electoraal nog goed te boeren ook, krijg je van het staatshoofd op je kop.’/° 
De politicoloog S. Stuurman was in NRC Handelsblad minder resoluut: ‘ (...) politiek-theore-

68 NRC Handelsblad, 30 april 1990 en 30 okt. 1992.

69 ‘Beatrixisme’, Elseuier, 27 mei 1995.

70 Trouw, 10 mei 1995.
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tisch hebben we te maken met een links-liberaal betoog met een sociaal-democratische 

ondertoon en een vleugje christelijk gemeenschapsgevoel’ , zo schreef hij. Beatrix had vol
gens Stuurman weliswaar niet openlijk stelling genomen tegen Bolkestein, maar: ‘Toch is 
het moeilijk te begrijpen wat haar kritiek op het “egocentrisch denken” anders kan beteke

nen dan een vingerwijzing naar de uitwassen van de doorschietende neo-liberale ideolo- 
gie.’7>

Toch lijkt een direct verband tussen de toespraak en Bolkesteins stellingnames ook in 

retrospectief vergezocht om de eenvoudige reden dat Beatrix sinds 1993 in haar kerstbood

schap eenzelfde oproep tot verdraagzaamheid deed. De ministeriële verantwoordelijkheid 

gold natuurlijk ook voor de toespraak van 5 mei 1995, maar desalniettemin valt het op dat de 

koningin veel woorden gebruikte die ook in de kersttoespraken voorkomen: ‘Zelfzucht 

ondergraaft de natuurlijke verbondenheid in wonen werken en leven. (...) De eigen verant
woordelijkheid voor oplossingen wordt afgeschoven op anonieme anderen. Vereenzaming, 

criminaliteit en het buiten sluiten van mensen zijn mede het gevolg van een gebrek aan 
belangstelling voor elkaar. Bovendien worstelt een multiculturele samenleving met integra

tie en saamhorigheid. (...) Tegenover de verbondenheid van de periode van wederopbouw 
staat nu de dreiging van een maatschappij die in ontbinding raakt. (...) We zien verschijnse

len van onverdraagzaamheid en ontbrekend medegevoel.’ Daaruit durven wij voorzichtig de 

conclusie te trekken dat Beatrix aan deze tekst meer zelfheeft bijgedragen dan aan de ande

re officiële toespraken.

De opmerkingen over het Nederlandse oorlogsverleden in de 5 mei-rede waren aanleiding 

tot een bredere discussie. J. Prillevitz, oud-medewerker van de Rijksvoorlichtingsdienst, 

meende dat sprake was van ‘Beatrixisme’: het verschijnsel ‘dat, door het falen van de poli

tiek en de afkalving van de democratische instituties, de macht en invloed van de monarch 

langzaam maar zeker toenemen’. Volgens Prillevitz kwam het tekortschieten van de politiek 

‘een sterke persoonlijkheid als Beatrix’ goed uit. De auteur vreesde dat de koningin de ver
leiding niet zou kunnen weerstaan ‘om ver boven haar in de constitutie vastgelegde rol uit te 
groeien, in de richting van een Nederlandse pendant van het presidentiële regime in 

Frankrijk’. Een belangrijk signaal vond hij -  naast de aanwijzing, in de zomer van 1994, van 
Kok tot kabinetsformateur tegen vrijwel alle adviezen in -  ‘het tot driemaal toe kapittelen 

van de oorlogsgeneratie die te weinig verzet tegen de bezetter zou hebben geboden en voor
al te weinig voor de joden heeft gedaan’.72 Enkele weken later nam Elseuier het begrip 

‘Beatrixisme’ over. Het blad noemde enkele andere redevoeringen waarin de koningin zich 
had geuit over pijnlijke problemen en die ophef hadden veroorzaakt, zoals haar toespraak

71 Siep Stuurman, ‘Beatrix kritiseert lofzang op markt’, NRC Handelsblad, 10 mei 1995.

72 NRC Handelsblad, 11 mei 1995.
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voor de Knesseth in Israël en haar kerstrede van 1994 waarin zij de houding van de 
Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog kritiseerde.73 Elseuier stond niet alleen. Ook 

M. Kranenburg, columnist van NRC Handelsblad, vroeg zich in mei 1995 af of de koningin 

zich niet langzaam maar zeker ontpopte als het ‘geweten van de natie’.74 En Breedveld merk

te diezelfde maand op: ‘Het probleem is dat het kennelijk niet langer de politiek is die met 

gezag spreekt en politici zelfs publiekelijk moeten erkennen dat alleen een erfelijk staats
hoofd, dat door niemand ter verantwoording kan worden geroepen, in staat is iets met de 
nodige “impact” onder de aandacht te brengen.’75 Deze ophef zou er mede toe bijdragen dat 
in de jaren daarop zelfs het functioneren van de koningin aan de kaak werd gesteld. Na de 
notitie van Kok over het koningschap uit 2000 is het evenwel stil geworden.

De toespraak bij de aanvaarding van haar eredoctoraat in Leiden viel op omdat koningin 
Beatrix nader inging op haar functioneren binnen de grenzen van de ministeriële verant

woordelijkheid. Ze refereerde aan de sleutelzin in de Grondwet -  ‘De Koning is onschend

baar, de ministers zijn verantwoordelijk’ -  en voegde daar aan toe: ‘Dankzij opeenvolgende 

ministers-presidenten kreeg ik de mogelijkheid nieuwe terreinen te betreden, in brede krin

gen van de samenleving met mensen te spreken en in het algemeen de functie een ruimere 

maatschappelijke invulling te geven.’ In een toelichting zei premier Balkenende later dat in 

de loop van de tijd ‘de krampachtigheid wat is teruggedrongen’ . Voor ‘goede opvattingen’ 
van leden van het Koninklijk Huis, zei hij, is steeds meer ruimte gekomen./6

Kersttoespraken

De kerstboodschap is de meest persoonlijke van alle toespraken die koningin Beatrix houdt. 

Daarom worden juist in dit geval haar woorden op een goudschaaltje gewogen. Het betekent 

dat de koningin zich al snel op glad ijs begeeft als zij spreekt over concrete gebeurtenissen 

of personen. Dit overkwam haar in 1988 en 1994, toen het milieu en het gedrag van 

Nederlanders tijdens de Duitse bezetting onderwerp van overdenking waren. De redes leid

den tot de nodige ophef, zoals we hierboven al zagen. Wijselijk begeeft de koningin zich 

daarom in de kersttoespraken doorgaans op een iets abstracter niveau waarop kritiek min

der gemakkelijk mogelijk is.

73 ‘Beatrixisme’, Elseuier, 27 mei 1995.

74 NRC H a n d e l s b l a d ,  13 mei 1995.

75 Willem Breedveld, ‘Beatrixisme’ , Trouu;, 31 mei 1995.

76 ‘Op zoek naar het volk’, de Volkskrant, 23 april 2005.
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Traditie en totstandkoming 

Dat het staatshoofd zich op eerste kerstdag met een boodschap tot het land richt, is een tra
ditie die werd ingesteld door koningin Juliana. Vóór haar had koningin Wilhelmina zich 

slechts een enkele maal met Kerstmis geuit, onder meer in 1914 (via de dagbladen), 1939 en 

1940 om het volk moed in te spreken. Juliana merkte in 1969 op dat die jaarlijkse gewoonte 
geen ‘sleur’ mocht worden. Ze zei te overwegen ‘de dingen die ik op het hart heb en die ik 

graag wil uiten, voortaan soms met Kerstmis, maar soms ook bij een andere gelegenheid te 
zeggen’. In 1970 hield Juliana om die reden geen toespraak, het jaar daarop weer wel. In haar 
laatste kerstboodschap zei ze: ‘Er wordt zó veel gezegd (...) dat ik zelf zin heb te zwijgen.’77 

Beatrix heeft vanaf haar aantreden in 1980 geen gelegenheid voorbij laten gaan; op 25 

december om 13.00 uur is zij steevast voor de radio te beluisteren. Sinds 2000 wordt de toe

spraak ook op televisie uitgezonden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst paste het tv-optre- 

den ‘in de moderne tijd van nu’.78 Niet toevallig had premier Kok in dat jaar de wens geuit 

de monarchie te moderniseren. Beatrix spreekt overigens niet liue; de opnamen worden van 

tevoren gemaakt.

De kerstboodschap is een van de weinige gelegenheden waarbij de koningin publieke
lijk haar persoonlijke opvatting kan uiten. Beatrix schrijft de toespraken zelf. Daarbij onder

vindt ze steun van goede vrienden die met haar meedenken over het onderwerp van de bood
schap en over precieze formuleringen.79 Maar ook hierbij geldt onverkort de ministeriële 

verantwoordelijkheid. De minister-president wordt geacht de kerstrede van tevoren te lezen. 

Gezien de consciëntieuze wijze waarop Beatrix placht invulling te geven aan de constitutio

nele monarchie en gelet op de onderwerpen die zij voor haar redes uitkiest (zie hieronder), 

ligt het niet voor de hand te veronderstellen dat het ooit is voorgekomen dat een minister

president een tekst van Beatrix niet voor zijn verantwoording heeft durven nemen.80

Ontwikkeling
Aanvankelijk, in 1980 en 1981, sprak Beatrix van een ‘kerstgroet’ waarin zij zei niet méér te 
kunnen doen dan het weergeven van ‘enige persoonlijke gevoelens en gedachten’. In deze

77 Alle kerstboodschappen uan koningin Juliana (Weesp 1980) p. 113 en 162.

78 Er was al langer vraag naar uitzending op tv. Maar in 1992 wees de RVD dat nog van de hand met 

het argument dat een radiotoespraak ‘een kwestie van traditie’ was. M. Kranenburg was bereid 

dat argument te accepteren. Het ging tenslotte om de inhoud: ‘Televisie leidt maar af. Voor je het 

weet, zit iedereen weer te discussiëren overde robe, in plaats van over de tekst.’ NRC Handelsblad,

24 dec. 1992. Vgl. ibidem, 18 dec. 2000 en Het Parool, 22 dec. 2000.

79 Vgl. NRC Handelsblad, 30 april 1990.

80 Lubbers vond het overbodig om de kersttoespraken van te voren te lezen en hij heeft dat -  naar 

eigen zeggen -  ook nooit gedaan (mededeling aan auteurs 29 juni en 12 sept. 2005).
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eerste twee toespraken sprak Beatrix over het leed op aarde, over de bedreigingen van de 
wereld en over het machteloze individu. ‘Dikwijls zien wij ook niet de zin van wat gebeurt in 

onze wereld, die bedreigd wordt door toenemend geweld en onbegrensde vernietigings
kracht. Wij staan machteloos bij het verscherpen van conflicten en het gebrek aan menselij

ke solidariteit. Wij zien het erger worden van armoede en honger’ -  zei ze in 1980. En het 
jaar daarop: ‘Dat onze wereld bedreigd en geschonden wordt, kan ons beklemmen en ver
vullen van gevoelens van twijfel en onmacht.’

Ongetwijfeld verwoordde Beatrix hier haar persoonlijke gevoelens en gedachten; de 

aangestipte thema’s zouden ook in latere redes steeds terugkeren. Maar opvallend is dat 

Beatrix al in haar derde kersttoespraak (die dan ook niet langer slechts een ‘kerstgroet’ is) 
een actueel thema aansneed: de economische crisis die op dat moment Nederland in haar 
greep had. En vanaf dat jaar, 1982, zou Beatrix met enige regelmaat verwijzen naar een actu

ele gebeurtenis of ontwikkeling. Zo sprak zij over de hoge jeugdwerkloosheid (1985), zin

loos geweld (in 1983), het toenemend aantal daklozen (1987), de verslechtering van het 

milieu (1988), de Noord-Zuid-tegenstelling (1990), de ethische grenzen van wetenschappe

lijke vooruitgang (1990), etnische conflicten in het vroegere Joegoslavië (1992 en 1993) en 

slachtoffers van aids (1996). Sommige van deze onderwerpen waren kort daarvoor ook al 

aan de orde geweest in de troonrede. Niet zo verwonderlijk natuurlijk gezien het feit dat het 

hier actuele maatschappelijke zaken betrof. Wél opmerkelijk was dat de ongerustheid uit de 

kerstrede van 1990 -  over het morele dilemma van de wetenschap (‘Moet alles wat kan, ook 

kunnen?’) -  bijna letterlijk ook in de troonrede van dat jaar voorkwam.
In de kersttoespraken uit de periode 1996-2000 vonden echter opmerkelijk minder con

crete verwijzingen naar actuele gebeurtenissen plaats dan in de jaren ervóór en erna.81 

Mogelijk had dat te maken met het feit dat Beatrix nogal onder vuur lag in die jaren. Dat 

begon, zoals vermeld, in 1995. Zij kreeg toen kritiek te verduren op haar kerstboodschap van
1994 alsook, meer algemeen, op haar vermeende grote invloed op staatszaken.

De kersttoespraken waren in het begin relatief kort, ongeveer 500 a 600 woorden. Maar 

gaandeweg werden ze langer tot ze in de jaren negentig een omvang kregen van rond de 
1200 a 1300 woorden. Sinds 2000 zijn de teksten weer aanzienlijk korter; rond de 700 woor

den -  wat mogelijk te maken heeft met het uitzenden op televisie.

In de eerste acht jaar knoopte Beatrix in maar liefst de helft van haar toespraken aan bij 

het thema dat de Verenigde Naties voor dat jaar hadden uitgekozen: het jaar van de gehan
dicapten (1981), het jaar van de jongeren (1985), het jaar van de vrede (1986) en het jaar van 

de daklozen (1987). Na 1987 deed zij dat niet meer. Soms vormde een herdenking aanleiding

81 In 2001 verwees Beatrix naar de terreurdaden in de Verenigde Staten, in 2004 naar daden van 

extremisme in Nederland.
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voor de kerstboodschap. Zoals in 1984 toen Beatrix stilstond bij de 400ste sterfdag van 

Willem van Oranje: ‘In dit voorbeeld van persoonlijke moed, plichtsbetrachting en offer

vaardigheid vinden wij ook vandaag inspiratie.’ In de jaren 1985 en 1994/1995 besteedde zij 
aandacht aan de Duitse bezetting, die respectievelijk veertig en vijftig jaar daarvoor tot een 
einde was gekomen. Herdenkingen hebben voor de koningin een belangrijke functie omdat 
zij de betekenis van bepaalde waarden, bijvoorbeeld de waarde van vrijheid, concreet kunnen 
maken. Zo sprak zij in 1994 de volgende woorden: ‘Herdenken is meer dan het verwerken 

van eigen leed; het betekent ook een opdracht voor de samenleving als geheel stil te staan bij 
de waarden waarvoor velen toen hun leven gaven.’

Ten slotte verwees Beatrix soms naar gebeurtenissen in haar persoonlijke leven. In de 

jaren 2000-2004 was Z1Ï daarover explicieter dan voorheen. Er is wel gesuggereerd dat het 
spreken over verwanten te maken zou hebben met het ‘moderniseren van de monarchie’, 

sinds 2000, net als het in dat jaar voor het eerst verschijnen op tv. Een meer voor de hand lig

gende verklaring is echter dat er in de genoemde jaren veel was gebeurd in het persoonlijke 
leven van de koningin: de huwelijken van haar drie zoons, het overlijden van haar echtge

noot en ouders en de geboorte van de eerste kleinkinderen. Tot slot: slechts éénmaal droeg 
Beatrix de kerstrede aan iemand op: in 2003, aan haar moeder.

Inhoud
De onderwerpen die Beatrix kiest voor haar kersttoespraken zijn zeer verschillend: van eco

nomische crisis tot en met de omgang met de dood, en van terreurdaden tot en met het 

milieu. Maar hoe gevarieerd de onderwerpen ook zijn, de strekking en de boodschap zijn 

eigenlijk altijd hetzelfde: het gaat niet goed met de wereld, de mens lijkt niet in staat het tij 
te keren, maar hij wordt opgeroepen dat tóch te proberen. Bij dit laatste betrekt Beatrix dan 

steevast de boodschap van Kerstmis. De geboorte van lezus is ‘het feest van het licht dat 

doorbreekt in de duisternis’. En dan gloort er toch hoop.

Nooit ontbrak een korte uitleg van het kerstverhaal. Daarbij stelde Beatrix doorgaans de 

naastenliefde voorop. Soms citeerde zij ook nog andere verhalen uit de bijbel, waarbij het 
overigens opvallend is dat zij dat nogal vrijmoedig deed. Vrijwel nooit citeerde Beatrix een 

passage echt letterlijk.82 Een enkele maal verwees de koningin ook naar andere godsdien
sten, bijvoorbeeld in 1996 toen haar toespraak was gewijd aan de omgang met de dood. Zij 
zette uiteen hoe achtereenvolgens joden, hindoes, moslims, christenen en boeddhisten 

gewoon zijn met sterven en rouwen om te gaan.

82 Zie bijvoorbeeld de kersttoespraak van 1983 waarin de koningin de eerste brief van Paulus aan 

de Korinthiërs aanhaalt.

45



K O N I N G I N  B E A T R I X  A A N  H E T  W O O R D

Waren er dus in iedere kerstboodschap verwijzingen naar het christelijke geloof, toch stond 

steeds de aandacht voor mens en maatschappij voorop.s3 Grote zorgen maakte de koningin 
zich om de verregaande aantasting van het milieu, de aanwezigheid van massavernieti

gingswapens en oorlog en terreur. Sommige problemen leken onoplosbaar: armoede, hon

ger en ziekte troffen velen, voornamelijk op het zuidelijk halfrond. Ook verminderde de 

kwaliteit van onze eigen samenleving zienderogen. Egoïsme nam toe, materiële rijkdom 
werd belangrijker gevonden dan geestelijke rijkdom, veiligheid was ver te zoeken en ethi
sche grenzen van wetenschappelijke vooruitgang waren onvoldoende duidelijk omschreven. 

Uiteraard kwamen deze aspecten niet altijd tegelijkertijd aan de orde. Beatrix koos er meest
al enkele uit, die zij ofwel in globale termen ofwel aan de hand van een concreet voorbeeld 
nader uitwerkte. Een paar citaten:

1980: ‘ (...) onze wereld, die bedreigd wordt door toenemend geweld en onbegrensde 

vernietigingskracht.’

1987: ‘Daarnaast zijn er miljoenen kinderen die op straat zwerven, zonder thuis en zon

der enige vorm van geborgenheid. Hun aantal neemt toe (...).’
1992: ‘Meer dan ooit wordt de maatschappij bedreigd door egoïsme en kortzichtigheid.’ 

1999: ‘Tegen het einde van deze eeuw drukt ons het besef van de “duistere kant” van de 

mensheid. Geweld lijkt onuitroeibaar en ingrijpen in vijandelijkheden uiterst moeilijk.’ 

1999: ‘Intussen vormt de voortdurende toename van materiële productie een ernstige 
bedreiging van de draagkracht van de aarde.’

2004: ‘Tussen verdriet en hoop leven velen in deze wereld. Geweld is voor talloze men
sen een dagelijkse werkelijkheid en vrede een ver verlangen.’

Uit Beatrix’ toespraken blijkt een somber wereldbeeld. Er is zóveel leed op de wereld (pijn, 

verdriet, angst) en de dreigende vooruitzichten op nog meer leed zijn zó talrijk, dat de toe

hoorder er bijkans moedeloos van wordt. Te meer nog daar de mens de neiging heeft, aldus 

Beatrix, niets te ondernemen. Ofwel uit gevoelens van machteloosheid ofwel door regelrecht 

egoïsme laat hij de toestand voortbestaan of verergert hij deze.

Maar toch, juist op het moment dat bij de toehoorder de neiging ontstaat het hoofd in 

de schoot te leggen, gloort er licht. Beatrix wil haar toespraken natuurlijk niet in mineur ein

digen. Zij spoort de toehoorders aan zich (opnieuw) bewust te worden van de waarden en 
normen die cruciaal zijn voor een goede samenleving, daarnaar ook te leven en ze door te 
geven aan anderen. Centraal staan voor Beatrix de begrippen: verantwoordelijkheid, mede

menselijkheid en verdraagzaamheid. Ieder lid van de samenleving is medeverantwoordelijk 
voor de kwaliteit van die samenleving. Sedert 1993 benadrukt Beatrix dat het gaat om alle

83 Vgl. de opmerkingen van C.A. Tamse in het Reformatorisch Dagblad, 23 jan. 1998.
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medemensen, dus ook om hen die niet van oorsprong Nederlanders zijn. En in 2001 waar

schuwde zij voor schijntolerantie: ‘Betrokkenheid bij het leven van onze medemensen is wèl 

iets anders dan gemakzuchtig gedogen.’ Nederland mag dan een lange traditie hebben op 
het terrein van de tolerantie, nooit is deze vanzelfsprekend aanwezig. Al in 1983 waar
schuwde zij: ‘Zelfs in een land met een lange traditie van tolerantie, moet de ruimte voor de 

ander en voor het anders zijn en -  denken, door elke generatie opnieuw worden veroverd.’ 

Ook al blijkt uit de kerstredes vooral, zoals gezegd, oprechte twijfel aan het succes van 

haar oproep de wereld te verbeteren, tóch signaleert Beatrix af en toe hoopvolle ontwikke

lingen. In 2002 zei ze bijvoorbeeld: ‘Het is bemoedigend en inspirerend overal in het land 

voorbeelden te zien van mensen die trachten problemen om te zetten in oplossingen, dwars 
door alle weerstand heen.’

Juliana

Dat de kersttoespraken de ‘persoonlijke gevoelens en gedachten’ van de koningin weerge

ven, blijkt ook uit een vergelijking met de redes van haar moeder. Ook luliana knoopte aan

vankelijk vaak aan bij actuele gebeurtenissen zoals de Indonesische onafhankelijkheid in 
1949 en de watersnoodramp in 1953, maar op den duur hield ze daarmee op. Soms sneed ze 

maatschappelijke problemen aan, zoals de werkdruk in de maatschappij (1966) en milieu
vervuiling (1971), doch dat was eerder uitzondering dan regel. Juliana’s toon was over het 

algemeen positiever en optimistischer dan die van haar dochter. In 1963 zei ze bijvoorbeeld: 

‘Wij mogen kiezen, en werken, voor de redding van de wereld en dus ook van onszelf.’ Ten 
slotte was Juliana bij vlagen openhartiger dan Beatrix. Zo verklaarde zij in 1969 opgewekt, na 

de geboorte van prins Bernhard, de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van 

Vollenhoven: ‘Ik verkeer in de heel bijzondere situatie, dat mijn man en ik vanmorgen groot

ouders zijn geworden van een lief klein stevig gezond en welgeschapen jongetje. Het is voor 

ons de vijfde keer dat we dit beleven en het ziet er naar uit dat het niet de laatste is. ’s4

Ontvangst

Het voornaamste punt van kritiek op de kersttoespraken van Beatrix is dat ze te weinig con
creet zijn. In 2004 meende een redacteur van de Volkskrant dat het nu wel eens tijd werd dat 
de koningin haar reserves tegen concretiseringen zou opgeven. Dat zou beter passen ‘bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen’.85 Het ingewikkelde voor Beatrix is echter dat concreet 

worden eenvoudigweg niet mogelijk is. De kerstboodschap is immers bedoeld voor alle 

Nederlanders. Bij het noemen van namen van bepaalde personen of groepen is de kans groot 
dat anderen zich gepasseerd voelen. Dat is vermoedelijk de reden waarom in het jaar 2000

84 Alle kerstboodschappen van konincjin Juliana, p. 83 en 111.

85 de Volkskrant, 27 dec. 2004.
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de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede niet werden genoemd. Weliswaar zei 

Beatrix: ‘Bij een ramp overvalt leed mensen plotseling’, maar door deze woorden konden, 
naast de inwoners van Enschede, ook andere mensen zich aangesproken voelen.s6

Bovendien ligt het gevaar op de loer dat Beatrix zich met concrete, op de actualiteit 

betrekking hebbende uitspraken, in politiek vaarwater begeeft. Het ligt daarom voor de 

hand te veronderstellen dat zij om die reden in 1995 voorbijging aan de massamoord in 
Srebrenica, in 2000 zweeg over het geweld op de M o lu k k e n 87 en in 2002 de moord op de 

politicus Pim Fortuyn88 niet memoreerde. Overigens verwees Beatrix in 2004 wél naar de 

aanslag op Theo van Gogh en vermoedelijk alsnog naar die op Fortuyn toen ze zei: ‘Twee 
maal in korte tijd werd Nederland geschokt door daden van extremisme.’ Maar, ook nu wer

den geen namen genoemd. En ten slotte wordt concreetheid niet altijd op prijs gesteld. Dat 
mocht Beatrix ervaren in 1988 en 1994, toen haar tamelijk onomwonden uitspraken over het 

milieu en over de oorlog leidden tot de nodige ophef.

Commentatoren toonden overigens veelal begrip voor die noodzaak tot algemeenheid en 

abstractie. De columnist J.L. Heldring schreef bijvoorbeeld dat de koningin niet alles kan zeg

gen wat haar op het hart ligt: ‘ook haar kersttoespraken kennen grenzen’. Maar de geringe 

directheid in de toespraken geeft natuurlijk wel aanleiding tot veel gespeculeer over de bedoe
lingen. Zo vroeg Heldring zich in 2002 af wat Beatrix bedoelde toen zij inging op de ‘verwar

rende tijd’ waarin Nederland verkeerde, en zei: ‘Losgeslagen van oude ankers blijkt onze maat
schappij niet goed bij machte om te gaan met het opbreken van vertrouwde zekerheden’. Wat 
waren die ‘oude ankers’ en die ‘vertrouwde zekerheden’? Heldring meende dat Beatrix verwees 
naar de geborgenheid van de zuilenmaatschappij uit het verleden. Zou dat kunnen kloppen? 

Heldring zelf: ‘Natuurlijk weten we niet of ook de koningin, maar dan stilzwijgend, deze 

“invulling” geeft aan haar woorden, maar eerlijk gezegd: een andere is moeilijk denkbaar.’89 

De kans dat Heldring het hier bij het rechte eind had, is inderdaad groot, maar dat kan niet van 

alle commentaren op kersttoespraken worden gezegd. Eén voorbeeld. In 2004 verwees de 

koningin naar het overlijden van haar ouders, maar wijdde zij alleen een persoonlijk woord aan 

Bernhard. In sommige kranten werd dat geïnterpreteerd als kritiek op haar moeder.9° Dat is

86 Vgl. Rudolf Geel, ‘Kerstredes’, De Groene Amsterdammer, 17 dec. 2004. Vgl. Raymond van den 

Boogaard, ‘Voor het eerst met kerst op televisie NRC Handelsblad, 18 dec. 2000.

87 De toespraak van 2000 werd echter wel voorafgegaan door een in het Maleis gezongen versie van 

‘Stille nacht, heilige nacht’, wat in de pers werd geïnterpreteerd als toch een verwijzing naar het 

in dat jaar losgebarsten geweld op de Molukken. Zie bijv. NRC Handelsblad, 27 dec. 2000.

88 Zie voor kritiek op het ongenoemd laten van Pim Fortuyn in de kerstrede van 2002 o.a.: Hubert 

Smeets, ‘De feodalisering van Nederland’ , De Groene Amsterdammer, 12 juli 2003.

89 NRC Handelsblad, 2 jan. 2003

90 Bijvoorbeeld: Alge m e e n  D a g b l a d ,  27 dec. 2004.
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apert onjuist: over Juliana had Beatrix immers in 2003 al relatief veel gezegd en zij droeg die 
toespraak nota bene op aan haar moeder.

Sommige commentatoren menen dat de woorden van kersttoespraken zó algemeen zijn 

dat ze daardoor nietszeggend worden of op zijn best tegeltjeswijsheden bevatten. Deze kri
tiek is overdreven. Weliswaar zijn de kerstboodschappen weinig concreet en dikwijls in nogal 
verheven woorden gesteld -  ‘Losgeslagen van oude ankers blijkt onze maatschappij niet goed 

bij machte’ enz., -  maar de kwalificatie ‘nietszeggend’ is te gemakkelijk. Niet alleen laat de 
boodschap van Beatrix doorgaans weinig aan duidelijkheid te wensen over -  de luisteraars 

worden opgeroepen tot oprechte aandacht voor de medemens in deze sombere wereld -  maar 

bovendien komen er vrijwel steeds passages in voor die een appèl doen op overdenking. 

Overigens sluiten wij de mogelijkheid niet uit dat een kerstboodschap nietszeggend lijkt als 

men haar slechts kan aanhoren. Juist vanwege het vrij hoge abstractieniveau, zijn de kerst
toespraken vermoedelijk meer geschikt om te lezen dan om te beluisteren.91

Twee incidenten

Tweemaal veroorzaakte een kersttoespraak enige commotie. De eerste maal was in 1988 
toen Beatrix een somber betoog hield over de milieuvervuiling. ‘Langzaam sterft de aarde en 

wordt het onvoorstelbare -  het einde van het leven z è lf- toch voorstelbaar.’ Daarmee leek de 
koningin kritiek te uiten op de troonrede van datzelfde jaar. Niet dat die troonrede zo posi

tief was geweest over het milieu (‘er is nog veel te doen’), maar de tekst meldde inderdaad 

dat Nederland op bepaalde terreinen (‘met name lucht en water’) schoner was geworden. 

Het feit dat de troonrede juist op dit punt aanleiding had gegeven tot flinke kritiek in de 

Tweede Kamer, versterkte nog eens de indruk dat de koningin met Kerstmis de minister-pre

sident de les las. Overigens week Beatrix’ somberheid terzake niet af van eerdere en latere 

opmerkingen in kersttoespraken. Hoe dan ook valt het de verantwoordelijke minister-presi
dent, Lubbers, aan te rekenen, dat de suggestie van tegenspraak werd gewekt. Dit voorbeeld 

toont andermaal aan hoe gevoelig uitspraken van de koningin kunnen worden opgevat.
De tweede maal dat de kerstwoorden consternatie veroorzaakten, was toen de koningin 

in 1994 de Tweede Wereldoorlog herdacht. Daarbij plaatste zij kanttekeningen bij het 
Nederlandse oorlogsverleden: ‘Het scherpe beeld van “goed” en “fout” dat nu zo dikwijls 

ons oordeel over de oorlog bepaalt, berust op wijsheid achteraf. Toen was alles minder dui

delijk. Het verzet was niet algemeen; immers, de meesten verkozen zo gewoon mogelijk 
door te leven in de hoop vooral zelf te overleven. Hun ogen keken daarom soms de andere 

kant op wanneer op klaarlichte dag duistere dingen gebeurden.’
Deze opmerking deed overigens niet meteen stof opwaaien. Pas het jaar erop zou er 

veelvuldig naar worden verwezen. Dat was nadat een discussie was ontstaan over de wijze

91 Geel kwam in zijn artikel in de Groene Amsterdammer tot dezelfde conclusie.
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waarop Beatrix vormgaf aan het koningschap en er plotseling veel kritiek kwam op haar ver

meende bemoeizucht. Niet dat iemand haar nuancering van de mythe van het algemene 
Nederlandse verzet bestreed, maar enkele commentatoren meenden dat zij haar onderdanen 
te veel de les had willen lezen. In dit verband riepen zij trouwens niet alleen de toespraak van 

1988 in herinnering maar ook de kerstboodschap van 1990, waarin de koningin vraagtekens 

had geplaatst bij genetisch onderzoek. Dat werd aangevoerd als een ander voorbeeld van een 
toespraak waarin de koningin wel erg ver was gegaan met haar opvattingen.92 De kritiek 

komt ons nogal vergezocht voor. Ten eerste velde Beatrix in deze toespraak helemaal geen 

oordeel. Zij beperkte zich, zoals te doen gebruikelijk, tot algemene constateringen en het 

stellen van vragen: genetisch onderzoek had een grens bereikt die noopte tot bezinning. Ten 
tweede was het onderwerp dat jaar -  in vrijwel letterlijk dezelfde woorden -  ook in de troon
rede aan de orde gesteld.93

Conclusies en besluit

De invloed van Beatrix

‘Dat het staatshoofd geen politieke verantwoording verschuldigd is, betekent niet dat hij 

geen eigen verantwoordelijkheid draagt’, zei koningin Beatrix bij de ontvangst van het ere

doctoraat in Leiden in 2005. Zij wilde voor alles aan het koningschap een inhoudelijke invul

ling geven; voor een louter ceremoniële rol voelde zij niets. Reeds bij haar inhuldiging sprak 
zij over ‘inhoud geven aan het hedendaags koningschap’. In hoeverre is het haar gelukt om 
aan dat verlangen naar ‘inhoud’ uitdrukking te geven in haar toespraken?

Uiteraard is deze vraag niet aan de orde bij de troonredes. Deze komen tot stand na 
intensief overleg in de ministerraad, waar Beatrix nooit bij is. Alleen al uit het feit dat na élke 
premierswisseling -  Beatrix maakte dat drie maal mee -  de afsluitende woorden (de bede) 

meeveranderden, duidt op het politieke karakter van het stuk. De voorkeur van Beatrix zelf 

lijkt niet mee te tellen, zelfs niet als wijziging van de formulering van de bede zulks sugge

reert (1994). Verhalen over de vermeende inhoudelijke invloed van Beatrix op de troonrede, 

verklaren wij dan ook met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als ongegrond. 
Er is daarom beslist wat te zeggen voor het voorstel om niet de koningin maar de premier 

het regeringsbeleid voor het nieuwe jaar te laten uiteenzetten, zij het dat wij het tegelijkertijd 

onverstandig vinden lichtvaardig te denken over tradities: in Nederland spreekt de 
koning(in) immers al bijna tweehonderd jaar de troonrede uit.

92 Bijvoorbeeld: NRC Handelsblad, 11 mei 1995 en ‘Beatrixisme’, Elseuier, 27 mei 1995.

93 Zij het dat in de troonrede niet alleen werd gewezen op de ethische aspecten, maar ook op de 

maatschappelijke (lees: financiële).
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De kersttoespraak daarentegen biedt Beatrix juist wel de mogelijkheid om ‘inhoudelijk’ te 

worden en werkelijk iets tot haar gehoor te zeggen; ze schrijft deze immers zelf. Van deze 

mogelijkheid heeft de koningin volop gebruik gemaakt. Ofschoon de kritiek luidt dat ze 
nogal eens blijft steken in algemeenheden, Iaat nadere bestudering zien dat dit commentaar 

niet terecht is. Kersttoespraken bevatten doorgaans een doorwrochte boodschap. Kritiek dat 
het abstractieniveau van de teksten te hoog is, zou eerder op zijn plaats zijn. Volgens ons 

komt de boodschap dan ook beter over wanneer men de toespraak leest dan wanneer men 
deze beluistert. Beatrix laat zien een missie te hebben: ze roept haar landgenoten op om, in 

een wereld vol ellende, solidair te zijn met elkaar en met anderen. De kerstwoorden zijn 

meestal nogal somber van toon, maar de koningin zal altijd afsluiten met een optimistisch 

geluid, geheel conform de bijbelse kerstboodschap.

De ‘buitenlandse’ toespraken mogen dan op het paleis totstandkomen, de hand van de 

minister van Buitenlandse Zaken is toch duidelijk zichtbaar in de politieke uitspraken die de 

koningin doet, zoals tegenover het Amerikaanse Congres en de Franse president. Ook zal 

hij, in samenspraak met de minister-president, nauw betrokken zijn geweest bij de -  vooral 
in Nederland -  gevoelig liggende toespraken in Japan, Indonesië en Israël. Aan de andere 

kant heeft Beatrix wel haar stempel kunnen drukken op, bijvoorbeeld, de 5 mei rede; dezelf

de sombere toon die we van haar gewend zijn in de kersttoespraken zagen we hier terug. 

Onduidelijk blijft intussen haar invloed op de toespraken tot Mandela en Havel. Overigens is 

ook in de beschouwing bij haar eredoctoraat de hand van Beatrix duidelijk zichtbaar.

Voorzover de koningin invloed kon hebben op de door haar uitgesproken woorden, 

heeft zij die naar beste vermogen aangewend. Deze conclusie trekken wij na de bestudering 

van 75 toespraken. Een consciëntieuze vorstin, professioneel werkzaam en met een ondub

belzinnige missie: een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ook al is zij dan niet altijd 

even optimistisch gestemd over de uitkomst van die missie en ook al verpakt zij haar bood

schap niet zelden in enigszins verheven woorden, haar betrokkenheid bij het welzijn van de 

mensen, zowel nationaal en internationaal, is er niet minder om. Alleen in de jaren direct 
volgend op 1995 lijkt zij in haar uitlatingen iets voorzichtiger te zijn geweest, wellicht als 
reactie op de publicaties over het vermeende ‘Beatrixisme’. Kortom, na de bestudering van 
de toespraken en de achtergronden daarvan, is het onze indruk dat Beatrix deze voorbereidt 
en uitspreekt op een wijze, een constitutioneel vorst waardig.

Symboliek en ritueel
De toespraken van Beatrix zijn in deze beschouwing voornamelijk op de inhoud beoordeeld. 
Dat leverde interessante conclusies op, bijvoorbeeld over de waarde van de troonredes als 
bron voor de Nederlandse politieke geschiedenis en over het verschil in kwaliteit van de toe

spraken bij staatsbezoeken. Maar uiteraard hebben koninklijke woorden ook altijd een sym
bolische betekenis. Als de koningin in het buitenland een toespraak houdt als staatshoofd, 

is zij op dat moment het symbool van Nederland als natie. Als zij de troonrede uitspreekt,
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wordt op dat moment de samenwerking, het ‘gemeen overleg’, tussen regering en Staten- 

Generaal voor eenieder zichtbaar. Het is de enige dag per jaar waarop de voltallige regering 
en de voltallige Staten-Generaal94 samen in vergadering bijeen zijn. Koningin Beatrix als 
symbool van de goede samenwerking tussen regering en volksvertegenwoordiging.95 En als 

koningin Beatrix zich op eerste kerstdag richt tot het Nederlandse volk, kan zij worden 

beschouwd als de symbolische moeder die zich, in donkere dagen, met stichtende en zo 
mogelijk troostende woorden tot haar kinderen richt. Het Nederlandse volk is één familie en 
koningin Beatrix staat aan het hoofd daarvan. Koningin Beatrix is dus vóór alles symbool 
van eenheid.

Naast symbolische betekenis hebben toespraken van de koningin ook sterk rituele trek
ken. Zo zijn de teksten die worden uitgesproken tijdens staatsbezoeken te beschouwen als 

onderdeel van een bestendigingsritueel. Beatrix consolideert met haar toespraak de goede 

relatie tussen de twee landen. De kersttoespraken zijn aan te merken als ritueel onderdeel 

van een viering. Altijd uitgesproken op eerste kerstdag, dient de boodschap vooral tot steun 

en troost.

De troonrede is een bijzonder geval; zij draagt de kenmerken van verschillende rituelen. 
Om te beginnen is zij te beschouwen als een overgangsritueel. Het oude parlementaire ver

gaderjaar is afgelopen, het nieuwe staat voor de deur. Na het uitspreken van de troonrede 

kan het nieuwe parlementaire jaar echt beginnen.?6 Daarnaast vormt het uitspreken van de 

rede het hoogtepunt van prinsjesdag, de geheel door rituelen gekenmerkte feestdag van de 

parlementaire democratie. En ten slotte draagt ook het voordragen van de troonrede door de 
koningin de kenmerken van een bestendigingsritueel. Parlementaire jaren komen en gaan; 

kabinetten van verschillende politieke kleuren en onder leiding van elkaar afwisselende

94 Met dien verstande dat republikeinen -  doorgaans te vinden in linkse fracties zoals CPN, PSP, 

GroenLinks en SP -  nogal eens verstek laten gaan.

95 Vgl. Hoekstra, Ministerraad, p. 69; vgl. P.P.T. Bovend’ Eert, Regeerakkoorden en r e g e r in g s p r o g r a m s  (’s- 

Gravenhage 1988) p. 87; vgl. Van den Berg, ‘Le roi règne, mais il ne gouverne pas’, p. 62-63; vgl. 

Van Raalte, Troonredes, p. v. Overigens kunnen de functies van ‘staatshoofd’ en ‘lid van de rege

ring’ niet strikt worden gescheiden. Zo verklaarde de staatscommissie die zich in de jaren zeven

tig bezighield met de wijziging van de Grondwet de troonrede te willen handhaven omdat zij ‘de 

jaarlijkse aanwezigheid van het staatshoofd in de volksvertegenwoordiging’ een waardevolle tra

ditie vond. HTK 1976-1977, Bijl. 14 224, nrs. 1-4.

96 Ofschoon sinds 1983 van een echte ‘opening’ van de jaarlijkse zitting van de Staten-Generaal 

geen sprake meer is. Sinds de inwerkingtreding van de grondwetswijziging van 1983 (1 februari 

1983) worden de Staten-Generaal geacht permanent in zitting bijeen te zijn. Het begrip zitting is 

vervangen door de term vergaderjaar. L. Prakke, J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen (red.), Van der 

Pot - Donner. Handboek uan het Nederlandse staatsrecht (14de druk; Deventer 2001) p. 483.
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Feestelijke aankomst op het Binnenhof, p rin s je sda g  1999 [Foto: Roel Dijkstra],

ministers-presidenten komen en gaan, maar steeds is daar weer op de derde dinsdag van 
september de koningin. Zij moet ons er, aldus de staatsrechtsgeleerde A.M. Donner, in ambt 
en persoon aan herinneren ‘dat wij niettegenstaande alle conflicten en polarisatie toch bij 

elkaar horen, van elkaar afhankelijk zijn, voor elkaar verantwoordelijkheid dragen en met 
elkaar moeten zien te blijven leven’.97

97 Geciteerd bij Willem Breedveld (red.), Het staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken v a n 

Koningin Beatrix en Prins Claus (’s-Gravenhage 1992) p. 15. Originele vindplaats: A.M. Donner, 

‘Erfelijk en onschendbaar’ in: C.A. Tamse (red.), Monarchie in Nederland (Amsterdam 1980) p. 218.
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Troonrede 16 september 1980

Leden uan de Staten-Generaal,

n d e r  ep.n  e c o n o m is c h  ongunstig gesternte hervat u vandaag uw werkzaamheden zo 
sprak mijn Moeder tot u bij de opening van het vorige parlementaire jaar.1 Helaas is er 

thans nog meer reden zulk een uitspraak te doen.

In het voorbije jaar heeft opnieuw een golf van prijsstijgingen voor olie en andere ener

giedragers de wereld overspoeld.2 Die stijgingen werken door in de prijzen van andere 

invoergoederen. De wereldhandel hapert. Alom in Europa neemt de werkloosheid toe, ver
snelt de inflatie en verslechtert de betalingsbalans.

Economische groei heeft ons land ook voor het komende jaar niet of nauwelijks te ver
wachten. Financiële armslag om de economie op te stuwen hebben we niet. Nederland komt 

klem te zitten. Aan de ene kant geen werkelijke toeneming meer van de nationale middelen, 

aan de andere kant aldoor oplopende aanspraken op die middelen, zowel voor collectieve als 

voor particuliere uitgaven. Het is onmogelijk al die wensen in te willigen. Tenzij we de nood
sprong zouden maken naar een nog groter financieringstekort. Maar dat zou ertoe leiden 

dat de staat gaandeweg zóveel rente op zijn schulden moet betalen dat wezenlijke over

heidstaken niet meer kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zou het rijk dan, pogend het 

hoge tekort te financieren, de rentestand opdrijven, dus het investeren in bedrijven en 

woningen verder bemoeilijken, tot schade vooral van de werkgelegenheid. Het financie

ringstekort moet veeleer worden verminderd en daarop is de ontwerpbegroting dan ook 

gericht.

Hoe moeten de beschikbare middelen worden verdeeld tussen de collectieve en de par
ticuliere sector en vervolgens binnen elk van die sectoren? Met de vragen die hieruit voort
vloeien heeft de Regering geworsteld.
Het beslag dat de overheid en de sociale voorzieningen, waaronder de gezondheidszorg, leg-

1 Troonrede uitgesproken door koningin Juliana (1909-2004) op 18 september 1979. Handelingen 

uan d e T w e e d e  Kamer der Staten-Generaal (HTK) 1979-1980, Debat Tweede Kamer (Tl<) 18 sept. 1979, 

p. 2 e.v.

2 De tweede oliecrisis ontstond nadat de in de OPEC georganiseerde olieproducerende landen 

eind 1978 tot een reeks nieuwe prijsverhogingen hadden besloten. Eind 1980 was de prijs van een 

vat olie bijna verdriedubbeld.
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gen op het nationaal inkomen is sinds 1950 meer dan verdubbeld. In de jaren zeventig zijn de 
kosten van die voorzieningen sterk gestegen. Een voortzetting van die ontwikkeling in de 
jaren tachtig zou onze economie ontwrichten. Daarom heeft het kabinet onlangs de Sociaal- 

Economische Raad gevraagd advies uit te brengen over een aantal besparingen, bij elkaar ten 

bedrage van ruim 800 miljoen gulden in 1981; dit is ongeveer één procent van het totaal van 

de jaarlijkse uitgaven voor sociale zekerheid.3 De regering wil, ook nu, geen afbreuk doen aan 

ons stelsel van sociale zekerheid. Maar dat stelsel is slechts te handhaven bij een doelmatig 
beheer en op voorwaarde dat het alleen werkt voor degenen voor wie het is bedoeld. Het mag 
er niet toe leiden dat de mensen die kunnen werken wegblijven van de arbeidsmarkt.

Besparingen op de rijksbegroting heeft de Regering, in het bijzonder met het oog op de 

werkgelegenheid, meer gezocht in de salarissen dan in de materiële overheidsbestedingen. 
Op één punt worden die bestedingen zelfs tot boven de meerjarenramingen verhoogd en wel 

ten behoeve van de woningbouw. De neergang van de bouwnijverheid is een voorwerp van 

grote zorg, zowel uit een oogpunt van volkshuisvesting als van werkgelegenheid. Daarom is 

ook voor het komend jaar het programma voor de bouw van woningwetwoningen met bijna 

tienduizend opgevoerd. Ook voor het verbeteren van woningwetwoningen zijn meer midde
len vrijgemaakt. Een degelijke volkshuisvesting kan overigens op den duur niet verzekerd 

worden door subsidies uit de staatskas. De burgers zullen bereid moeten zijn een groter aan
deel van hun inkomsten te besteden aan het wonen. Gedurende een reeks van jaren zijn de 
huren achtergebleven bij de bouwkosten. Het is in het belang van de woningbouw de daar
door ontstane toestand weer gezond te maken.

In de particuliere sector gaat het vooral om de hoogte van het inkomenspeil. Allereerst 
omdat de loonkosten in belangrijke mate medebepalend zijn voor de produktiekosten van 
de bedrijven en daarmee voor hun concurrentiepositie. Veel ondernemingen, ook in het 

midden- en kleinbedrijf, kunnen het hoofd niet of nauwelijks meer boven water houden, laat 

staan dat zij nog bij machte zouden zijn investeringen tot vervanging of uitbreiding te doen. 

Elke sluiting of inkrimping toe te schrijven aan de hoogte van de loonkosten zou overigens 

onjuist zijn. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de 

plaats en de toekomst van onze industrie toont dat aan.4 Daaruit spreekt ook de noodzaak 

vormen van nijverheid die niet levensvatbaar meer zijn prijs te geven en nieuwe activiteiten 

te ontplooien, mede met behulp van toegepast wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van 

de Ionen is niet alléén van belang voor de particuliere bedrijvigheid en dus voor de werkge
legenheid daar. Wanneer werknemers en werkgevers afspraken maken over het inkomen uit 
arbeid in het bedrijfsleven, nemen zij beslissingen die vèr reikende gevolgen hebben voor de

3 SER, A duies  B e p e r k in g  g r o e i  u itg au e n  sociale ze ke rh eid  (z.p. 1980) nr. 80/19.

4 WRR, Plaats en toekomst uan de N e de rlan d se  industrie, Rapporten aan de regering nr. 18 (Den Haag

1980).
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rijksbegroting en ook voor de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid. Zestig pro

cent van de uitgaven op de rijksbegroting staat immers in rechtstreeks verband met de lonen 

in de particuliere sector. Voorts is er de koppeling met de sociale uitkeringen. Daarom heeft 
een tekort aan matiging in de particuliere sector ook daarbuiten ingrijpende gevolgen. Het 

kabinet doet dan ook een klemmend beroep op de werknemers en de werkgevers een uiter
ste matiging te betrachten. Wordt dit beroep beantwoord, dan hoeft de overheid minder 

sociale premies en belastingen te heffen. Verder komt er dan in de rijksbegroting meer ruim

te voor de strijd tegen de werkloosheid. In de noodzakelijke matiging zullen allen moeten 
delen, maar wel naar de maat van hun draagkracht. Dit zijn de intenties waarmee het kabi
net in de komende weken in gesprek wil treden met de Stichting van de Arbeid.5

Al krijgt ook Nederland zijn deel te verwerken van de economische teruggang die tal van 

landen treft, wij zijn in de wereld nog steeds een welvarende natie. Deze positie te behouden 

is niet alleen in ons eigen belang, maar ook in dat van de landen waarop wij onze ontwikke

lingshulp richten. Als wij onze betalingsbalans weten te herstellen, kunnen wij onze lenin
gen en schenkingen aan landen van de derde wereld handhaven. Het is onze plicht de ont

wikkelingssamenwerking ook in een voor ons moeilijker tijd vol te houden. De Regering 
blijft in de Verenigde Naties, in de Europese Gemeenschap en waar het maar dienstig is de 
noodklok luiden voor de honderden miljoenen die zelfs nog het allernodigste ontberen. 
Hierbij gaat het niet alleen om het ter beschikking stellen van geld of goederen, maar voor

al om het herzien, ondanks alle weerstand daartegen, van de economische orde in de 

wereld. Het rapport van de Commissie-Brandt mag niet veronachtzaamd worden.6

Van grote betekenis voor de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk is het, dat 

zo spoedig mogelijk een conferentie zal worden belegd, naar aanleiding van het rapport van 

de Koninkrijkswerkgroep, over nieuwe vormen van samenwerking tussen Nederland, de 
Nederlandse Antillen en de eilanden van de Nederlandse Antillen.7

5 De sociale partners konden het echter niet eens worden over de door minister W. Albeda (CDA) 

van Sociale Zaken voorgestelde loonmatiging. Daarop kwam de Loonmaatregel 1981 tot stand 

om de te verwachten loonstijgingen voordat jaarte  matigen, HTK 1980-1981, Bijlage (Bijl.) 16 503 

Voorzieningen inzake de loonvorming in 1981 en overleg over werkgelegenheid, nr. 2 Ontwerp 

van Wet; Debat TK 9 dec. 1980 e.v., p. 1921 e.v.

6 W. Brandt, North-South. A P ro g r a m  fior Suruiual (z.p. 1980). Het rapport pleitte voor een omvangrij

ke overdracht van middelen aan ontwikkelingslanden en voor de oprichting van een nieuw ont

wikkelingsfonds.

7 R a p p o rt  uan de K o n i n k r i j k s w e r k g r o e p .  N a a r  nieuwe uormen van  samenwerking (Den Haag 1980). In 1979 

was de Koninkrijkswerkgroep geïnstalleerd onder leiding van oud-premier B.W. Biesheuvel. In 

sep.tember 1980 bracht de werkgroep advies uit over de toekomstige staatkundige structuur.
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Binnenkort wordt Nederland voorzitter van de Europese Ministerraad.8 De Gemeenschap 

maakt een periode van tegenspoed door. Dat mag geen ontmoediging oproepen, maar moet 
de gezamenlijke inspanning juist verhevigen. In de Europese Gemeenschap zullen wij op i 
januari a.s. Griekenland verwelkomen als tiende Iid-staat.9 Dat zal overigens het probleem 

verscherpen dat er binnen de kring van de verbondenen verschillen in welvaart bestaan die 

de integratie belemmeren. Ook binnen de grenzen van ons eigen land zijn er te grote ver
schillen in welvaart en welzijn. Een uiteenzetting van het in de komende jaren te voeren 

regionaal beleid zal het kabinet u binnenkort aanbieden.10
Een toenemende zorg wordt het aan degenen die behoren tot culturele minderheden 

huisvesting te verschaffen en werk, geschikt onderwijs en aangepaste welzijnsvoorzie
ningen. U zult wetsvoorstellen ontvangen om de weg te effenen voor het geven van 
onderwijs aan deze mensen ook in hun eigen taal en met inachtneming van hun eigen 

cultuur.11 De aanwezigheid in ons midden van een groter aantal inwoners dan ooit tevo

ren met een ons vreemde cultuur stelt ons voor de opgave te tonen, dat wij zelf de ver
draagzaamheid bezitten voor het ontbreken waarvan we andere landen gekapitteld heb
ben.

Aan verdraagzaamheid en onderling respect mankeert het in onze samenleving, niet 

alleen in de verstandhouding met mensen die van elders zijn gekomen. Daarbij komt dat 

soms ter discussie wordt gesteld in hoever men zich heeft te gedragen naar voorschriften en 

beslissingen die tot stand zijn gekomen volgens de regels van onze democratie. Onze demo
cratische rechtsstaat kan een stootje velen. Maar wil hij levenskrachtig blijven, dan is tweeër
lei nodig. De wet moet haar gezag mede ontlenen aan haar inhoud, aan een herkenbare 
afweging van de verschillende belangen. Anderzijds moet ieder zich schikken in de uitkom-

8 De eerste helft van 1981 was Nederland voorzitter geweest van de Europese Gemeenschap.

9 Op 28 mei 1979 was in Athene het verdrag van aansluiting van Griekenland bij de EG onderte

kend. HTK 1979-1980, Bijl. 16 090 Goedkeuring van het op 28 mei 1979 te Athene tot stand geko

men Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese 

Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met toetre

dingsakte, bijlagen en protocollen, nr. 2 Ontwerp van Wet; Openbare commissievergadering nr. 

44, 29 apr. 1980.

10 HTK 1980-1981, Bijl. 16 633 Regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1985, nr. 2 Nota; 

Uitgebreide commissievergadering (UCV) nr. 55, 27 apr. 1981.

11 In april 1981 verscheen een ontwerp-minderhedennota van de minister van Binnenlandse Zaken 

H. Wiegel (W D ), tevens coördinerend minister voor het Minderhedenbeleid. HTK 1979-1980, Bijl.

16 102 Minderhedenbeleid, nr. 2 Notitie. Een definitieve nota verscheen pas enkele jaren later. 

HTK 1982-1983, Bijl. 16 102 Minderhedenbeleid, nr. 21 Nota.
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sten van democratische besluitvorming. Dat uitspraken van de rechter worden geëerbiedigd 

is voor onze rechtsstaat wezenlijk.12

Hoeveel onzekerheid toekomststudies ook in zich bergen, een aantal ontwikkelingen 
tekent zich voor de jaren tachtig duidelijk af. Daartoe behoort dat het kunnen beschikken 
over en omgaan met informatie in snel toenemende mate aan betekenis wint. Dat zal in de 
samenleving grote gevolgen krijgen. Welk beleid het kabinet op dit gebied denkt te voeren, 
wordt u dezer dagen in een nota uiteengezet. '3

Een geheel andersoortige, maar evenzeer belangrijke ontwikkeling die zich voltrekt, 

betreft de maatschappelijke positie van de vrouw. Veel is er op dit gebied al verbeterd, maar 
voltooid is de emancipatie nog niet. De laatste hand wordt gelegd aan een voorontwerp van 

wet tegen achterstelling op grond van geslacht; het zal spoedig openbaar worden gemaakt.h  

Van het geven van een opsomming van alle belangrijke voorstellen die in het parlemen

taire jaar van regeringswege zullen worden gedaan, in wetsvorm of anderszins, ziet de 

Regering in deze Troonrede af. Zij volstaat ermee nog slechts melding te maken van twee 
grootse projecten van wetgeving. Het ene is de algehele herziening van de Grondwet die 
haar voltooiing nadert.'^ Het andere is de schepping van een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het

12 Het jaar 1980 was tot prinsjesdag zeer onrustig verlopen. In 1979 en begin 1980 was de kraakbe

weging geradicaliseerd. Vanuit deze beweging ontstond gewelddadig verzet tegen de ontrui

ming van gekraakte panden, terwijl ontruimde panden opnieuw gekraakt werden. Deze ontrui

mingen gingen gepaard met geweld. Op de dag van de inhuldiging van Beatrix als koningin bra

ken grootschalige rellen uit. Onder het motto ‘Geen woning, geen kroning’ greep de kraakbe

weging de inhuldiging aan om te protesteren tegen leegstand. Maar ook op andere vlakken was 

het onrustig in 1980. Zo waren er in maart omvangrijke stakingsacties uitgebroken naar aanlei

ding van de loonmaatregel die het kabinet had afgekondigd.

13 HTK 1980-1981, Bijl. 16406 Overheidsbeleid op het terrein van de informatie; een probleemstel

lende verkenning, nr. 2 Nota; Debat TK 31 mrt. 1981, p. 4338 e.v.

14 J.G. Kraaijeveld-Wouters, Voorontwerp uan een wet g e l i jk e  b e h andel ing.  Wetsontwerp en memorie van toe

lichting (Den Haag 1981). Het voorontwerp zou echter niet bij deTweede Kamerworden ingediend.

15 Op 17 februari 1983 zou de herziene Grondwet van kracht worden. De Grondwet bevatte in het 

eerste artikel onder meer een breed verbod van discriminatie ‘op welke grond dan ook’ , toeken

ning van actief en passief kiesrecht voor de gemeenteraad aan niet-Nederlandse ingezetenen en 

het toekennen van een plaats in de Grondwet aan de minister-president en de troonrede (‘een 

uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid’). Tevens werden de sluiting en opening 

van het parlementaire jaar opgeheven. Sindsdien zijn de Staten-Generaal in permanente zitting 

bijeen. Om het risico van algehele verwerping van de herziening zo veel mogelijk te voorkomen, 

werden voor de eerste lezing meerdere wetsontwerpen ingediend. In tweede lezing waren dat er 

34. HTK 1981, Bijl. 16 905-16 938.
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omvangrijkste deel daarvan, het vermogensrecht, bereikt in dit zittingsjaar de fase van de 

indiening van wetsontwerpen tot invoering.10
Een volledig beeld van het te voeren beleid geven u het ontwerp van de rijksbegroting en 

de toelichtingen daarop. Die beschrijven nader hoe de regering zich wil kwijten van haar 

taken ter behartiging van het welzijn van allen die ons land bewonen. Daarbij gaat het onder 

meer om een zorgvuldige inrichting van ons land, om de vernieuwing van steden, om de 
zorg voor een ordelijk en veilig verkeer, om de bevordering van een lonende land- en tuin
bouw. Het gaat ook om de zorg voor een zo zuiver mogelijk milieu. De eeuwen door hebben 
mensen met vlijt en vernuft de aarde bewerkt en haar aanzien veranderd. Met dezelfde vin

dingrijkheid van toewijding moeten wij nu de door ons zelf gemaakte milieuproblemen de 
baas kunnen worden

Nederland heeft het voorrecht een vrij land te zijn. Die vrijheid te verzekeren is ons een 

prijs waard. In het Atlantisch bondgenootschap blijft ons land een passende bijdrage leve

ren aan het behoud van vrede en veiligheid in de wereld. Samen met de bondgenoten moe

ten de inspanningen, gericht op evenwichtige wapenbeheersing en ontwapening, worden 
voortgezet.

Leden van de Staten-Generaal,

In het jaar dat voor u ligt, moeten ingrijpende beslissingen worden genomen en pijnlijke 

keuzen gemaakt om te bewerkstelligen dat Nederland zijn economische problemen te boven 

komt. Wij kunnen het tij keren, mits het besef van saamhorigheid sterker blijkt dan de 

gerichtheid op eigenbelang, mits onverschilligheid wijkt voor verantwoordelijkheidszin. 

Het Nederlandse volk heeft eerder getoond op zijn best te zijn wanneer het echt moeilijk 
wordt. Dat zal het, vertrouwt de Regering, opnieuw bewijzen.

Van u als volksvertegenwoordigers zal veel toewijding en werkkracht worden gevraagd. 

U mag erop vertrouwen dat velen u wijsheid toewensen en om zegen voor u bidden.

Hiermee verklaar ik de zitting der Staten-Generaal geopend.

16 HTK 1981-1982, Bijl. 17 141 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (derde 

gedeelte), nr. 2 Ontwerp van Wet.
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Troonrede 15 september 1981

Leden van de Staten-Generaal,

D
f. o m s t a n d ig h e d e n  w a a r o n d e r  deze Troonrede is opgesteld zijn hoogst uitzonderlijk. 

Pas enkele dagen geleden is het kabinet, dat sinds de verkiezingen van mei de lopende 

staatszaken behartigde, teruggetreden en opgevolgd door een nieuw kabinet, van een ande
re politieke samenstelling.1?

Het onlangs aangetreden kabinet heeft nauwelijks tijd gehad voor beraad over het te 

voeren beleid. Een uiteenzetting van dat beleid zal eerst over enige weken in de rege

ringsverklaring kunnen worden gegeven. Daarom zal deze Troonrede beknopt en sober 
zijn.

Vandaag wordt, ter voldoening aan de voorschriften van de Grondwet, de begroting

1982 aan de Tweede Kamer aangeboden. De begrotingsontwerpen en de memories van 
toelichting daarop zijn opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het vorige kabinet. 

De regering betuigt haar erkentelijkheid daarvoor aan hen die tot dat kabinet behoorden. 
De tijd heeft ontbroken om die ontwerpen en de toelichtingen te toetsen aan het regeer

akkoord van het nieuwe kabinet. Voorzover deze staatsstukken als uitkomst van die toet

sing belangrijke wijzigingen behoeven, zal daarvan in de regeringsverklaring mededeling 
worden gedaan.

Van de maatschappelijke problemen die zich in ons land voordoen is de werkloosheid 
het meest verontrustend, in het bijzonder die onder jongeren. De economische neergang 

heeft in alle landen van de Europese Gemeenschap de werkloosheid scherp doen stijgen. 
Daar komt bij dat in ons land het aantal mannen en vrouwen dat zich jaarlijks aanmeldt op 
de arbeidsmarkt naar verhouding veel groter is dan elders in West-Europa. Dat stelt ons in 

de jaren tachtig voor een bijzonder zware opgave.
Te zwaarder zal die opgave zijn doordat van ons bedrijfsleven grote delen in ernstige 

moeilijkheden zijn geraakt. Met name de industrie staat er, globaal gesproken, slecht voor 

en ook de toestand van het midden- en kleinbedrijf is verre van rooskleurig.
Gelukkig valt er een herwaardering waar te nemen voor deze vormen van bedrijvigheid,

17 Na de verkiezingen op 26 mei 1981 trad op 11 september het kabinet-Van Agt II aan, steunend op 

CDA, PvdA en D’66.
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mede door toedoen van een baanbrekende studie van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid.18
Ons bedrijfsleven moet weer vitaliteit krijgen. Een nieuw industrieel elan is nodig. Het 

is gewenst het produktief investeren aan te moedigen.1?

Het kabinet zal zo spoedig mogelijk een meerjarenplan voor de werkgelegenheid opstel

len.20 Daarvoor zal de nodige financiële ruimte worden vrijgemaakt. Het financieringstekort 
van de overheid moet, juist ter wille van de werkgelegenheid, in de eerstkomende jaren wor

den verkleind. De druk van belastingen en premies, waarvan het regeerakkoord een nadere 

omschrijving geeft, mag niet zwaarder meer worden.
Voor het welslagen van het te voeren beleid is een goed overleg nodig met de organisa

ties van werkgevers en werknemers, mede met het oog op de noodzaak van een jarenlange 

matiging van lonen en andere inkomens. In het regeerakkoord zijn afspraken vastgelegd om 
de laagste inkomens te beschermen.

Duurzaam economisch herstel moet hoofddoel van het beleid zijn: ter wille van de 

werkgelegenheid, maar ook omdat de hoge uitgaven die in ons land van gemeenschapswe- 
ge worden gedaan niet in stand gehouden kunnen worden, wanneer door een neergang van 

de economie het nationaal inkomen ineenschrompelt.

Ook over een aantal andere belangrijke onderwerpen zal de regeringsverklaring 

beleidsvoornemens ontvouwen. Daartoe behoren het bevorderen van de woningbouw en de 
stadsvernieuwing, de bescherming van het milieu, het bewaren van onze rechtsstaat.

Door de komst in ons midden van grote aantallen personen van andere taal en cultuur 
is de Nederlandse samenleving geschakeerder geworden en gecompliceerder. Helaas blijkt 

niet zelden van een tekort aan verdraagzaamheid en begrip. Daarnaast dienen zich niet te 
onderschatten problemen aan in het onderwijs, en ook met de huisvesting en de tewerkstel

ling van mensen die van buiten Nederland komen. Het ontwikkelen van een alomvattend 

beleid ten aanzien van de minderheden is een belangrijke overheidstaak geworden.

18 WRR, Plaats en toekomst u a n de N ede rlan d se  in d us tr ie ,  Rapporten aan de regering nr. 18 (Den Haag 

1980). HTK 1980-1981, Bijl. 16 513 Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, nr. 1 Brief van 

de minister-president, m inistervan Algemene Zaken (regeringsstandpunt); DebatTI<4 mrt. 1981 

e.v., p. 3685 e.v.

19 Adviescommissie inzake het industriebeleid, Een nieuw industrieel elan (z.p. 1981). Ook wel het 

Wagnerrapport genoemd naar de voorzitter, G.A. Wagner.

20 Dit meerjarenplan werd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.M. den Uyl 

(PvdA), opgesteld. In oktober brak een kabinetscrisis uit over de financiering van de plannen. Na 

een geslaagde lijmpoging werd op 2 maart 1982 het Werkgelegenheidsplan ofwel Banenplan 

gepresenteerd, HTK 1981-1982, Bijl. 17 341 Werkgelegenheidsplan 1982, nr. 2  Inhoudsopgave; 

Debat Tl< 22 juni 1982 e.v., p. 3881 e.v.
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Het tweede kabinet-Van Agt, n  september 1981 [FotorANP],

De wetsontwerpen tot algehele herziening van de Grondwet zijn inmiddels ter behandeling 

in tweede lezing bij de Tweede Kamer ingediend.21 De regering vertrouwt erop dat deze her
ziening spoedig haar beslag zal krijgen.

De regering hoopt dat spoedig de voorwaarden vervuld zullen zijn voor de hervattingvan 
het overleg over de toekomstige verhoudingen tussen de Nederlandse Antillen, de eilanden 
van de Nederlandse Antillen en Nederland.22

Het behoud van internationale vrede en veiligheid is in de letterlijke zin een levensbe
lang voor ons allen. De regering zal in bondgenootschappelijk verband een evenwichtig vei-

21 Zie noot 15.

22 Op 26 en 27 oktober 1981 vond in Den Haag de tweede rondetafelconferentie plaats. De confe

rentie bracht geen oplossing over de staatkundige toekomst van de Antillen. Wel werd in princi

pe het zelfbeschikkingsrecht van Aruba erkend. Een adviescommissie onder leiding van oud-pre- 

mier Biesheuvel kreeg tot taak de weg naar een volgende conferentie te effenen. Die zou pas in 

1983 plaatsvinden. HTK 1981-1982, Bijl. 17 160 Topoverleg tussen Nederland, de Nederlandse 

Antillen en de eilanden van de Nederlandse Antillen, nr. 5 Verslag.
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ligheidsbeleid voeren. Dat betekent: zorgen voor een deugdelijke defensie en tegelijk wer
ken aan beheersing en beperking van de bewapening, in het bijzonder van de nucleaire 

bewapening in Oost en West.
Een vermindering van de spanning tussen Oosten West zal de meeste ontwikkelingslanden 

ten goede komen en de totstandkoming van een rechtvaardiger wereldeconomische ordening 
naderbij brengen. Nederland zal, ondanks de economisch ongunstige tijden, zijn bijdrage voor 
ontwikkelingssamenwerking ten minste handhaven op het tot dusver aangehouden peil.

Leden van de Staten-Generaal,

Deze Troonrede kan zo kort na de kabinetswisseling geen opsomming bieden van concrete 

plannen voor de nabije toekomst. Van wezenlijk belang is het echter dat wij allen de uitda

ging onderkennen waarvoor ons land nu staat. Ingrijpende veranderingen zijn nodig voor 

economisch herstel. Dan komt de ontwikkeling van de werkgelegenheid weer in het goede 

spoor en kunnen onze collectieve voorzieningen in stand blijven.

Dat zal een zware opgave zijn, maar wel een die uitvoerbaar is. Als iedere burger zich 

daarvoor wil inspannen en bereid is de daartoe nodige offers naar draagkracht te brengen, 
is er goede reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Van U, volksvertegenwoordigers, zal in het komende parlementaire jaar veel volharding 
en toewijding worden gevergd voor het volvoeren van Uw taak.

U moge die taak vervullen in het vertrouwen dat velen U wijsheid toewensen en om 
zegen voor U bidden.

Hiermee open ik de nieuwe zitting van de Staten-Generaal.
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Troonrede 21 september 1982

Leden der Staten-Generaal,

E
e n  t r o o n r e d e , uitgesproken onder verantwoordelijkheid van een demissionair kabinet, 

kan geen beschrijving bieden van plannen en initiatieven waarmee de regering in het 

nieuwe parlementaire jaar vorm denkt te geven aan het te voeren beleid.2? Wel past een 

beschouwing over de problemen waarin ons land verkeert en een aanduiding van de maat
regelen welke, met het oog op de ernst en de omvang van die problemen, naar het oordeel 

van het kabinet zonder verwijl moeten worden genomen om uitzicht te openen op econo

misch herstel.
De wereldeconomie vertoont tekenen van een ernstige stagnatie. De produktie groeit 

niet meer, de wereldhandel nauwelijks. De werkloosheid loopt scherp op. In de Europese 

Gemeenschap is tien procent van de beroepsbevolking zonder werk. Nederland deelt in die 

algemene malaise, maar in ons land wordt het probleem van het tekort aan werkgelegenheid 

nog verscherpt doordat de beroepsbevolking en daarmee de vraag naar werk hier veel snel

ler groeit dan elders in West-Europa.

Weliswaar ligt voor het volgend jaar enig herstel in de lijn der verwachting, maar dit zal 

bij lange na niet voldoende zijn om een einde te maken aan de toeneming van de werk

loosheid. Het ziet ernaar uit dat het herstel van de werkgelegenheid nog vele jaren zal ver

gen. Het zal zaak zijn gedurende een reeks van jaren met volharding en geduld een beleid 
te voeren, gericht op het inperken van de collectieve uitgaven en daarmee op het beteu
gelen van de voortdurende stijging van collectieve lasten en het verminderen van het 

financieringstekort van de overheid. Anders raakt het bedrijfsleven steeds meer in de ver
drukking.

Zonder herleving van de bedrijvigheid, zich uitend in investeringen, kan er geen duur
zaam herstel van werkgelegenheid komen. Het kabinet heeft besloten de lasten die op de 

bedrijven drukken met één miljard gulden te verminderen. De Maatschappij voor Industriële 

Projekten, opgericht om de industrialisatie van ons land te versnellen, zal hopelijk over

23 Nadat het kabinet-Van Agt II in het voorjaar van 1982 was gevallen, volgde een interimkabinet. 

Dit interim-kabinet, Van Agt III, werd gevormd door CDA en D’66. Het kabinet schreef vervroeg

de verkiezingen uit voor 8 september en zou in november worden opgevolgd door het kabinet- 

Lubbers I (CDA-WD).
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enkele maanden van start kunnen gaan.24 Dezer dagen heeft U nota’s ontvangen die een 
nieuw beleid in het vooruitzicht stellen ter aanmoediging van het midden- en k le in b ed rijf.25 

Sommige van de daarin beschreven maatregelen komen ook de land- en tuinbouw ten 
goede.

In de regeringsverklaring heeft het interimkabinet aangekondigd dat het de indiening in 

september zou bevorderen van een volwaardige begroting, ofschoon de vorming van een 
nieuw kabinet dan intussen ter hand zou zijn genomen,26 Sedertdien is het nog duidelijker 

geworden dat een solide begroting voor 1983 niet mag uitblijven. Als het financieringstekort 

van de overheid niet met krachtige hand wordt aangepakt, zullen de overheidsfinanciën 

onbeheersbaar worden. Mocht het tekort op het huishoudboekje van de overheid op het hui
dige peil blijven, dan zal het rijk binnen korte tijd van elke vijf gulden die het te besteden 
heeft er één moeten uitgeven ter betaling van de rente op de staatsschuld. Dat zou onver
mijdelijk ten koste gaan van uitgaven ten behoeve van collectieve voorzieningen. Bovendien 

maakt de overheid door steeds meer op de kapitaalmarkt te lenen het voor de bedrijven 
steeds moeilijker aan middelen te komen 0111 te investeren.

De ontwerp-begroting die U heden wordt aangeboden bevat dan ook ingrijpende maat
regelen. Die zijn nu nodig om een financiële ontreddering straks te voorkomen. Het kabinet 

heeft de nodige besparing op de collectieve uitgaven zoveel mogelijk gezocht buiten de over

heidsinvesteringen, zulks om een directe aantasting van werkgelegenheid te vermijden. Zo 
is op het totale budget voor volkshuisvesting en stadsvernieuwing niet bezuinigd. Binnen 
die begroting is voor de stadsvernieuwing meer geld beschikbaar gesteld. De nodige bezui

nigingen zijn vooral gevonden in de inkomens die uit gemeenschapsmiddelen worden 

betaald. Volgens de nu bekende gegevens dienen naar het oordeel van het kabinet de inko
mens in de collectieve sector in 1983 te worden gehandhaafd op het peil dat eind 1982 zal 
zijn bereikt. Op de organisaties van werkgevers en werknemers doet de regering een klem

mend beroep om een overeenkomstige matiging te betrachten. Mocht dit beroep niet in vol-

24 De Maatschappij voor Industriële Projekten werd op 3 november 1982 door ministerJ.C. Terlouw 

(D’66) van Economische Zaken opgericht. De maatschappij ging deelnemen aan projecten die 

een belangrijke bijdrage konden leveren aan de versterking van de industriële bedrijvigheid en 

de commerciële dienstverlening, maar die zonder externe steun waarschijnlijk niet van de grond 

zouden komen. HTK 1981-1982, Bijl. 17 418 Machtiging tot oprichting van de naamloze vennoot

schap Maatschappij voor industriële projecten NV, nr. 2 Ontwerp van Wet; Debat Tl< 25 aug. 1982 

e.v., p. 4223 e.v.

25 HTK 1981-1982, Bijl. 17 553 Het midden- en kleinbedrijf in hoofdlijnen, nr. 1-2 Brieven van de 

staatssecretaris van Economische Zaken; Debat TK 25 jan. 1983, p. 1730 e.v.

26 Op 8 juni 1982 had premier A.A.M. van Agt (CDA) de regeringsverklaring afgelegd, HTK 1981- 

1982, Debat TK 8 juni 1982, 3438 e.v.
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doende mate worden gevolgd, dan zal het kabinet ter zake zijn eigen verantwoordelijkheid 

moeten nemen.27 Degenen die voor hun levensonderhoud echt op één minimuminkomen 

zijn aangewezen zullen in 1983 een tegemoetkoming ontvangen die hun koopkracht zover 
mogelijk veilig stelt.28

Onze zieke economie kan niet bij toverslag weer op de been worden gebracht. Genezing is 

zeker mogelijk, maar vergt vertrouwen en zal geruime tijd duren. Nationale remedies zijn 
ontoereikend. Daarom is er juist nu alle reden om de samenwerking in de Europese 

Gemeenschap te verdiepen. Zolang zich echter nog geen structureel herstel voordoet, moeten 

we ons tot het uiterste inspannen om de werkloosheid, met al het persoonlijk leed en maat
schappelijk onheil dat daardoor wordt veroorzaakt, zoveel mogelijk in te perken. In het bijzon

der geldt dit voor de werkloosheid onder jongeren. Aanpassingen in het onderwijs, met name 
de invoering van kort middelbaar beroepsonderwijs, kunnen ertoe bijdragen dat meer jonge 

mensen een opleiding krijgen die hun een betere kans biedt op een plaats in het arbeidsbestel.
Het kabinet wil in het komend overleg met de organisaties van werkgevers en werkne

mers bespreken hoe het arbeidsvoorwaardenbeleid dienstbaar kan worden gemaakt aan de 

bestrijding van de werkloosheid. Dat gesprek zal onder meer moeten gaan over de moge
lijkheden het beschikbare werk over meer mensen te verdelen.29

Zonder een grondige herziening wordt ons stelsel van sociale zekerheid onbetaalbaar 

en zouden ook de wezenlijke verworvenheden ervan in gevaar kunnen komen. Daarop afge

stemde adviesaanvragen aan de Sociaal-Economische Raad en aan de Emancipatieraad zijn 

in voorbereiding.5° Ook ter beteugeling van de kosten van de gezondheidszorg zijn structu-

27 Op 18 november 1982 zou door werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid een 

akkoord worden gesloten. De overeenkomst betrof het in leveren van loon (door het loslaten van 

de automatische prijscompensatie) in ruil voor herverdeling van werk door middel van arbeids

duurverkortingen deeltijdarbeid. Op 24 november werd het akkoord ondertekend door de voor

zitters van de in de Stichting vertegenwoordigde organisaties. Het akkoord kwam bekend te 

staan als het Akkoord van Wassenaar.

28 HTK 1982-1983, Bijl. 17 976 Verlening van een eenmalige uitkering met het oog op de koop

krachtontwikkeling in 1983 aan personen die alleen dan wel te zamen met een of meer anderen 

over niet meer dan een minimuminkomen beschikken, nr. 2 Ontwerp van Wet; Debat TK 14 sept.

1983 e.v., p. 5460 e.v.

29 Het Akkoord van Wassenaar. Zie noot 27.

30 In mei 1983 gingen die adviesaanvragen de deur uit. SER, A dules  hoofdlijnen g e w i j z ig d  stelsel v a n 

sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (z.p. 1984) nr. 84/16. Emancipatieraad, 

Interim-aduies ouer de h e rz iening  t/an het stelsel van de sociale zekerheid (Den Haag 1984); Idem, Sociale 

zekerheid en emancipatie. Aduies ouer de herziening van  het stelsel uan sociale zekerheid (Den Haag 1984) 

nr. 84/17.
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rele ingrepen nodig. Het gaat er hierbij niet alléén 0111 de voortgaande stijging van de pre
mies tot staan te brengen. Het gaat er ook om een herschikking van de uitgaven mogelijk te 

maken ten behoeve van de zorg buiten de ziekenhuizen en betere voorzieningen voor zwak

zinnigen en geestelijk gestoorde mensen. Daarop gerichte voorstellen heeft het kabinet ont
wikkeld. 31

Tot een herschikking van overheidsuitgaven noopt ook de verandering in het Ieeftijds- 
patroon van onze bevolking: minder kinderen, meer bejaarden. De voorzieningen voor 
bejaarden zullen uitgebreid moeten worden. Ook voor onze medeburgers die tot de culturele 

minderheden behoren, zal meer gedaan moeten worden.

De bescherming van de natuur en het milieu zal eveneens meer kosten vergen en ook 
daarvoor moeten door besparingen elders gelden worden vrijgemaakt. De begroting voor

ziet in extra uitgaven voor het bestrijden van bodemverontreiniging. De uitvoering van het 
op milieubehoud en veiligheid gerichte Oosterscheldeproject vindt onverminderd voort- 
gangJ*

Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat de bestuurders en de burgers zich heb

ben te schikken naar de rechtsregels die onze democratie heeft voortgebracht. Eigenmachtig 
optreden kan niet worden geduld, zeker niet wanneer dat met geweldpleging vergezeld gaat. 

De reorganisatie van de politie moet spoedig haar beslag krijgen. De regering bereidt een 

wetsontwerp voor om, in afwachting van die reorganisatie, de toeneming van het aantal 
politiekorpsen te beletten.33

Tot de kenmerken van de rechtsstaat behoort voorts dat de burger zonder nodeloze 
belemmering recht kan verkrijgen. De organen van rechtspraak en rechtshandhaving raken 

evenwel overbelast. Bij het maken van wettelijke regelingen en het beschikbaar stellen van 

rechtsmiddelen, zal hiermee, ter wille van de kwaliteit van de rechtsbedeling, meer dan tot 
dusver rekening gehouden moeten worden.

31 HTK 1982-1983, Bijl. 17 600 XVII Begroting van uitgaven. Departement van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne, nr. 27 en 30 Brieven van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur; Debat TK 21 dec. 1982 e.v., p. 1429 e.v. HTK 1981-1982, Bijl. 17 494 Beddenvermindering 

in ziekenhuizen, nr. 3 Verslag van een mondeling overleg; Debat TK 12 okt. 1982 e.v., p. 205 e.v.

32 In 1983 werd begonnen met de afsluiting van de Oosterschelde dooreen stormvloedkering. Door 

een bijzondere constructie met schuiven kon de getijdenwerking gehandhaafd blijven. De storm

vloedkering was het technische hoogtepunt van de Deltawerken en trok veel internationale 

belangstelling.

33 HTK 1982-1983, Bijl. 17 700 Opschorting van de overgang van rechtswege van gemeenten van 

rijks- naar gemeentepolitie en omgekeerd, nr. 2 Ontwerp van Wet; Debat TK 3 febr. 1983 e.v., p. 

2022 e.v.
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Koningin Beatrix leest de troonrede uoor, 21 september 1982 [Foto: ANP],

De reorganisatie van de rijksdienst, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het 
bestuur, vindt gestage voortgang. Het kabinet zal U binnenkort een aantal gedachten ont
vouwen over de decentralisatie van overheidstaken.34

De regering hecht grote waarde aan het behoud van een intensieve samenwerking bin

nen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en in het bijzonder tussen de Verenigde 
Staten en de Europese bondgenoten. In het nabije verleden hebben zich verschillen van

34 Een programma heeft het kabinet niet meer kunnen presenteren. Wel was al op 1 februari 1982 

H.D. Tjeenk W illink benoemd tot regeringscommissaris Reorganisatie Rijksdienst.
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inzicht ontwikkeld, met name over het verrichten van technologisch hoogwaardige leve
ranties aan de Sovjet-Unie.35 Die meningsverschillen kunnen en moeten in een geest van 

wederzijds respect worden opgelost. Zij mogen geen afbreuk doen aan het besef dat de 

democratieën ter weerszijden van de Atlantische Oceaan wezenlijke waarden gemeen
schappelijk hebben en ter veiligstelling daarvan op elkaar aangewezen blijven. Bij de vie

ring van twee eeuwen verbondenheid met de Verenigde Staten is hieraan terecht veel aan
dacht besteed.36

Kan West-Europa zich erover verheugen in vrede en vrijheid te leven, elders in de wereld 

worden veel mensen door oorlog en geweld getroffen. Vooral de toestand in het Midden- 
Oosten blijft zorgwekkend. De bewoners van Libanon betalen wel een heel zware tol.37 

Nederland draagt naar vermogen bij tot het tegengaan van geweld in het Midden-Oosten. 
Nederlandse militairen dienen zowel in de Sinaï-woestijn als in Libanon.38 Binnen het 

beraad van de Europese Tien tracht Nederland een politieke oplossing naderbij te brengen. 

Het vooruitzicht daarop is onlangs verbeterd, dank zij het recente initiatief van de President

35 Eind 1981 waren overeenkomsten getekend voor de aanleg van een aardgaspijpleiding van 

Siberië naar West-Europa, waarvoor West-Europa kredieten en technologie beschikbaar had 

gesteld. Vanwege de afkondiging van de staat van beleg in Polen hadden de VS in december 1981 

een exportverbod ingesteld dat in juni 1982 werd verscherpt. Het exportverbod trof ook de aan

leg van de aardgaspijpleiding waardoor er fricties tussen de VS en Europa ontstonden.

36 Op 19 april 1782 had de Republiek der Verenigde Nederlanden als eerste staat de VS erkend.

37 Ook na de beëindiging van de Libanese burgeroorlog in 1976 bleven de verschillende facties 

elkaar bestrijden. De spanningen namen toe nadat in maart 1978 Zuid-Libanon door het 

Israëlische leger was bezet. Op 15 september 1982 trok het Israëlische leger op drie plaatsen 

West-ESeiroet binnen. In de daarop volgende dagen werd in de Palestijnse kampen Sabra en 

Chatila een bloedbad aangericht door Libanese christelijke milities. HTK 1982-1983, Debat TK 14 

okt. 1982, p. 273 e.v.

38 In maart 1978 had het Israëlische leger het grootste deel van Zuid-Libanon bezet. De 

Veiligheidsraad van de VN riep Israël op zich uit Libanon terug te trekken. Om de Israëlische 

aftocht te controleren en de orde in het gebied te herstellen, werd UNIFIL (United Nations 

Interim Force in Lebanon) ingeschakeld. In december 1978 werd de Nederlandse regering 

informeel gepolst voor deelname aan UNIFIL. In januari 1979 besloot de regering tot deelna

me en in maart nam het Nederlandse UNIFIL-bataljon posities in Zuid-Libanon in. Daarnaast 

maakte sinds maart 1982 een Nederlands detachement van verbindingsspecialisten en mare

chaussees deel uit van de Multinational Force and Observers (MFO). Deze waarnemingsmacht 

zag namens de VN in de Sinaïtoe op de uitvoering van de Cam p-David-akkoorden uit 1979 tus

sen Israël en Egypte.
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van de Verenigde Staten en het bemoedigende antwoord daarop gegeven door de Arabische 

topconferentie te Fez.39

Niet alleen doordat oorlogsgeweld ons bespaard is gebleven zijn wij bevoorrecht. Wij 

zijn ook een welvarend land, ondanks de economische moeilijkheden die wij nu doormaken. 

Tal van ontwikkelingslanden, die het toch al zwaar te verduren hadden, worden door de 

teruggang in de wereldeconomie onevenredig zwaar getroffen. Bijna een kwart van de bevol
king van onze aarde kan niet of nauwelijks voorzien in zijn allereerste levensbehoeften. In 

die schrijnende nood te helpen voorzien blijft de regering als een zaak van hoge prioriteit 

beschouwen. Onze inspanning ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking blijft op een 

peil van tenminste anderhalf procent van het netto nationaal inkomen gehandhaafd. Een 

rechtvaardiger wereldeconomische ordening tot stand te brengen blijft geboden.

Om vrede en veiligheid te bewaren is een deugdelijke defensie nodig. Maar het is ook 

een gebiedende noodzaak te blijven werken aan tweezijdige wapenbeheersing en ontwape
ning. Van vitaal belang zijn de onderhandelingen in Genève tussen de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie over het verminderen van de nucleaire bewapening in Europa en daarbui- 
ten.4° Hoe die onderhandelingen te doen slagen moet de maatstaf van het beleid zijn.

Het kabinet wil onze krijgsmacht zo goed mogelijk inrichten en toerusten ook voor het 

verrichten van vredesoperaties, bij voorkeur onder het gezag van de Verenigde Naties.

Leden der Staten-Generaal,

Onze samenleving kan door de toenemende werkloosheid onder spanning komen te staan. 

Van de werkenden wordt een steeds hogere bijdrage verwacht aan de voorziening in het 

levensonderhoud van de werklozen. Van de langdurig werklozen wordt gevraagd solidair te 

blijven met een samenleving die hen niet in staat stelt zich volledig te ontplooien. Meer dan 

voorheen wordt nu een wissel getrokken op het besef van de burgers en hun organisaties 
verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Verantwoordelijkheidszin en saamhorigheidsbesef te 
wekken ligt buiten de macht van de overheid. Die moeten komen uit de burgers zelf. De 
geschiedenis leert echter dat het Nederlandse volk juist in tijd van tegenspoed die kwalitei

ten weet te tonen.

39 Op 1 september 1982 ontvouwde de Amerikaanse president R.W. Reagan in een televisierede een 

nieuw initiatief tot oplossing van het Israëlisch-Arabische conflict. Op de twaalfde Arabische 

Topconferentie in Fez (6-9 september 1982) werd niet direct negatief gereageerd op het plan.

40 In november 1981 waren in Genève onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie begonnen 

over de vermindering van nucleaire middellangeafstandswapens in Europa (INF). In 1982 begon

nen ook de START-onderhandelingen over de vermindering van intercontinentale raketten.
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Door het vertrouwen dat de burgers U hebben geschonken draagt U, volksvertegenwoordi
gers, een bijzondere verantwoordelijkheid voor het welzijn van ons land. De problemen, 

waarvoor Nederland thans gesteld is, te helpen overwinnen is een veeleisende taak.
U moge die taak vervullen in het vertrouwen dat velen U wijsheid toewensen en om 

zegen voor U bidden.

Hiermee open ik de zitting van de Staten-Generaal.
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Leden der Staten-Generaal,

O
n s  l a n d  w o r d t  deze jaren zwaar op de proef gesteld. Velen verloren hun baan. Talrijke 

jongeren konden nog niet aan de slag komen. De steeds grotere financiële tekorten van 

de overheid konden dat niet verhelpen. Deze hebben slechts geleid tot steeds hogere rente
lasten en daarmee weer tot grotere tekorten. Welvaart en werkgelegenheid van land en bur

ger werden steeds verder aangetast. De begroting die u vandaag wordt aangeboden, en het 

beleid van de regering zijn dan ook allereerst gericht op het doorbreken van deze situatie. 
Ten behoeve van het herstel zijn aanpassingen nodig. Het kabinet is zich ervan bewust dat 
sommige daarvan burgers en groepen van burgers zeer pijnlijk treffen door achteruitgang 

van inkomen, door grote veranderingen in werk- en leefomstandigheden, of door het ont

staan van onzekerheid. Toch wil het kabinet de noodzakelijke ingrepen niet uit de weg gaan. 

Er staat te veel op het spel. De ontwrichting van welvaart en werkgelegenheid, die de laatste 

jaren steeds ernstiger werd, moet een halt toegeroepen worden; pas dan kunnen wij samen 

aan herstel gaan werken. Herstel is mogelijk. Daarom moeten wij nu doorzetten. Met elkaar 

kunnen wij de moeilijkheden overwinnen, opdat er weer zekerheid komt voor ouderen en 

kansen voor jongeren. Het verbeterend internationaal getij stelt ons juist nu in staat een keer 

ten goede te bewerkstelligen.

De wijzigingen in de sociale zekerheid zijn erop gericht dit stelsel betaalbaar te houden. 
Om de pijn eerlijk te verdelen is gekozen voor deels een algemene vermindering, deels een 

bijzondere aanpassing van de hogere uitkeringen.41 Mede op grond van de adviezen van de 

Sociaal-Economische Raad en in samenspraak met u, leden van de Staten-Generaal, zal de 
komende jaren een vernieuwd, rechtvaardig en betaalbaar stelsel van sociale zekerheid uit
gewerkt moeten worden.42 De voorgestelde maatregelen maken het mogelijk de sociale pre-

41 In de Miljoenennota werd aangelcondigd dat per 1 juni 1984 alle uitkeringen met 3,5%  verlaagd 

zouden worden. Per i juli 1984 zouden bovendien de uitkeringspercentages van de WAO, WW en 

WWV verlaagd worden. HTK 1983-1984, Bijl. 18 155 Beperking van het wettelijk minimumloon, 

kinderbijslagen, een aantal sociale zekerheidsuitkeringen en enige andere uitkeringen en pen

sioenen per 1 januari en 1 juli 1984, nr. 2 Ontwerp van Wet; Debat TK 13 dec. 1983 e.v., p. 1888 e.v.

42 SER, Aduies u e re e n v o u d ig i n g  u'i tuoer ïng sociale  zekerheid (z.p. 1984) nr. 84/12; SER, Aduies u o o rstellen 

minimumloon en sociale zekerheid 1984 (z.p. 1983) nr. 83/22.
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mies te verlagen ten gunste van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Op deze wijze kan 

het verlies van koopkracht wat beperkt worden.
Voor de werkenden is het daardoor gemakkelijker af te zien van de prijscompensatie en 

deze te bestemmen voor herverdeling van werk en voor de versterking van het bedrijf of de 

instelling, waar men werkt. Zo wordt de vorig najaar met werknemers en werkgevers afge- 

sproken beleidslijn om het arbeidsvoorwaardenoverleg daarop te richten, versterkt.43 De 
enorme toevloed van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt maakt de verdeling van het 

werk door deeltijdbanen en anderszins tot harde noodzaak. Dat is moeilijk, maar toch moe

ten wij het werk zo organiseren dat meer mensen kansen krijgen. Dat zijn wij elkaar ver
plicht.

Inkomensoffers van ambtenaren en van hen die werkzaam zijn bij door de overheid gefi
nancierde instellingen, zijn mede noodzakelijk om de daar aanwezige werkgelegenheid zo 

goed mogelijk in stand te houden, tegelijk echter ook om via de herverdeling van de beschik
bare werkgelegenheid meer burgers kans op werk en inkomen te geven.44 Het gaat daarbij 

om tienduizenden.

De vandaag uitgebrachte werkgelegenheidsnota gaat in op het herstel van economie en 

werkgelegenheid, op de verdeling van het werk en op de mogelijkheden voor uitkeringsge
rechtigden om zinvol werk buitenshuis te verrichten.45

Het bedrijfsleven, bestaande en nieuwe bedrijven, met allen die daarin werkzaam zijn, 

zullen weer het draagvlak moeten worden van groeiende werkgelegenheid en welvaart. 

Daartoe moeten wij het overheidstekort en de druk van belastingen en premies verminderen. 

Hiertoe wordt nu een forse aanzet gegeven. Het financieringstekort gaat, zij het bescheiden, 

dalen. De sociale premiedruk daalt aanzienlijk. Ondanks belastingmaatregelen stijgt de 

totale belastingdruk in de samenleving niet. Zelfs bij de krappe kas van de overheid heeft de 
regering toch een lastenverlichting voor het bedrijfsleven voorgesteld, voor bedrijven en 
zelfstandigen.

43 Het Akkoord van Wassenaar. Zie noot 27.

44 In de Miljoenennota werd aangekondigd dat de salarissen van ambtenaren en trendvolgers met 

ingang van 1984 met 3,5%  verlaagd zouden worden. De korting zou gebruikt worden voor de 

financiering van de herverdeling van werk. Het voornemen leidde in het najaar van 1983 tot een 

grote stakingsgolf onder ambtenaren. Desondanks aanvaardde de Tweede Kamer op 14 decem

ber de kortingswetten. Wel werd de korting tot 3% teruggebracht. HTK 1983-1984, Bijl. 18 168 

Verlaging van het salaris van het overheidspersoneel en van overeenkomstige categorieën van 

personen per 1 januari 1984 (Wet salarisverlaging overheidspersoneel 1984); Debat TK 13 dec. 

1983 e.v., p. 1888 e.v.

45 Werken met behoud van uitkering.
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De regering dient vandaag soberder begrotingen in. Om echter te voorkomen dat bij de stij

gende rentelast en de scherp gestegen kosten van de werkloosheid ten laste van de rijksbe
groting, de overheidstaken te sterk ingekrompen worden, moeten belastingmaatregelen 
genomen worden. Deze verzwaringen staan dus tegenover verlichtingen. De belastingmaat

regelen zijn zo gekozen dat zij duidelijk het zwaarst drukken op de burgers met de hogere 

inkomens. Op deze wijze worden de lasten van de hogere werkloosheid en de bedragen 
gemoeid met de lastenverlichting voor het bedrijfsleven naar draagkracht verdeeld, en komt 

ook volgend jaar geld beschikbaar voor een bijzondere uitkering aan hen die van het mini
mum rond moeten komen.46

Bij het herstel van de werkgelegenheid kan het niet alleen gaan om lastenverlichting en 

beheersing van kosten. Daarom heeft het kabinet ook een begin gemaakt met de vereenvou
diging van de regelgeving in ons land.47 Deze taakstelling heeft niet alleen betekenis voor de 

economie. Burgers en bedrijven hebben recht op een overheid die sober is in haar regelge

ving, strikt waar het moet, maar niet alomvattend en bureaucratisch. Een overheid die zich 

onthoudt van wat door anderen minstens zo goed gedaan kan worden. Een overheid die zich 
beperkingen oplegt, maar helder en strak is daar, waar zij moet optreden, zoals bij de bestrij
ding van fraude, van handel in drugs en van aantasting van het milieu. Als wij hierin slagen, 

zal de rechtsstaat winnen aan geloofwaardigheid en kracht.

De instandhouding van een krachtige rechtsstaat, voorwaarde voor het behoud van onze 

democratie, is één van onze eerste opgaven. De rechtsstaat kan echter alleen gedijen in een 

samenleving waarin alle burgers kans hebben zich te ontplooien, waarin emancipatie gere

aliseerd kan worden, waar nationale en groepstradities beleefd kunnen worden en waar 

groepen met verschillende opvattingen en gebruiken elkaar tolereren en waarderen. Het 

gevoel van onzekerheid en gebrek aan geborgenheid, en soms zelfs een gevoel van stuur

loosheid zijn zeker niet alleen te wijten aan de economische teruggang. Daarom is zo

46 HTK 1983-1984, Bijl. 18 192 Echte minima-beleid, nr. 2 Notitie; Debat TK 3 apr. 1984, p. 4142 e.v.

47 In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I uit november 1982 werd de zogenoemde dere

gulering aangekondigd. Hiermee werd stroomlijning, vereenvoudiging en vermindering van 

overheidsregelgeving bedoeld. In het begin van 1983 werden hiervoor twee commissies inge

steld: commissie Vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen (commissie- 

Geelhoed) en de commissie Deregulering in verband met de economische ontwikkeling (com- 

missie-Van derGrinten). HTK 1982-1983, Bijl. 17 931 Deregulering van overheidsregelingen, nr. 1 

en 3 Brieven van de minister van Justitie, nr. 4 Brief van de ministers van Economische Zaken en 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. 5 Brief van de minister van 

Economische Zaken (rapport commissie-Van der Grinten), nr. 6 Brief van de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Debat TK 13 juni 1984, p. 5176 e.v., 28 

juni 1984, p. 5526 e.v.
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belangrijk het weefsel van de samenleving, van gezin tot wijk, van eigen vereniging tot rijk
geschakeerde media, waarmee men zich verwant kan weten, waar men zich thuis voelt. 
Onze rechtsstaat is ook gediend met betere bestuurlijke verhoudingen; met de zeggenschap 

zo dicht mogelijk bij de burgers. Met het oog hierop zal voortgegaan worden op de moeilij
ke weg van de decentralisatie.

De kwaliteit van de samenleving moet worden bepaald door de instelling en inspanning 
van de burger. Dat geldt voor het vraagstuk van de minderheden die hun plaats moeten kun

nen vinden in onze samenleving. Dat geldt voor het onderwijs, waar naast de noodzakelijke 

versobering veel werk wordt verzet voor belangrijke nieuwe plannen, met name in het voort
gezet onderwijs; het kort middelbaar beroepsonderwijs en het Ieerlingenstelsel vormen daar 

een bijzondere uitdaging. Belangrijke initiatieven op het gebied van volwasseneneducatie en 
met betrekking tot de toepassing van de informatie-technologie in onderwijs en onderzoek 

zijn slechts voorbeelden van het feit dat de rol van het onderwijs in de samenleving eerder 
toe- dan afneemt.48

Overziet men de ontwikkeling van de rijksbegroting dan valt op hoe gestaag de 

inspanningen zijn ten behoeve van de stadsvernieuwing en de verbetering van het milieu. 

Dit zijn welbewuste prioriteiten. Wij moeten ons dat bij bezuinigingen elders wel realise-

Diezelfde kwaliteit van de samenleving komt tot uitdrukking in de volksgezondheid, de 

bejaardenzorg en het cultuurbeleid. Ook hier zal de regering in nauwe samenspraak met de 
Staten-Generaal initiatieven nemen om het met de beschikbare middelen eenvoudiger en 
beter te doen, ons meer baserend op mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de bur

ger zelf.49 Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om een bestuurlijk-technisch vraagstuk;

48 HTK 1983-84, Bijl. 18 184 Van uitbreiding naar invoering van het kort m iddelbaar beroepson

derwijs, nr. 2 Notitie; Debat TK 22 mei 1984 e.v., p. 4788 e.v. HTK 1983-1984, Bijl. 18 042 Vol- 

wasseneducatie, nr. 4 Brief van de m inister van Onderwijs en W etenschappen; UCV nr. 49, 

6 febr. 1984.

49 StaatssecretarisJ.P. van der Reijden (CDA) van Volksgezondheid kondigde in septem ber 1983 

bezuinigingen aan door de invoering van een nieuw stelsel voor ziektekostenverzekering, een 

inkom ensbeleid voor specialisten, beddenverm indering, een beperkingvan de bouw van zie

kenhuizen en budgetfinanciering van de gezondheidsinstellingen. Later in het jaarw erd  nog 

de nota ‘Volksgezondheid bij beperkte m iddelen’ n a a rd e  Kamer gestuurd. HTK 1983-1984, 

Bijl. 18180 Eerstelijnszorg, nr. 2 Nota; Debat TK 19 jun i 1984, p. 5252 e.v. HTK 1983-1984, Bijl. 

18 279 Bouwbeleid, beddenreductie en budgettering, nr. 2 Nota. HTK 1983-1984, Bijl. 18 170 

W ijziging van de Wet op de bejaardenoorden in verband met directe financiering en beheer

sing van kosten, nr. 2 Ontwerp van Wet; Debat TK 12 sept. 1984 e.v, p. 5914 e.v. HTK 1983-
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welzijn en welzijnsbeleid moeten immers hun wortels hebben in gespreide verantwoorde
lijkheid en gerechtigheid.

Uit het actieprogramma dat het kabinet u vandaag presenteert, blijken reeksen van 
concrete bestuurlijke inspanningen. Hier en nu gaat het om de keus voor een bestuurlijk 
handelen van een overheid die zich wil baseren op de kracht van de burgers, op hun saam
horigheid en die de samenleving zo wil inrichten dat, wat zwakker is, niet van de weg 
geduwd wordt.

Ons land mag zich ook dit jaar weer verheugen in het behoud van vrede. Helaas bieden 
de ontwikkelingen in de politieke en militaire verhoudingen tussen Oost en West nog steeds 

weinig uitzicht op een wezenlijke vermindering van bestaande tegenstellingen.

Een toereikende defensie-inspanning voor het westelijk bondgenootschap blijft voor 

handhaving van vrede en veiligheid noodzakelijk. De prijs die wij in verband daarmede zelf 

betalen, is zeker niet te hoog. In de defensienota zullen de plannen voor onze krijgsmacht 

voor de komende tien jaar neergelegd worden.50 Het kabinet blijft bij voortduring binnen en 
buiten het bondgenootschap hameren op het aambeeld van de wapenbeheersing. Het moet 
mogelijk zijn de wapenwedloop te doorbreken zonder te grote risico’s te nemen, gegeven 

onze verantwoordelijkheid, oorlog te voorkomen. De uitvoering van het NAVO-dubbelbe- 

sluitvan 1979 inzake nucleaire middellange-afstandraketten en de besprekingen daarover in 

Genève, komen nu in een belangrijke fase. Plaatsing van nieuwe raketten aan NAVO-zijde 

moet zo enigszins mogelijk worden voorkomen, maar daartegenover moeten de middellan- 

ge-afstandraketten ter andere zijde ontmanteld worden. Als dit doel niet in één stap bereikt 

kan worden, dan dient met kracht naar tussenoplossingen te worden gestreefd. De regering 

wil een samenhangend beleid voeren op het gehele terrein van de nucleaire wapens. Naast

1984, Bijl. 18 108 Volksgezondheid bij beperkte middelen, nr. 1 Brief van de staatssecretaris 

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; Debat TK 7 febr. 1984, p. 2852 e.v. Naast deze voor

stellen werd nog een wet gezondheidszorg en m aatschappelijke dienstverlening aangekon- 

digd. Deze wet zou uiteindelijk geen doorgang vinden. In de regeringsverklaring op 30 ju li 

1986 kondigde prem ier R.F.M. Lubbers (CDA) nam elijk de intrekking van het voorstel aan. 

HTK 1982-1983, Bijl. 17 720 Invoering Wet voorzieningen gezondheidszorg, nr. 2 Notitie. HTK

1983-1984, Bijl. 17 720 Invoering Wet voorzieningen gezondheidszorg, nr. 3 Brief van de 

m inister van W elzijn, Volksgezondheid en Cultuur. HTK 1985-1986, Debat TK 30 ju li 1986, p. 

86-5322 e.v.

50 HTK 1983-1984, Bijl. 18 169 Defensienota 1984-1993, nr. 2 Nota; Debat TK 26 juni 1984, p. 5420 

e.v. HTK1983-1984, Bijl. 18 169 Defensienota, nr. 38 Brief van de minister-president, m inistervan 

Algemene Zaken en van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie (aanvulling 

Defensienota); Debat TK 13 juni 1984, p. 5177 e.v.
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dc bevordering van de onderhandelingen in Genève zet zij zich daarom in voor de vermin
dering van afhankelijkheid van andere kernwapens, met name de korte-afstandwapens.51 

Om werkelijke resultaten te bereiken bij de wapenbeheersing en bij de terugdringing 

van de rol van de kernwapens, is samenwerking in bondgenootschappelijk verband onmis
baar. De talrijke regionale conflicten en oorlogen in de wereld maken het duidelijk hoeveel 
er nog schort aan de voorwaarden om vrede te bewaren. Naast de risico’s verbonden aan te 
veel wapens, levert het contrast met de armoede in zovele landen een voortdurende aanspo
ring tot wapenbeheersing.

Vooral de armste ontwikkelingslanden worden nu al jaren achtereen geteisterd door 

stagnatie en achteruitgang, hetgeen voor vele miljoenen mensen daar onaanvaardbare 

armoede met zich brengt. Het moet ons een plicht zijn al het mogelijke te doen om deze 
nood te helpen lenigen. Gelukkig heefteen aantal ontwikkelingslanden zich wel met succes 
uit de stagnatie en onderontwikkeling bevrijd en een zeker groeitempo bereikt. Daarom 

moeten wij, naast voortgezette steun aan de armste ontwikkelingslanden, economische 

samenwerking met deze landen bevorderen. Daarmee is niet alleen armoedebestrijding, 
maar ook herstel van gunstiger economische ontwikkelingen in de wereld en in ons land 
gediend.

Met betrekking tot de Nederlandse Antillen kunnen wij terugzien op een geslaagde ron
detafelconferentie^2 Het komt nu aan op de uitwerking van de resultaten daarvan.

51 Op 12 december 1979 was in de NAVO-ministerraad het zogenoemde dubbelbesluit genomen: 

bouw en plaatsing in Europa van 572 kernwapens voor de middellange afstand met het voorstel 

aan de Sovjet-Unie om onderhandelingen te beginnen over het verminderen van Amerikaanse en 

Russische kernwapens in Europa. In een annex had Nederland voorbehoud gemaakt ten aanzien 

van de plaatsing van deze kruisvluchtwapens, ook wel kruisraketten genaamd, op Nederlandse 

bodem. Nederland zou pas in decem beng8i beslissen overde plaatsing op zijn grondgebied. In 

december werd een beslissing over plaatsing opnieuw uitgesteld, omdat de onderhandelingen 

over vermindering van nucleaire middellangeafstandsraketten (INF) pas op 30 november in 

Genève waren begonnen. In 1982 en 1983 werden ook geen besluiten over plaatsing genomen. 

Tijdens het debat over de Defensienota op 13 juni 1984 deelde het kabinet mee dat er op 1 

november 1985 een besluit zou worden genomen. Wanneer op 1 november niet meer Russische 

SS-20-raketten zouden zijn opgesteld dan op 1 juni 1984 en wanneer er op die datum tussen de 

VS en de Sovjet-Unie nog geen wapenbeheersingsovereenkom st zou zijn gesloten, zou 

Nederland niet tot plaatsing overgaan. HTK 1983-1984, Debat TK 13 juni 1984, p. 5177 e.v.

52 Op de rondetafelconferentie van maart 1983 werd Aruba met ingang van 1986 voor tien jaar een 

status aparte toegekend. HTK 1982-1983, Bijl. 17 816 Conclusies rondetafelconferentie gehouden 

van 7  tot en met 12 maart 1983, nr. 1 Briefvan de minister van Nederlands-Antilliaanse Zaken. Zie 

noot 7 en 22.
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Voor de Europese Gemeenschap draagt ook ons land eigen verantwoordelijkheid. Wij moe

ten ons ten uiterste inspannen deze Gemeenschap, belangrijk voor welvaart en ontplooiing 
in vrijheid, te bewaren en verder te ontwikkelingen. Ook dat vergt aanpassing en vernieu
wing. Slechts zo kan het landbouwbeleid zijn goede rol blijven vervullen en kunnen nieuwe 
taken, waaronder het vervoersbeleid, aangepakt worden. Slechts zo kan de Gemeenschap 
een gezonde financiële basis verschaft worden en betaalbaar blijven. En slechts zo is het 

mogelijk de toetreding van Spanje en Portugal verantwoord te laten plaatsvinden.5?

Leden der Staten-Generaal,

Volgend jaar herdenken wij de sterfdag, dan 400 jaar geleden, van Willem de Zwijger, de 

Vader des Vaderlands. Een lange reeks van generaties heeft sindsdien ons land gebouwd tot 
wat het nu is. Ook in deze generatie worden van alle Nederlanders inspanningen en saam

horigheid gevraagd. Steeds weer moeten wij eigentijds inhoud geven aan onze tradities van 
vrijheid en van respect voor elkaar, normen en waarden behoeden en levend houden. Onze 

democratie is een grootgoed. Krachtens deze democratie zijn aan u, volksvertegenwoordi
gers, veel taken en zorgen toevertrouwd.

Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.

53 In 1983 werden de onderhandelingen met Spanje en Portugal over toetreding tot de EG voortge

zet. Vanwege te verwachten problemen met de integratie van de Spaanse en Portugese landbouw 

werd de toetreding afhankelijk gesteld van de hervorming van het gemeenschappelijk land

bouwbeleid.
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Leden van de Staten-Generaal,

I n  df. r e g e r in g s v e r k l a r in g  heeft het kabinet twee jaar geleden een beleid uiteengezet om 
te komen tot behoud van welvaart en tot herstel van werkgelegenheid. Dat beleid is aan- 

geduid als het drie-sporenbeleid: een overheid die minder schulden maakt; een krachtig 

bedrijfsleven dat voor meer werk kan gaan zorgen; een samenleving waarin werk zo georga

niseerd wordt, dat ieder weer de kans krijgt zich daarin te ontplooien.

Uit de begroting die u vandaag wordt voorgelegd, blijkt dat de offers die worden 

gebracht, niet voor niets zijn. De werkgelegenheid neemt eindelijk weer toe; het tekort van 

de overheid daalt. De collectieve uitgaven waren in het verleden veel te sterk gestegen. Dat 
heeft geleid tot te hoge tekorten en tot te hoge belastingen en sociale premies. Nu loopt, 

ondanks de nog steeds stijgende rentelasten, het aandeel van de collectieve uitgaven in het 
nationaal inkomen langzaam maar zeker terug.

Het wordt daardoor mogelijk om -  voor het eerst sinds vele jaren -  af te zien van belas
tingverhoging. Tevens wordt gewerkt aan een rechtvaardiger verdeling van de belasting

druk. Dat gebeurt door middel van de zogenaamde tweeverdienersmaatregel, die rekening 
houdt met de feitelijke draagkracht.^

Deze maatregel wordt gecombineerd met een verlaging in de loon- en inkomstenbelas
ting. De sociale premies zullen volgend jaar dalen voor burgers en voor bedrijven. Op die 

wijze wordt ook een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven bereikt, hetgeen kan lei
den tot lagere arbeidskosten en tot meer werk. De ontwikkeling van de arbeidskosten in het 

bedrijfsleven blijft uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van werknemers en 
werkgevers. Die sluiten immers met elkaar collectieve arbeidsovereenkomsten. Wel maakt 

de begroting het mogelijk, verantwoorde CAO’s aan te gaan. Dankzij de zeer geringe prijs-

54 De ‘Wet tweeverdieners’ betrof het geheel aan maatregelen om tot een gelijke fiscale behande

ling van man en vrouw te komen. De regels maakten bij samenwonenden elke partner zelfstan

dig belastingplichtig voor zijn of haar arbeidsinkomen. Met ingang van 19S4 waren de eerste 

twee fasen ingevoerd en met ingang van 1985 zou de derde en laatste fase ingevoerd worden. 

HTK 1984-1985, Bijl. 18 519 W ijziging van de inkomstenbelastingen de loonbelasting; derde fase 

tweeverdieners, nr. 9 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 31 okt. 1984 e.v., p. 1032 e.v.
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stijging kan worden bereikt dat niet de prijscompensatie, maar lagere belastingen en pre

mies, bij gelijkblijvende brutosalarissen, voor behoud van koopkracht zorgen.

Zo worden voorwaarden geschapen om verder te gaan met versterking van de positie van 
het bedrijfsleven en inschakeling van meer mensen in het arbeidsproces. Ook de voorwaar

den waaronder de zelfstandigen zich een inkomen verwerven, worden stap voor stap verbe

terd. De agrarische sector maakt, na jaren van expansie, een moeilijke periode door. Pijnlijke 
aanpassingen om overproduktie te vermijden zijn nodig.55

De aparte plaats die de landbouw in het pakket van de lastenverlichtingen heeft gekre
gen, is ook bedoeld om de gevolgen van dit aanpassingsproces te verzachten.

De elkaar snel opvolgende technologische vernieuwingen en de veranderingen in de 

internationale produktiestructuur, vragen om grote inspanning op het gebied van de ont

wikkeling van wetenschap en technologie. Zij stellen ook hoge eisen aan het aanpassings
vermogen van de bedrijven en aan hen die daarin werken.

Zo komt nieuw en ander werk in de plaats van hetgeen verdwijnt. Meer en meer dienen 

het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek dit te ondersteunen; vandaar ook de ver
sterkte inspanning op het gebied van de informatie-technologie. Alleen een op vernieuwing 
gericht bedrijfsleven met concurrerende arbeidskosten kan het ons mogelijk maken, onze 

welvaart in stand te houden. Daarenboven zijn herverdeling van werk en arbeidsduurverkor

ting onmisbaar. Dit is een moeilijk proces van passen en meten, dat in de organisatie per 
bedrijfstak, of zelfs per onderneming, moet gebeuren.

Het is moeilijk omdat arbeidsduurverkorting en herverdeling van werk niet tot minder 

maar tot meer produktie moeten leiden. Dat kan alleen als het hand in hand gaat met 

andere werkroosters, flexibele werktijden, langere bedrijfstijden. Hier ligt een zware 

opdracht voor werkgevers en werknemers, en dus evenzeer voor de overheid als grootste 

werkgever.

Deze inspanning moet samengaan met een forse aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het 
is daarom verheugend dat de centrale organisaties van werknemers en werkgevers, verenigd 
in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming hebben bereikt over aanbevelingen om de 
jeugdwerkloosheid nu massaal aan te pakken. Evenzo heeft het akkoord tussen kabinet,

55 De landbouwministers van de EG waren in een vijftal vergaderingen tussen 11 en 17 maart 1984 

tot overeenstemming gekomen om de melkproductie tot 1990 met 4% te verminderen. Elk land 

kreeg een melkquotum toegewezen. Op overproductie zou een boete, de superheffing, worden 

geheven. Bij verschillende andere landbouwproducten zouden de garantieprijzen alleen worden 

betaald voor bepaalde hoeveelheden en niet voor de meerdere productie. HTK 1983-1984, Bijl. 

18 100 XIV, nr. 53-54 Stukken over de Europese Raad van 19 en 20 maart 1984; Debat TK 22 mrt.

1984, p. 3952 e.v.

83



K O N I N G I N  B K A T R I X  AAN H E T  W O O R D

sociale partners en onderwijsorganisaties over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

het beroepsgerichte onderwijs, tot een doorbraak geleid.56
Het leerlingstelsel ten behoeve van het bedrijfsleven zal met 40.000 plaatsen worden uit

gebreid. Zo zullen jongeren, goed opgeleid en vakbekwaam, het bedrijfsleven komen ver
sterken. Ook bij de overheid zullen zij voortaan in zogenaamde groeibanen aangenomen 

worden. Dat betekent dat volgend jaar 15.000 jongeren meer bij de overheid aan het werk 
kunnen gaan. Bedrijfsleven en overheid zullen op deze wijze samen zorg dragen voor een 

aanzienlijke verbetering van de positie van de schoolverlaters.

Daarnaast heeft de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid voor langdurig werk
lozen. Met name jongeren die reeds meer dan twee jaar werkloos zijn zullen doormiddel van 
het zogenaamde Start-plan een nieuwe kans k rijg en .57

1985 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar voor de jeugd. Waar het voor
al om gaat is wat er door de jeugd kan gebeuren. De schoolverlaters van de jaren tachtig, 
tweeëneenhalf miljoen jongens en meisjes, zullen straks het hart moeten uitmaken van de 

werkende generatie. Voor die immense opgave staan wij samen.

Ondanks de noodzaak, het uitgavenniveau in de sociale zekerheid te beheersen, kan de 

koopkracht van de sociale minima gelukkig gehandhaafd blijven, door de geringe prijsstij

ging en de verlaging van belastingen en sociale premies. Wel zullen de boven-minimale uit-

56 Als uitvloeisel van de aanbevelingen van de commissie-Wagner (zie noot 19) was op 3 mei 1983 het 

Open Overleg van start gegaan waarin het functioneren van het beroepsonderwijs in relatie tot de 

arbeidsmarkt centraal stond. Op 5 april 1984 had het Open Overleg een eindrapport uitgebracht. 

Op 13 juli 1984 was binnen de Stichting van de Arbeid overeenstemming bereikt over de bestrij

ding van de jeugdwerkloosheid. Op prinsjesdag 1984 bood de regering haar standpunt over het 

eindrapport van het Open Overleg aan de Kamer aan. Hierin werd een forse uitbreiding van het 

Kort Middelbaar Beroepsonderwijs en het Leerlingstelsel aangekondigd. Commissie Wagner inza

ke het beroepsonderwijs, Op weg n a a r  een g e z a m e n l i j k e  v e ra n tw o orde l i jk h e id.  Eindrapport uan het Open 

Ouerlecj o ver  de uoorstellen van de commissie W a g n e r  inzake  het beroepsonderwijs (Den Haag 1984). HTK 

1984-1985, Bijl. 18 614 Het Open Overleg, nr. 2 Regeringsstandpunt; UCV nr. 43, 4 febr. 1985.

57 Het kabinet kwam met een plan om 16.000 jongeren onder de 25 jaar die langer dan twee jaar 

werkloos waren via uitzendbureau START aan een tijdelijke baan te helpen. HTK 1984-1985, Bijl. 

18 610 Het werkgelegenheidsbeleid binnen het derde spoor, nr. 2 Nota.

58 De regering stelde voor het uitkeringspercentage van de Ziektewet te verlagen en sociale 

premies over het ziekengeld te laten betalen. De belangrijkste aanpassing betrof de invoe

ring van een m inim um dagloon waardoor gehuwde en ongehuwde werknem ers met één of 

meerdere kinderen niet onder het nettominimum zouden komen. HTK 1984-1985, Bijl.

18 752 Nadere w ijziging van de Ziektewet, de Coördinatiewet sociale verzekering en enige 

andere wetten (verlaging uitkeringspercentage Ziektewet en prem ieheffing over uitkeringen
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keringen teruggebracht worden tot 70% van het brutoloon. Waar van hen die voor lange tijd 

op een uitkering aangewezen zijn dit offer gevraagd wordt, is het redelijk, ook te komen tot 

bezuinigingen bij de kortlopende uitkeringen. Daarom worden aanpassingen voorgesteld in 

de Ziektewet. Deze verlagingen zullen niet gelden voor mensen die slechts het minimum
loon verdienen en daarvan ook anderen moeten onderhouden.58 Door deze maatregelen te 

nemen voorde boven-minimale uitkeringen worden algemene kortingen, die onvermijdelijk 
ook weer de minimuminkomens zouden treffen, voorkomen.

De verantwoordelijkheid voor het eventueel aanvullen van het ziekengeld boven het ver

laagd wettelijk niveau, ligt bij de sociale partners, werknemers en werkgevers, zelf.

Toch zal een tijdelijke voorziening voorgesteld worden, die moet voorkomen dat hoge

re boven-wettelijke lasten automatisch op de werkgevers afgewenteld worden. Deze zal ech

ter slechts gelden wanneer en zolang er na de lopende collectieve arbeidsovereenkomsten 

nog geen nieuwe overeenkomst is.
De gelijke behandeling van mannen en vrouwen noodzaakt evenzeer tot een ingrijpen

de aanpassing van onze sociale z ekerh eid .59 Dat betekent onder meer dat straks mannen en 

vrouwen elk een AOW-uitkering ontvangen. Een gezinstoeslagenwet zal worden ingediend 
om te voorkomen dat gehuwden, of samenwonenden, die van één uitkering moeten leven, 

onder het voor hen geldende, sociale minimum komen.00 Op deze wijze wordt zowel tege-

bij ziekte), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 20 febr. 1985 e.v., p. 3382 e.v.

59 De derde EG-richtlijn (19 december 1978) inzake gelijke berechtiging van mannen en vrouwen 

noopte tot herziening van het stelsel van sociale zekerheid vóór 22 december 1984. Op 28 augus

tus 1984 bood staatssecretaris L. de Graaf (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe 

een wetsontwerp tot wijziging van AOW en andere volksverzekeringen aan de Tweede Kamer aan. 

HTK 1983-1984, Bijl. 18 515 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene 

Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte

kosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen 

en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekerin

gen), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 29 jan. 1985 e.v., p. 2849 e.v.

60 Op 25 mei 1984 had het kabinet een adviesaanvraag aan de SER en de Emancipatieraad verstuurd 

over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Onderdeel daarvan was een voorstel om 

aan mensen die de financiële zorg voor anderen hadden een gezinstoeslag te verstrekken. Dit 

voornemen zou uiteindelijk geregeld worden in de Toeslagenwet, die in 1987 van kracht werd. 

HTK 1985-1986, Bijl. 19 257 Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uit

keringsgerechtigden op grond van de W erkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene 

Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één of meer personen tot hun financiële last 

hebben (Toeslagenwet); Debat TK 9 apr. 1986 e.v., p. 4304 e.v.
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moet gekomen aan de noodzaak van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, als aan 

eisen van rechtvaardigheid en draagkracht.
Dit jaar zullen ook voorstellen ingediend worden om ons stelsel van ziektekostenverze

kering te vereenvoudigen en daarbinnen de solidariteit tussen groepen meteen verschillend 

ziekterisico beter te regelen.61

Zo worden de contouren zichtbaar van een sociaal verzekeringsstelsel dat weer houd
baar zal zijn.

Ter wille van de beteugeling van de overheidsuitgaven en het op peil houden van de 

werkgelegenheid, zal ook volgend jaar van hen die werkzaam zijn in de collectieve sector, 
een bijdrage moeten worden gevraagd. Daarbij wordt ernaar gestreefd, nieuwe brutokortin- 

gen op de salarissen te voorkomen. Met de centrales van overheidspersoneel kon overeen
stemming worden bereikt over een geschillenregeling.62

Ook worden voorstellen tot herziening van het overlegstelsel voorbereid.63 De regering

61 Staatssecretaris Van der Reijden van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wilde door middel 

van een stelselherziening de ziekenfondsen inkrimpen ten gunste van de particuliere ziekte

kostenverzekeraars. Dit moest worden gerealiseerd door onder meer de opheffing van de vrij

willige ziekenfondsverzekering en de bejaardenziekenfondsverzekering. Op i april 1986 zou 

daarvoor de Wet op de toegang tot de ziektekosten (WTZ) in werking treden. HTK 1984-1985, 

Bijl. 18 972 Wetsvoorstel regels ten aanzien van de toegang tot de particuliere ziektekosten

verzekeringen en uitbreiding van de personele werkingssfeer van de in de Ziekenfondswet 

geregelde verplichte verzekering onder opheffing van de in die wet geregelde bejaardenverze- 

kering en vrijwillige verzekering, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet en 

andere wetten (Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen), Bijl. 19 010 A. Interne las- 

tenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf, B. Medefinanciering oververte

genwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 12 dec. 1985 

e.v., p. 2230 e.v.

6 2  Op 17 oktober 1984 werd door J.G. Rietkerk (W D ), minister van Binnenlandse Zaken, de Advies- 

en Arbitragecommissie Rijksdienst ingesteld. Deze commissie werd ook wel de commissie- 

Albeda genoemd, naar haar voorzitter W. Albeda. Deze commissie kon optreden wanneer er tus

sen de overheid en de ambtenarenbonden geen overeenstemming werd bereikt in het arbeids

voorwaardenoverleg.

63 HTK 1984-1985, Bijl. 19 009 Het overlegstelsel bij de overheid, nr. 2 Notitie. Van een herziening 

van het overlegstelsel kwam het voorlopig echter niet. Pas in april 1993 zou minister van 

Binnenlandse Zaken C.l. Dales (PvdA) een nieuw stelsel in werking laten treden, het zogenaam

de sectorenmodel.
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hoopt u binnenkort een wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht van ambtenaren voor 
te leggen.64

De overheid heeft de plicht, zorgvuldig om te gaan met de haar toevertrouwde midde
len. Ook is kritische toetsing van omvang en werking van het overheidsapparaat nodig. Het 

komt er daarbij op aan, dat regering en volksvertegenwoordiging taken en verantwoorde

lijkheden aan lagere overheden overdragen, dan wel deze aan de samenleving overlaten en 
eigen nieuwe taken slechts in zelfbeperking aanvaarden.

Omvangrijke programma’s van nieuwbouw, woningverbetering en stadsvernieuwing 

worden, ondanks de zware budgettaire lasten, tot stand gebracht. Deze programma’s pro
fiteren weliswaar van een gunstiger ontwikkeling van de bouwkosten, maar helaas maakt de 

hoge rentestand het nog niet mogelijk, over te schakelen naar minder huurverhoging. Zelfs 

bij stijgende huren nemen de overheidsuitgaven voor de volkshuisvesting nog steeds aan

zienlijk toe. Ook bij de bescherming en de verbetering van ons milieu gaat de overheid tot de 

grens van haar financiële kunnen. Dat is noodzakelijk opdat meer mensen ook in de toe
komst in een schoner milieu kunnen leven.

De verantwoordelijkheid van de overheid voor welzijn en volksgezondheid wordt deze 

jaren herijkt. Het kabinet is bezig met een herwaarderen van onze verzorgingsstaat. Bij de 

gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening gaat het er allereerst om deze zo in 
te richten, dat er minder druk ontstaat op ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardenoorden.

De zorg op maat, dicht bij huis, moet daarom voorrang krijgen; dan zal er ook minder 

behoefte zijn aan steeds meer en kostbaarder medische voorzieningen. Burger en samenle
ving zullen meer ruimte krijgen om -  ook via hun gemeente en provincie -  invloed uit te 

oefenen op de aangeboden welzijnsvoorzieningen en weer zelf een grotere eigen verant

woordelijkheid te dragen. Daarop zijn de te behandelen wetsontwerpen gericht.65

De laatste jaren zijn met betrekking tot andere overheidstaken grote zorgen naar voren 
gekomen.

64 Nadat in 1980 het strafrechtelijk stakingsverbod was opgeheven, kwam de vraag aan de orde of 

het stakingsrecht voor ambtenaren wettelijk moest worden geregeld. Vooral na de ambtenaren- 

stakingen in het najaar van 1983 werd deze vraag actueel, omdat in rechterlijke uitspraken het 

recht op werkstaking voor ambtenaren uitdrukkelijk werd erkend. In juni 1983 maakte minister 

Rietkerk een voorontwerp van een Wet collectieve acties ambtenaren bekend. Het lukte hem niet 

om tot overeenstemming met de ambtenarenbonden te komen. Uiteindelijk kwam er ook geen 

wet en zou de rechter telkens over de rechtmatigheid van een staking oordelen.

65 HTK 1983-1984, Bijl. 17 720 Invoering Wet voorzieningen gezondheidszorg, nr. 4 Brief van de 

staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; UCV nr. 50, 6 febr. 1984. HTK 1983-

1984, Bijl. 18 170 Wijziging van de Wet op de bejaardenoorden in verband met directe financie

ring en beheersing van kosten, nr. 2 Ontwerp van Wet; Debat TK 12 sept. 1984 e.v., p. 5914 e.v.
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Het gaat daarbij met name om de veiligheid van de burger en het functioneren van de rechts

staat. De criminaliteit moet worden teruggedrongen. Daarvoor zijn nodig een goed toege
ruste politie en rechterlijke macht, en voldoende mogelijkheden om straffen ten uitvoer te 
leggen. De capaciteit van het gevangeniswezen zal worden uitgebreid.

Bij alles wat de overheid doet om de veiligheid van de burger te vergroten en diens ver

trouwen in de rechtsorde te behouden, ontkomt zij niet aan het stellen van prioriteiten.
Het behoud en de verbetering van de rechtsstaat vergen, naast duidelijker en scherper 

optreden tegen criminaliteit en vandalisme, een goede wetgeving. De ware vrijheid luistert 
naar wetten, maar dan moeten die wetten wel van wezenlijk belang zijn, niet onnodig inge
wikkeld en in de praktijk te handhaven. In feite komt het er dus op neer, dat wij tegelijk ons 

stelsel van wetten moeten toetsen op wat overbodig is -  de zogenaamde deregulering -  en, 
daar waar nodig, nieuwe wetten maken. Tevens dienen wij de naleving van de wet weer een 

groter gewicht toe te kennen.

Tot de zorgen om de rechtsstaat hoort vandaag helaas ook de zorg om uitingen van dis

criminatie naar herkomst, huidskleur of ras. Daar moeten wij ons duidelijk tegenover 

opstellen. Politie en Openbaar Ministerie zullen actief blijven optreden. Het terugdringen 

van achterstanden van minderheden krijgt het komend jaar een bijzonder accent door de 

indiening van het wetsontwerp tot het verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingeze
tenen.66

Bij de inspanningen om in ons land inhoud te geven aan een rechtvaardiger en veiliger 

wereld, wisselen licht en schaduw elkaar af; maar er is veel om dankbaar voor te zijn. Dat is 
een stimulans te meer, onze internationale verplichtingen -  ons samenleven en samenwer

ken met andere volkeren -  goed in het oog houden. Allereerst geldt dit binnen het 

Koninkrijk zelf, waar de regering haar volle medewerking zal blijven verlenen aan de uit

werking van de resultaten van de Ronde-tafelconferentie met de Nederlandse Antillen.67

Te zamen met de andere lid-staten van de Europese Gemeenschap werken wij aan een 

Europa dat geloofwaardig is voor zijn burgers. Aan dit streven zal ook de 40-jarige Benelux- 

samenwerking bijdragen.68 Het gaat om een Europa zonder grensbelemmeringen, met een

66 Op 27 juni 1985 aanvaardde de Tweede Kamer het wetsontwerp tot het verlenen van kiesrecht 

aan niet-Nederlandse ingezetenen. HTK 1984-1985, Bijl. 18 619 W ijziging van de Kieswet en de 

Gemeentewet betreffende de verlening van het actief en passief kiesrecht voor de verkiezing van 

de leden van de gemeenteraad aan niet-Nederlandse ingezetenen alsmede wijziging van enige 

andere wetten in verband daarmee, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 1 mei 1985 e.v., p. 4735 e.v.

67 Bedoeld is de conferentie van 1983. Zie noot 52.

68 Op 5 september 1984 was herdacht dat precies veertig jaar eerder België, Nederland en 

Luxemburg in Londen een conventie hadden ondertekend voor een douane-unie.
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echt vrij verkeer van personen, goederen en diensten, een Europa waarin ook de wil heerst 

nieuwe technologieën gezamenlijk te ontwikkelen en toe te passen.69

Slechts zo zal het kunnen komen tot een krachtige Gemeenschap, straks uitgebreid met 

Spanje en Portugal.7° Onder dreiging van toenemend protectionisme blijft de ontwikkeling 

van de wereldeconomie grote inspanning vragen. Met name de internationale schuldenpro
blematiek, verscherpt door de voortdurend hoge rente, is ontwrichtend voor een aantal lan
den. Hoewel er lichtpunten in de derde wereld te zien zijn, blijven armoede, honger en een 

groot gebrek aan werkgelegenheid, toch kenmerkend voor de situatie in tal van ontwikke
lingslanden, vooral in die met de laagste inkomens.

Wij zullen onze beste krachten en mogelijkheden blijven inzetten voor een duurzame 

oplossing. Daarom blijft de hulpinspanning anderhalf procent van het netto nationaal inko

men. Dit komt in de allereerste plaats ten goede aan de ontwikkelingslanden, maar levert op 

langere termijn ook een bijdrage aan onze eigen welvaart.

Om de vrijheid te behouden en de vrede te bewaren, blijft een geloofwaardige en samen

hangende westelijke defensie onmisbaar. In de Defensienota is uiteengezet hoe onze krijgs
macht hieraan de komende tien jaar zal bijdragen.71 Tegelijkertijd dienen de pogingen van 
ons bondgenootschap om te komen tot wezenlijke ontspanning en beteugeling van de 

wapenwedloop te worden voortgezet, zeker nu de verhoudingen tussen Oost en West zo kil 
zijn en vervuld van wantrouwen.

Naast de wapenbeheersing zullen menselijke, culturele en economische contacten de 

ontspanning moeten bevorderen.

Met het besluit inzake eventuele plaatsing van kruisvluchtwapens op Nederlands grond

gebied heeft het kabinet een uiterste poging willen doen om wapenbeheersing een kans te

69 in februari 1984 was het European Strategie Programme for Research in Information Technology 

(ESPRIT) van start gegaan. Het programma was een initiatief van de Europese Commissie, en 

beoogde de informatietechnologie minder afhankelijk te maken van de VS en Japan.

70 Op 12 juni 1985 zouden de toetredingsverdragen tussen Spanje en de EG en tussen Portugal en 

de EG worden ondertekend. Beide landen zouden met ingang van 1986 toetreden. HTK 1984-

1985, Bijl. 19 122 Wetsvoorstel goedkeuring van het op 12 juni 1985 te Madrid en Lissabon tot 

stand gekomen Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese 

Republiektot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met 

toetredingsakte, bijlagen en protocollen, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 29 okt. 1985 e.v., p. 

865 e.v.

71 HTK 1983-1984, Bijl. 18 169 Defensienota 1984-1993, nr. 2. Zie noten 50 en 51.
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geven, zonder de solidariteit met het bondgenootschap te beschad igen .72 Helaas zijn er tot 

nu toe geen aanwijzingen dat de Sovjet-Unie de verdere uitbreiding van haar SS 20-arsena- 
len zal staken, dan wel bereid is, naar de onderhandelingstafel terug te keren.

Leden van de Staten-Generaal,

Langzaam maar zeker geraken wij met economie en werkgelegenheid uit het slop. Dat recht

vaardigt een voortgaan op de ingeslagen weg. De regering is daartoe vastbesloten. Van de 

kwaliteit van ons leven en werken kunnen wij iets goeds maken. Dat vraagt wel bijzondere 
inspanningen.

Volgend jaar herdenken wij, dat ons land veertig jaar geleden werd bevrijd. Dit is reden 
tot dankbaarheid, maar dat is niet genoeg.

Laten wij ons vrede en vrijheid waardig tonen. Wij moeten oorlog voorkomen, maar 

vooral ook vrede inhoud geven, in ons land en over de grenzen heen. Bij alle verschillen van 
inzicht is dit onze gezamenlijke opdracht. Daarbij zijn aan u, volksvertegenwoordigers, veel 
taken en zorgen toevertrouwd.

Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.

72 Het kabinet had voorgesteld dat Nederland geen kruisvluchtwapens zou plaatsen wanneer op 1 

november 1985 niet meer Russische SS-20-raketten zouden zijn opgesteld dan op 1 juni 1984 en 

wanneer er op die datum tussen de VS en de Sovjet-Unie nog geen wapenbeheersingsovereen- 

komstzou zijn gesloten. In juni 1984 was de Kamer hiermee akkoord gegaan. Zie noot 51.
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Troonrede 17 september 1985

Leden van de Staten-Generaal,

D
f. g u n s t ig e  w e n d in g , die onze economie vorig jaar heeft genomen, is markant. 

Eindelijk, na vele jaren van teruggang, groeit de werkgelegenheid in de bedrijven weer; 

ook bieden deeltijdbanen, algemene arbeidstijdverkorting en de verschillende jeugdplannen 

steeds meer kansen op werk. Zo zullen er dit jaar, naar verwachting, 65000 mensen meer aan 
het werk zijn.

Deze keer ten goede sterkt de regering in haar overtuiging dat het gevoerde beleid voort- 
gezet moet worden; een beleid, gericht op groei en verdelen van arbeid zodanig, dat werk 

voor meer mensen hand in hand gaat met een veerkrachtiger economie.

Voor dat beleid zijn zware offers gebracht. Vele arbeidsongeschikten en anderen die, 
eenmaal werkloos, niet meer aan de slag kwamen, hebben wel de lasten moeten dragen 

maar niet de vruchten kunnen plukken. De regering beseft dat dit wrang is. Tegelijkertijd 

moet vastgesteld worden dat er zonder dit beleid nu veel meer werklozen zouden zijn, ter

wijl het niveau van de uitkeringen bij gebrek aan economisch draagvlak bedreigd zou wor
den door verdere uitholling.

De regering wil allerminst pretenderen, dat uitsluitend haar beleid tot verbetering heeft 

geleid. In feite worden nu ook de resultaten zichtbaar van wat in 1982 in de Stichting van de 

Arbeid tussen werknemers en werkgevers is afgesproken inzake rendementsherstel en her

verdeling van arb eid .73 De sindsdien aan sociale partners gelaten vrijheid, heeft sterk bijge

dragen tot het herstel en de mogelijkheid profijt te trekken van de verbetering in de wereld
economie.

Voor de overheid was één van de klemmende problemen het voortdurend groeiend 
tekort en de verleiding schulden op de toekomst af te wentelen. De toenemende rentelasten, 
voortvloeiend uit gemaakte schulden, dreigden steeds minder ruimte te laten voor nuttige 

uitgaven. Dit kon zo niet doorgaan. Daarom is de overheid veel soberder in het doen van uit

gaven geworden.
Ondanks de alsmaar toegenomen rentelasten is het tekort sinds 1983 jaar op jaar ver

minderd. Volgend jaar zal dat opnieuw gebeuren. Dit beleid, gericht op vermindering van 

het tekort, moet nog een aantal jaren worden volgehouden.

73 Het Akkoord van Wassenaar. Zie noot 27.
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De matiging van arbeidskosten heeft bijgedragen tot het onder de knie krijgen van de geld

ontwaarding. In verband daarmee wordt voorgesteld de algemene huurverhoging te beper

ken tot twee procent, terwijl de verwachte ontwikkeling van de energieprijzen toestaat dat 
ook de prijs voor aardgas minder sterk stijgt.

De versterking van de positie van het bedrijfsleven heeft het vertrouwen in onze econo

mie helpen herstellen. Gelukkig is ook hier, vooral dankzij de arbeidskostenmatiging, veel 
bereikt. Daar komt nu geleidelijk de rentedaling bij. Nu ook de binnenlandse afzet duidelijk 
gaat groeien, kunnen meer sectoren van ons bedrijfsleven delen in het herstel van rende
ment. Vooral het midden- en kleinbedrijf zal hier baat bij hebben.

Geleidelijk aan moeten de overheidsactiviteiten weer mede gedragen worden door een 
sterk bedrijfsleven in plaats van dat het bedrijfsleven steeds meer rust op een subsidiërende 

overheid, die daarvoor schulden maakt.

Gegeven de verbeterde positie van het bedrijfsleven en gelet op de noodzaak van een 

voortgaande vermindering van het financieringstekort, wordt in 1986 slechts in geringe 

mate geld uitgetrokken voor verdere lastenverlichting.

Meer doen dan thans wordt voorgesteld zou niet verantwoord zijn. Wel zullen verande
ringen plaatsvinden. De premie voor de kinderbijslag die door bedrijven en zelfstandigen 

betaald wordt, zal omlaag kunnen bij aanvaarding van het nieuwe stelsel van studiefinan
ciering. 74

Anderzijds zal worden voorgesteld premies krachtens de Wet op de investeringsreke- 
ning alleen nog maar te geven aan burgers of bedrijven die belasting betalen.

Voor enkele specifieke problemen in het midden- en kleinbedrijf en de zeescheepvaart 
wordt een oplossing gezocht.

Administratieve verplichtingen vormen een last voor het bedrijfsleven. Daarom zal de 

regering op korte termijn beslissingen nemen over concrete voorstellen die haar gedaan zijn.75 

Er is ook een vraagstuk van de juiste maat bij regelgeving in de agrarische sector, gelet 

op de verzadiging van de internationale markt en de grenzen in verband met bodemvrucht
baarheid en natuur.

Op velerlei terreinen komen vernieuwingen op gang. Zo kunnen informatica, automati

sering en telecommunicatie ten bate van de samenleving ontwikkeld worden. Daartoe is

74 Op 26 augustus 1985 had minister W.J. Deetman (CDA) van Onderwijs en Wetenschappen de 

Tweede Kamer een wetsontwerp voor een nieuwe studiefinanciering aangeboden. HTK 1984-

1985, Bijl. 19 125 Wet op de studiefinanciering, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 21 jan. 1986 e.v., 

p. 2578 e.v.

75 HTK 1985-1986, Bijl. 17 931 Deregulering van overheidsregelingen, nr. 63 Brief van de minister 

van Justitie, nr. 64 Brief van de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

UCV nr. 38, 9 dec. 1985.
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nodig een gemeenschappelijke krachtsinspanning van de overheid en de betrokken maat

schappelijke sectoren. Bij enkele belangrijke activiteiten, zoals in het kader van het infor- 

matica-stimuleringsplan, wordt reeds succes geboekt; maar er is aan onderzoek en ontwik
keling nog veel te doen./6

Ofschoon weer enige economische groei wordt bereikt, moet met het besteden van die 
groei ter wille van de werkgelegenheid buitengewoon voorzichtig worden omgegaan. Dat 

betekent voor de koopkracht nog steeds pas op de plaats, om het concurrentievermogen van 

de bedrijven verder te versterken, om de overheid tot een goede, maar ook betaalbare, 
dienstverlening in staat te stellen en om herverdeling van het werk te bekostigen.

Naast volledige inflatiecorrectie is er nog geen ruimte voor belastingverlaging. Daarvoor 

is het tekort van de overheid nog te groot. Bovendien zullen de komende jaren de inkomsten 
uit aardgas fors dalen.77 Wel kunnen bij het herstel van de economie, waardoor meer men

sen de premielast voor de sociale zekerheid opbrengen, alsmede door ombuigingen in de 

sociale zekerheid, de premies lager worden vastgesteld. Dit betekent een ondersteuning van 
de koopkracht.

Bij alle discussies over koopkrachtverbetering van verschillende groepen van burgers, 

waarbij het soms gaat om halve procenten, is het goed erop te wijzen, dat met name bij ver
lies van werk het grootste koopkrachtverlies optreedt. Het kan daarbij gaan om tientallen 

procenten. Daarom is het zo belangrijk, ook voor hen die geen werk hebben, dat werkenden 
door matiging bijdragen aan behoud van koopkracht en kans op werk.

In aansluiting op wat in en met de Stichting van de Arbeid is afgesproken, zullen in het 

overleg met de sociale partners twee onderwerpen bijzondere aandacht moeten krijgen. 

Allereerst zijn er knelpunten in de arbeidsmarkt, daar waar het tekort aan mensen met 

bepaalde opleidingen en vakkennis verdere groei en verdeling van werk in de weg staat. 

Daarnaast is bijzondere aandacht nodig voor de langdurig werklozen. luist nu zovelen die 

een baan zoeken weer perspectief krijgen, kunnen wij er nog minder in berusten dat hon
derdduizenden langdurig werkloos zijn en dat zoveel jongeren zich zouden instellen op blij

vende werkloosheid en daaraan gewend raken.
De regering zal ook meer aandacht geven aan het vraagstuk dat de burger door het totaal 

aan belastingen, premies en subsidies soms vrijwel niets overhoudt van een extra verdiende 
gulden.

76 HTK 1984-1985, Bijl. 18 224 Informatica-stimuleringsplan, nr. 16 Brief van de minister van 

Economische Zaken; UCV nr. 4, 25 sept. 1985.

7 7  Door overproductie daalde de prijs voor ruwe aardolie vanaf het begin van 1985 gestaag. In 

december 1985 raakten de prijzen in een vrije val. Als gevolg van de koppeling tussen de prijs 

voor aardgas en voor olie, de lagere dollarkoers en een afnemende gasexport nam de omzet van 

de Gasunie met eenderde af. Hierdoor daalden de inkomsten van de staat sterk.
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Bij alle inspanningen ten gunste van werkgelegenheid, welvaart en lagere overheidstekorten 
moet ook antwoord gegeven worden op structurele veranderingen in de samenleving. 
Voorzieningen moeten aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden en inzichten. 

Naast de vergrijzing zijn in dit verband van belang de behoefte aan individualisering, eman
cipatie en grotere eigen verantwoordelijkheid, alsmede de noodzaak van meer solidariteit 

tussen burgers en minder afwenteling op de overheid.
Hopelijk wordt het ‘Beleidsplan Emancipatie’ spoedig behandeld.78

De stelselherzieningen met betrekking tot sociale zekerheid, ziektekostenverzekering en 

studiefinanciering zijn grondige aanpassingen van enige decennia oude regelingen en voorzie
ningen aan gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en inzichten van nu.79 De redegeving 

van deze voorstellen is dus niet allereerst bezuinigen; wel beogen ze de kosten te beheersen en 
te voorkomen dat deze in toenemende mate op de overheid worden afgewenteld.

Hoofdzaak is evenwel een grondige vernieuwing. Dit is hard nodig, want zonder aanpas

singen zou stilstand tot onrecht leiden. De regering hecht aan een snelle behandeling van 

deze voorstellen met het oog op duidelijkheid en werkelijk uitzicht op sociale zekerheid.

Aanpassing aan nieuwe tijden is evenzeer aan de orde in de volksgezondheid. Al is er 

nog veel aan kostenbeheersing te doen, de wijze waarop men bijvoorbeeld bij de budgette

ring de eigen verantwoordelijkheid beleeft, verdient waardering.

De moderne geneeskunde stelt ons voor indringende problemen rond het nieuwe leven en 
de dood. Beide zijn voor een samenleving die menselijke waarden respecteert en gekenmerkt 

wil worden door eerbied voor het leven, van uitzonderlijke groot belang. Met behoud van ieders 
eigen verantwoordelijkheid kan onze rechtsstaat niet heen om vragen die zich hier opdringen.

78 In februari 1986 zou het beleidsplan door de Tweede Kamer worden aanvaard. HTK 1984-1985, 

Bijl. 19 052 Beleidsplan emancipatie, nr. 2 Beleidsplan; UCV nr. 45, 3 febr. 1986.

79 Zie noot 54, 58, 60, 61 en 74.

80 Op 9 juli 1985 had de Staatscommissie Euthanasie, die in 1982 was geïnstalleerd, in een eind

rapport haar advies uitgebracht over euthanasie. In januari 1986 volgde een standpuntbepaling 

van het kabinet met een proeve van een voorstel van wet. HTK 1985-1986, Bijl. 19 359 Euthanasie, 

nr. 2 Brief van de ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; UCV nr. 50,

17 febr. 1986. Zie noot 126.

81 Met de nieuwe Wet op het basisonderwijs ging in augustus 1985 de basisschool van start. HTK 

1982-1983, Bijl. 17 628 Overgangswet Wet op het basisonderwijs, nr. 2 Ontwerp van Wet. HTK

1984-1985, Bijl. 16 802 Herziening regeling van het wetenschappelijk onderwijs (Wet op het 

wetenschappelijk onderwijs), nr. 156 Voorstel van Wet zoals het luidt na de daarin tot en met 14 

mei 1985 aangebrachte wijzigingen; Debat TK 17 apr. 1985 e.v., p. 4467 e.v.

82 Op 3 december 1984 was een ontwerp-Onderwijsvoorrangswet bij de Tweede Kamer ingediend. 

Met deze wet konden extra leerkrachten en leermiddelen worden toegewezen aan scholen en
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De regering is dankbaar voor het rapport van de staatscommissie-euthanasie en zal op korte 
termijn haar standpunt bepalen.80

Aanpassingen aan nieuwe tijden gelden ook voor het onderwijs- en onderzoekbestel, 

dat met de afronding van een omvangrijk wetgevingsprogram een op de toekomst berekend 
fundament krijgt.81

Onderzoek, scholing en vorming versterken de kans op werk en de kwaliteit van de eco
nomie. Naast beroepsonderwijs en leerlingwezen zullen ook bijscholing en omscholing van 
volwassenen via overleg met de sociale partners een extra stimulans krijgen.

Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar leerlingen die meer begeleiding nodig hebben 

om zich te ontplooien. Het speciaal onderwijs en het onderwijsvoorrangsbeleid vervullen 
daarin een centrale rol.82 Zo zullen kansarmen toch kansen krijgen.

Aanpassingen zijn ook onvermijdelijk in het mediabeleid, met name met betrekking tot 

het omroepbestel. De regering rekent op een vruchtbare dialoog over de voorgestelde nieu
we mediawet.8?

Toenemende criminaliteit en het gevoel van onveiligheid stellen ons voor grote proble
men. De uitvoering van het beleidsplan ‘Samenleving en criminaliteit’ zal in de komende 
jaren veel inspanningen vragen, maar als de overheid, ook de lokale overheid, en de samen

leving in al haar geledingen goed samenwerken, moet het mogelijk zijn de misdaad weer 

terug te dringen. Voor aanpak van de criminaliteit -  zeker als het gaat om de massaal voor

komende kleine criminaliteit -  is strafrechtpleging alléén niet voldoende.84 Wel moeten zij 

die de strafrechtpleging toepassen over voldoende mankracht en middelen beschikken, met 

als sluitstuk voor de zwaardere vormen van misdaad een toereikende gevangeniscapaciteit.

gebieden met achterstanden op het gebied van ontwikkeling en leerprestaties. HTK 1984-1985, 

Bijl. 18 775 Vaststelling van een wettelijk kader voor het voeren van een samenhangend onder

wijsvoorrangsbeleid (Onderwijsvoorrangswet), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 10 sept. 1985

e.v., p. 6527 e.v.

83 Op 2 september 1985 had minister L.C. Brinkman (CDA) van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur een voorstel-Mediawet bij de Tweede Kamer ingediend. De wet zou met ingang van 1988 

in werkingtreden. HTK 1984-1985 Bijl. 19136 Regels betreffende de verzorging van radio- en tele

visieprogramma’s, de omroepbijdrage en de steunverlening aan persorganen (Mediawet), nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 13 mrt. 1986 e.v., p. 4083 e.v.

84 Op 22 mei 1985 was het Beleidsplan Samenleving en criminaliteit door het kabinet gepresen

teerd. Het Beleidsplan richtte zich met name op de bestrijding van de kleine criminaliteit en was 

gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie Kleine criminaliteit. Deze commissie was op

28 september 1983 geïnstalleerd en stond bekend als de commissie-Roethof, naar haar voorzit

ter H.J. Roethof. Interimrapport u a n de Commissie kleine criminaliteit (Den Haag 1984). HTK 1984-

1985, Bijl. 18 995 Samenleving en criminaliteit, nr. 2 Beleidsplan; UCV nr. 102, 2 sept. 1985.
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Als het gaat om de kwaliteit van onze samenleving, moeten wij allen de verdraagzaamheid 

jegens elkaar bevorderen en discriminatie in al haar vormen steeds bestrijden. De overheid 

mag er geen twijfel over laten bestaan dat alle burgers gelijke mogelijkheden moeten heb
ben. Dit uitgangspunt vindt zijn uitwerking op tal van terreinen. Onafhankelijk van de over

heid, is het Landelijk Bureau Racismebestrijding aan het werk gegaan.85

Een ander voorbeeld is de poging van de regering zich uit te spreken over rechten en 
plichten van hen die in en buiten huwelijk samenleven. Vermelding verdient ook het feit, dat 
komend jaar voor het eerst niet-Nederlandse ingezetenen aan de gemeenteraadsverkiezin

gen deel zullen nemen.86
Een goede inrichting van ons land vraagt om voortdurende inspanning. Dat het moge

lijk is gebleken het woningtekort verder te verminderen en dat zoveel gedaan kan worden 

aan stadsvernieuwing stemt tot dankbaarheid. Van belang is ook het eerste Meerjaren

programma openluchtrecreatie en toerisme.8? Bij de zorg voor het milieu zullen problemen 

als zure regen, het mestoverschot en het kanaliseren van afvalstromen veel aandacht blijven 
vragen. Naast het beheer van ons land gebiedt het belang van onze cultuur, bij ombuigingen 

kunsten, musea en monumentenzorg bewust te ontzien.

In 1986 zal de stormvloedkering in de Oosterschelde gereed komen, hetgeen een histo

risch moment zal zijn in de strijd tegen overstromingsrampen. Het streven is in 1990 de 

Deltawerken geheel gereed te hebben.

In de rij der provincies schaart zich een twaalfde: Flevoland, met een eigen bestuur.88111 
het kader van de reorganisatie van de rijksdienst wordt het aantal adviescommissies dras
tisch verminderd.89

85 Het Landelijk Bureau Racismebestrijding is een onafhankelijke organisatie en werd in 1985 

opgericht op initiatief van vier landelijke minderhedenorganisaties en van het Nederlands 

Juristencomité voor de Mensenrechten.

86 Zie noot 66.

87 HTK 1986-1987, Bijl. 19 922 Rijksmeerjarenprogramma openluchtrecreatie en toerisme 1987- 

1991, nr. 2 Meerjarenprogramma; UCV nr. 93, 9 sept. 1987.

88 Op 1 januari 1986 kreeg Nederland met Flevoland een twaalfde provincie. HTK 1984-1985, Bijl.

18 738 Instelling van een provincie Flevoland, indeling bij die provincie van de gemeenten 

Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde en overgang naar die provincie van de gemeenten 

Noordoostpolder en Urk; tevens houdende wijziging van de Provinciewet en enkele andere wet

ten (Wet vaststelling provincie Flevoland), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 8 mei 1985, p. 4913 

e.v.

89 HTK 1984-1985, Bijl. 17 966 Voor opheffing in aanmerking komende adviesorganen en adviesta

ken, nr. 3 Briefvan de m inistervan Binnenlandse Zaken; UCV nr. 9 6 ,17 juni 1985.
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Dat enkele structurele veranderingen tijd vergen, spreekt voor zichzelf. Immers, deregule

ring, decentralisering en privatisering behoren niet direct tot de traditionele departemen
tale cultuur. Toch is reeds voortgang gemaakt; deze wordt dit jaar bij de begroting per 

ministerie aangegeven. Voor het eerst sedert tientallen jaren vermindert gedurende een 
kabinetsperiode het arbeidsvolume bij de overheid. Desondanks kunnen ook bij de rijks

overheid meer mensen aan het werk, dankzij de doorgevoerde arbeidsduurverkorting, deel

tijdarbeid en het jeugdwerkplan.

De structuur van het Koninkrijk zal met ingang van i januari 1986 een belangrijke wijzi
ging o nd ergaan .90 Aruba wordt dan, op weg naar voorgenomen onafhankelijkheid, een 

afzonderlijk land, naast Nederland en de Nederlandse Antillen.

Vanaf 1 januari 1986 zal Nederland voor zes maanden het voorzitterschap van de 

Europese Gemeenschap bekleden. De problemen van interne markt en vrijhandel, het 

Europa der technologie, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de milieuproblematiek, 

zullen dan eens te meer inspanningen vragen. Dat geldt ook heel bijzonder voor betere 
besluitvorming in Europa.

De situatie in de ontwikkelingslanden is niet uitzichtloos maar vraagt wel om verdere 
inspanningen op een breed terrein. Nederland wil daarbij, ook met betrekking tot hulp, in 

de voorhoede blijven. Daarom is een aantal vérstrekkende besluiten genomen om veilig te 

stellen, dat anderhalf procent van het netto nationaal inkomen jaarlijks daadwerkelijk en 

structureel beschikbaar zal zijn en om de reeds jaren slepende stuwmeerproblematiek tot 
een oplossing te brengen.Q1 Als gevolg daarvan wordt in 1986 de begroting voor ontwikke

lingssamenwerking duidelijk verhoogd.

90 Met ingang van 1986 verkreeg Aruba een zelfstandige positie binnen het Koninkrijk. Op 6 juni

1985 had de Tweede Kamer ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in het Statuut voor het 

Koninkrijk dat deze status aparte mogelijk zou maken. HTK 1984-1985, Bijl. 18 826 W ijziging van 

het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, houdende losmaking van Aruba uit het staats

verband van de Nederlandse Antillen, nr. 2 Voorstel van rijkswet; Debat TK 2 juni 1985 e.v., p. 

5332 e.v. Zie noot 52.

91 Met ‘stuwmeer’ werd gedoeld op de toegezegde maar nog niet bestede gelden aan ontwikke

lingssamenwerking. Minister E.M. Schoo (W D ) van Ontwikkelingssamenwerking mocht voor

1986 en 1987 beperkt uit dit stuwmeer putten om aan de norm van anderhalf procent van het 

nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking te voldoen.
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De situatie in Zuid-Afrika vervult de regering met diepe zorg.92 De Nederlandse regering ver
oordeelt de apartheidspolitiek van de regering van Zuid-Afrika als een ontkenning van de 
fundamentele gelijkwaardigheid van mensen. In het besef, dat allen in Zuid-Afrika zelf tot 

constructieve besprekingen moeten komen over hun gezamenlijke toekomst, tracht de rege

ring te zamen met de Europese partners waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het zo 

noodzakelijke veranderingsproces.
Het vraagstuk van vrede en veiligheid zal ook het komende parlementaire jaar aller aan

dacht vragen. De omvang van de reeds aanwezige bewapening blijft een beroep op beper
king inhouden, zeker nu de technologische ontwikkeling ons voor nieuwe vraagstukken 
stelt.

Met de betrekking tot de eventuele plaatsing van kruisvluchtwapens in Nederland heeft 
ons land vorig jaar het i juni-besluit genomen.9? Dat besluit was en is erop gericht een 

ommekeer in de wapenwedloop te bereiken. Het bevatte de uitnodiging aan de Sovjet-Unie 

zich met betrekking tot het aantal geplaatste SS 20-systemen te beperken tot ten hoogste 

378 -  zoveel stonden er toen -  dan wel het aantal voor 1 november 1985 weer teruggebracht 
te hebben.

Met dit besluit, dat uw steun heeft gekregen, is het voor de Sovjet-Unie duidelijk gewor

den waar, en waar alleen, de mogelijkheid ligt Nederland alsnog van plaatsing te doen afzien 

en veertig jaar na de tweede wereldoorlog een mede voor de Sovjet-Unie gunstige wending 

in de wapenwedloop te bewerkstelligen.
In aansluiting hierop zal op 1 november aanstaande bepaald worden of met de 

Verenigde Staten een overeenkomst moet worden gesloten over de plaatsing van kruis
vluchtwapens op Nederlands gro n d g eb ied .94 In samenhang daarmee zullen tevens de nucle

aire taken, zoals die door onze krijgsmacht worden vervuld, nader in beschouwing worden 
genomen.

92 In 1985 verhevigde in Zuid-Afrika het verzet tegen de apartheid. Dit verzet nam onder andere de 

vorm aan van een scholierenboycot van het onderwijs, een consumentenboycot van ‘blanke’ win

kels en aanslagen. Nadat een aantal EG-ministers van Buitenlandse Zaken, onder wie de 

Nederlandse minister H. van den Broek (CDA), eind augustus een kort bezoek aan Zuid-Afrika 

had gebracht, nam de EG op 10 september enkele strafmaatregelen tegen de Zuid-Afrikaanse 

regering. HTK 1984-1985, Bijl. 17 895 Zuid-Afrika, nr. 21 Brief van de minister van Buitenlandse 

Zaken (Notitie maatregelen Zuid-Afrika); Debat TK 27 juni 1985, p. 6157 e.v. HTK 1984-1985, Bijl. 

17 895 Zuid-Afrika, nr. 32 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken (EPS-missie Zuid-Afrika); 

Debat TK 18 sept. 1985 e.v., p. 19.

93 Zie noten 51 en 72.

94 Zie noten 51 en 72.
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De regering beseft dat over de mogelijke plaatsing van kruisvluchtwapens in onze samenle

ving sterk verschillend wordt gedacht. Bij alle verschil in standpunten zijn diepe betrokken

heid bij en ernstige zorg over vrede en veiligheid in de wereld evenals de taak van ons land 
in dat verband, een gemeenschappelijk element.

Het onderwerp verdient in een democratie grondige discussie met respect voor ieders 
diepgevoelde overtuiging; respect ook voor de verschillende verantwoordelijkheden waar

voor ieder is gesteld; respect tenslotte voor democratische besluitvorming.

Leden uan de Staten-Generaal,

De regering wil u dank zeggen voor het gemeen overleg. Aan u, volksvertegenwoordigers, 

zijn veel taken en zorgen toevertrouwd. Van harte wens ik u toe, dat Gods zegen op uw werk 

rust.
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Troonrede 16 september 1986

Leden van de Staten-Generaal,

D
it  j a a r  w o r d t  in tal van landen de 450ste sterfdag van Erasmus herdacht. Als christen 

en humanist pleitte Erasmus voor verdraagzaamheid. Hij deed dat nadrukkelijk als 

Europeaan in een tijdsgewricht waarin heel veel in beweging was en waarin onze natie ont
stond. Dit is niet alleen geschiedenis, er is ook een historisch perspectief in het werk van 

vandaag.

De regering hecht grote waarde aan de voortgang van de Europese integratie. De 

Europese Akte zal een stimulans zijn voor snellere besluitvorming, vooral gericht op de 
totstandkoming van de Interne Markt.95 Elk der afzonderlijke lidstaten is te klein van 
schaal om de technologische en industriële uitdaging aan te kunnen. Bij de aanpak van 

ernstige vraagstukken, zoals werkloosheid en leefmilieu, dient de Europese samenwer

king evenzeer een grote rol te spelen. Terwille van een harmonische ontwikkeling van de 

Europese Gemeenschap wordt een verhoging van de eigen middelen per 1 januari 1988 

overwogen; dan zullen evenwel de uitgaven, in het bijzonder in de sector landbouw, beter 
moeten worden beheerst. De gehele westerse wereld kampt wat betreft een aantal belang
rijke agrarische produkten met structurele overschotten. Dat noopt internationaal tot 
afremmen van deze produktie, opdat een open markt gehandhaafd blijft en in de Derde 

Wereld de ontwikkeling van eigen landbouw niet geschaad wordt. In onze landen breekt 
het besef door dat de beteugeling van de produktie mede ten goede kan komen aan natuur 

en landschap.

Het herstel van de wereldeconomie heeft voor vele ontwikkelingslanden niet tot verlich

ting van problemen geleid. Afrika ten zuiden van de Sahara gaat gebukt onder hongersnoden. 

Tal van ontwikkelingslanden kampen nog steeds met de gevolgen van hun hoge schuldenlast,

95 De Europese Akte was de eerste belangrijke wijziging van de Verdragen van Rome uit 1957. Een 

van de doelen was de vorming van een interne markt zonder binnengrenzen waarin vrij verkeer 

van goederen, personen, diensten en kapitaal was gewaarborgd. De Europese Akte werd op 

17 februari 1986 te Luxemburg ondertekend. HTK 1985-1986, Bijl. 19 626 Goedkeuring van de op

17 februari te Luxemburg en 28 februari te ’s-Gravenhage ondertekende Europese Akte, nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 12 nov. 1986, p. 23-1249 e.v.
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met lage prijzen voor hun grondstoffen en met te weinig afzetmogelijkheden voor hun 

exportprodukten. Momenteel vindt in Uruguay een ministeriële bijeenkomst plaats om de 
regels voor het internationaal handelsverkeer te verbeteren en tegenwicht te bieden aan de 

druk om grenzen te sluiten voor de concurrentie van anderen.96 Dat is belangrijk, ook voor de 

ontwikkelingslanden waar nu nog zoveel mogelijkheden om welvaart te scheppen onbenut 

blijven. Evenzeer wil de regering haar bijdrage leveren aan de internationale monetaire poli

tiek. Daarbij gaat het om een betere beleidscoördinatie tussen de leden van het Internationale 

Monetaire Fonds, mede met het oog op de nog steeds bedreigende schuldenproblematiek. 
Wat de eigen financiële inspanning voor de ontwikkelingslanden betreft, stelt de regering 
voor de hulpverlening te handhaven op 1,5% van het netto nationaal inkomen en te blijven 

streven naar het vergroten van de effectiviteit van de hulpverlening. Zo zal ons land zich op 
een breed front inzetten voor de ontwikkelingslanden.

Onze Koninkrijkspartners, de Nederlandse Antillen en Aruba, zien zich geplaatst voor 

ernstige problemen van financieel-economische aard die ingrijpende gevolgen hebben. 
Beide landen dragen allereerst zelfde verantwoordelijkheid voor het oplossen van deze pro

blemen. Daarbij moeten alle drie de landen wel inhoud blijven geven aan één van de grond

gedachten van het Statuut voor het Koninkrijk, namelijk dat de landen elkaar helpen en bij
staan.

Bij alle verdeeldheid over het vraagstuk van de kruisvluchtwapens heeft de doelstelling 
van het vredes- en veiligheidsbeleid, namelijk het voorkomen van oorlog, nooit ter discussie 

gestaan. De bondgenootschappelijke verbondenheid heeft er mede toe geleid dat de Sowjet 

Unie is teruggekeerd naar de weg van wapenbeheersing en vermindering van de spanning 

tussen Oost en West. Het gaat er nu om daar aan westerse kant op een verantwoorde wijze 

op in te gaan. De nieuwe topbijeenkomst, die nu in voorbereiding is, zal dienstbaar moeten 

worden gemaakt aan de overbrugging van de aanzienlijke tegenstellingen over de wijze 
waarop veiliger en meer stabiele verhoudingen tot stand kunnen worden gebracht.97 De 

regering zal zich in bondgenootschappelijk en in ander overleg blijven uitspreken en inzet
ten voor spoedige en tastbare resultaten in de vorm van bindende en verifieerbare akkoor
den. Tegen die achtergrond en in dat perspectief wil de regering voor de defensie-uitgaven

96 Van 15 tot 20 september 1986 kwamen de 92 lidstaten van de GATT bijeen in Uruguay. De deel

nemende landen bereikten overeenstemming over de agenda voor onderhandelingen over libe

ralisering van de wereldhandel. De slotverklaring bevatte de afspraak geen nieuwe handelsbe- 

perkende maatregelen afte kondigen.

97 Op 11 en 12 oktober 1986 zouden de Amerikaanse president Reagan en desecretaris-generaal van 

de Russische communistische partij, M.S. Gorbatsjov, in Reykjavik besprekingen voeren over de 

reductie van kernwapens. HTK 1986-1987, Bijl. 19 753 De Top te Reykjavik, 11 en 12 oktober 1986, 

nr. 2 Briefvan de m inistervan Buitenlandse Zaken; Debat TK 14 okt. 1986, p. 10-390 e.v.
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een bescheiden groei handhaven. Behoud van vrijheid moet ons dat waard zijn. Zo moeten 
wapenbeheersing en een toereikende defensie-inspanning onze veiligheid en die van ande
re volken blijven waarborgen. Vrijheid en vrede; laten wij in dit Jaar van de Vrede, binnen de 
Verenigde Naties bijzonder verbonden zijn in bezinning daarop.98

De ernstige situatie in Zuid-Afrika vraagt om bijzondere aandacht.99 Teneinde de 

afschaffing van de apartheid door een proces van onderhandelingen naderbij te brengen, 

acht de regering voortgaande druk onontbeerlijk. Zeer actueel is thans de noodzaak om op 
korte termijn in Europees verband tot verdere effectieve maatregelen tegen Zuid-Afrika te 

komen. Te zelfder tijd zal worden voortgegaan met steunverlening aan particuliere organi

saties in dat land die langs vreedzame weg pogen te komen tot afschaffing van de apartheid.

Problemen elders, hoe ernstig ook, kunnen ons de ogen niet doen sluiten voor grote 
vraagstukken in eigen land.

Het pas aangetreden kabinet heeft zich ten doel gesteld de werkloosheid verder terug te 
dringen.100 De taakstelling die Stichting van de Arbeid en kabinet hebben aanvaard is werk 

bieden aan de 250.000 mannen en vrouwen waarmee in de komende vier jaar het aanbod op 

de arbeidsmarkt groeit. Daarenboven zal de bestaande werkloosheid met 200.000 in vier 

jaar-dus met 50.000 per jaar-verminderd moeten worden. Hoewel er zich als resultaat van 

de inspanningen uit het verleden reeds een daling van de werkloosheid aftekent, zal de pas 

versneld moeten worden om al in 1987 deze vermindering te bereiken. Kernpunt daarbij is 

om, nu de economie aantrekt, meer kansen te geven aan hen die reeds langere tijd werkloos 
zijn. Daarbij hoort ook de bereidheid om werklozen met nu nog onvoldoende bekwaamheid 

in bedrijf of instelling verder op te leiden en te oefenen. Het komt nu aan op kansen bieden 

en kansen benutten. Volgens het Stichtingsakkoord zullen de deelname van werkenden en 
werklozen aan scholingsprogramma’s, jeugdwerkplannen en andere mogelijkheden onder

werp van arbeidsvoorwaardenoverleg zijn.101 Op het terrein van de arbeidsvoorziening wil-

98 In 1985 bestonden de VN veertig jaar. Op de Algemene Vergadering van 24 oktober 1985 was het 

jaar 1986 uitgeroepen tot het Internationale Jaar voor de Vrede.

99 Ondanks zware internationale druk bleef het apartheidsregime in 1986 overeind. De Zuid- 

Afrikaanse regering deed wel enkele voorstellen om de positie van het zwarte deel van de bevol

king te verbeteren, maar deze werden door het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) verworpen.

100 De Kamerverkiezingen van 2 2  mei 1986 hadden geleid tot de formatie van het kabinet Lubbers-

II (CDA-WD).

101 Op 2 mei 1986 was het akkoord tussen de sociale partners en de regeringtotstandgekomen. Doel 

van het akkoord was de werkloosheid in 1990 tot onder de 500.000 terug te dringen. Stichting 

van de Arbeid, Samen uoor u;erk. Akkoord in de Stichting i/an de Arbeid tussen de sociale partners en de 

regering (Den Haag 1986). Het akkoord kwam ter sprake in de regeringsverklaring van het kabi- 

net-Lubbers II. HTK 1985-1986, Debat TK 30 juli 1986 e.v., p. 86-5312 e.v.

102



T R O O N R E D E  1 b S E P T E M B E R  1 9 8 6

len overheid, werkgevers en werknemers voortaan meer gezamenlijk verantwoordelijkheid 

dragen. Tot dit doel zal een nieuwe arbeidsvoorzieningenwet worden voorgesteld.102 Het ini

tiatief van enigen van Uw leden tot vrijstelling van werkgeverspremies bij indienstnemen van 

langdurig werklozen wordt door de regering gesteund.I03 Verder zal aan het jeugdwerkga- 

rantieplan en aan de versterking van de scholingsinspanningen voor werkenden en werklo

zen nader inhoud worden gegeven.I04 Waar het op aan komt is de vaste wil resultaten te boe

ken en in het licht daarvan een bereidheid bij alle betrokkenen, -  overheid, organisaties en 

de bedrijven z e lf-  om meer te doen en nieuwe wegen in te slaan. Deze gerichte inspannin

gen zullen, in samenhang met economische groei en herverdeling van arbeid, gaan zorgen 
voor meer werk en minder werkloosheid.

Met het oog op dit gezamenlijke doel mag opnieuw een beheerste arbeidsvoorwaarden
ontwikkeling worden verwacht. Deze is noodzakelijk en ook mogelijk omdat, door de daling 

van de prijzen, bij voortgaande loonmatiging toch al koopkrachtverbetering optreedt. Om 

dezelfde reden wordt in het komende jaar voor het overgrote deel van de inkomens in de col

lectieve sector, ondanks de voorgestelde bevriezing, koopkrachtverbetering verwacht. De bij 
lage prijzen toch aantrekkende binnenlandse bestedingen hebben ook op het midden- en 
kleinbedrijf een gunstig effect.

Het spiegelbeeld van de gunstiger ontwikkeling voor burgers zoals zich die nu aftekent 
zien we bij de overheid. Daar vindt in 1987 een daling van de aardgasbaten plaats van meer 

dan 12 miljard gulden.‘°5 Dat is 8% van de inkomsten van het Rijk. Zulk een terugloop in één 

jaar heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Het opvangen van deze klap -  het gaat hier 

bovendien in belangrijke mate om een blijvende vermindering -  heeft de regering voor bui

tengewoon moeilijke afwegingen geplaatst. Zeker, een beperkt deel van het probleem lost

102 HTK 1986-1987, Bijl. 19 915 Hoofdlijnen Arbeidsvoorzieningenwet, nr. 1 Briefvan de minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Debat TK 11 juni 1987, p. 86-4360 e.v.

103 Op 1 oktober 1986 zou de wet in werking treden. Het was een initiatiefwet van de PvdA- 

Kamerleden W. Vermeend en F. Moor. HTK 1985-1986, Bijl. 19 323 Voorstel van Wet van de leden 

Vermeend en Moor tot invoering van een regeling ter bevordering van de werkgelegenheid voor 

werkzoekenden met het laagste opleidingsniveau die zeer langdurig werkloos zijn (Wet ter 

bevordering van de werkgelegenheid voor werkzoekenden met het laagste opleidingsniveau die 

zeer langdurig werkloos zijn), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 10 juni 1986, p. 78-5048 e.v.

104 Voor jongeren tot 20 jaar lanceerde het kabinet een Jeugdwerkgarantieplan. Het beoogde jo n 

geren een baan aan te bieden die na een halfjaar solliciteren nog geen werk hadden gevonden. 

HTK 1987-1988, Bijl. 20 278 Jeugdwerkgarantieplan, nr. 2 Notitie; Debat TK 29 apr. 1987, p. 71- 

3714 e.v.

105 Als gevolg van de sterk gedaalde energieprijzen, een lagere dollarkoers en een verminderde gas- 

export werd een daling van de aargasbaten met ongeveer eenderde voorzien.
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zichzelf op, omdat de wat hogere economische groei vanzelf leidt tot meer belastinginkom

sten. Maar toch zou het tekort van het Rijk, als er geen maatregelen worden getroffen, vol
gend jaar toenemen tot meer dan n %  van het nationaal inkomen. Dat zou onverantwoord 

zijn. Daarom wordt slechts een stijging van het tekort tot hoogstens 8% aanvaard en dat 
alleen voor één jaar. Om dit te bereiken is het nodig de uitgaven te beperken. Daarnaast 

wordt een verhoging van indirecte belastingen voorgesteld: meer accijns in de sector ener
gie, met doorwerking in de aardgasprijzen en een verhoging van de BTW.106 Deze onvermij
delijke lastenverzwaringen maken overigens het voordeel dat de burger toevalt, als gevolg 

van de prijsdaling van vooral energie en grondstoffen, alleen maar iets kleiner. De prijzen 

dalen slechts minder.

Vanwege de gunstige ontwikkeling van de koopkracht behoeft het volgende jaar slechts 
in beperkte mate een uitkering ineens krachtens de echte minima-regeling te worden ver
leend. 107

Beperking van overheidsuitgaven is nog steeds nodig. Beseft moet worden dat de aard
gasbaten nu ineens teruglopen tot een niveau van meer dan 10 jaar geleden, maar dat het 

tegendeel het geval is voor tal van uitgaven van de overheid. Het Rijk moet nu zeer veel rente 

betalen over schulden die in het verleden zijn aangegaan; liefst circa 50 miljoen gulden per 

dag! Daar komt bij dat de uitgaven in verband met de werkloosheid nog steeds erg hoog zijn. 

Tenslotte zijn er uitgaven die nu zelfs nog toenemen. Zo blijft, ondanks de verbeterde eco

nomische situatie, het aantal personen dat een beroep op de bijstand doet groeien.

Bij dit alles heeft het geen zin de lasten naar de toekomst te verschuiven.

Intussen blijft het een zware opgave de overheidsfinanciën op verantwoorde wijze in 
evenwicht te brengen; temeer omdat de regering zich bij de vermindering van de uitgaven en 
verhoging van de inkomsten bewust grenzen oplegt, zodat in 1987 de burger in het alge
meen, ten minste op koopkrachtbehoud en in de meeste gevallen op koopkrachtverbetering 

kan rekenen. Dit uitgangspunt versmalt echter wel het terrein waarop vermindering van uit

gaven plaats kan vinden; en dit in een situatie waarin zoveel begrotingsposten een vast gege-

106 Met ingang van 1 oktober 1986 werd de omzetbelasting met 1% verhoogd. HTK 1985-1986, Bijl.

19 562 Wetsvoorstel wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verhoging van de tarieven), 

nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 11 sept. 1986, p. 94-5875 e.v. Verder werd met ingang van 1 

november 1986 de accijns op minerale oliën en de LPG-toeslag in de motorrijtuigenbelasting ver

hoogd. HTK 1985-1986, Bijl. 19 612 Verhoging van de tarieven van de accijns van minerale oliën 

alsmede verhoging van de LPG-toeslag, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 16 okt. 1986, p. 12-535 

e.v.

107 HTK 1986-1987, Bijl. 20 013 Verlening van een uitkering met het oog op de koopkrachtontwikke

ling in 1987 aan groepen van personen, die vanaf 1984 alleen dan wel te zamen met een of meer 

anderen over niet meer dan een minimumloon beschikken, nr. 2 Voorstel van Wet.
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ven zijn of zelfs hogere bedragen vergen. Hierdoor wordt de overheid tot forse bezuinigin
gen gedwongen, daar waar het wèl kan. Het blijft dus passen en meten en er is veel inzet en 
vindingrijkheid nodig om èn de werkloosheid omlaag te brengen èn de koopkracht te 

behouden èn de tekorten van de overheid geleidelijk onder controle te krijgen.

De moeilijke afwegingen tussen overheidsuitgaven en bezuinigingen maken de inspan

ningen op het gebied van het tegengaan van misbruik en fraude des te belangrijker. De afgelo

pen jaren is al veel in gang gezet en de resultaten daarvan worden zichtbaar. In de komende 

maanden zal grondig nagegaan worden door welke maatregelen ter bestrijding van misbruik 

en fraude de overeengekomen taakstelling van 2 miljard gulden in 1990 zal worden bereikt. 

Tegelijkertijd zal worden gewerkt aan de vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelas
ting. Hoe dit langs de hoofdlijnen van het rapport van de commissie Oort gerealiseerd kan 
worden zal de regering dit najaar aan U voorleggen.108

Naast het algemeen sociaal-economisch beleid blijven bijzondere inspanningen nodig 
om achterstandposities van groepen burgers weg te werken. Op het terrein van de emanci
patie zal door de instelling van een ministeriële commissie het wegnemen van ongerecht

vaardigde verschillen in behandeling tussen vrouwen en mannen meer systematisch aan de 

orde komen.109 De bevordering van economische zelfstandigheid vooral voor de jongere 

generatie zal daarbij een centrale plaats blijven innemen.

Waar wij zoveel spreken over solidariteit met andere volkeren, dienen wij ook in eigen 

land achterstanden van minderheden weg te werken. Ook hier zal een accent moeten liggen 

op de jongere generatie. Deze zal zich in onze samenleving moeten kunnen ontplooien. Dat 

betekent scholing, maar ook de bereidheid hen in dienst te willen nemen. De cijfers -  en wij 
kunnen nu eenmaal niet zonder -  mogen ons niet doen vergeten, dat het gaat om de mens 

en zijn welzijn. Daarop is het geheel van inspanningen gericht. Wat daar bereikt wordt is uit

eindelijk de toetssteen van het beleid.

Het duurzaam waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de samenleving vereist 

inzet en zorgvuldigheid. Dat geldt ook voor de inrichting en het behoud van de kwaliteit van 

ons land. Een globaal toekomstbeeld van de ruimtelijke inrichting zal in de vierde nota

108 Deze commissie onder leiding van C.J. Oort was op 20 september 1985 geïnstalleerd. Ze bracht 

op 27 mei 1986 een rapport uit. Hierin adviseerde de commissie om de loonbelasting, inkom

stenbelasting en premieheffing volksverzekeringen te vereenvoudigen. Zicht op  eenuoud.  R a p p o rt  

uan de c o m m is s ie  tot v e re e n v o u d ig i n g  uan de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Den Haag 1986). 

HTK 1986-1987, Bijl. 19567 Vereenvoudiging van de loon-en inkomstenbelasting, nr. 5 Kabinets

standpunt; Debat TK 26 mei 1987, p. 80-4025 e.v.

109 Ter compensatie voor het verdwijnen van het staatssecretariaat voor Emancipatiezaken in het 

kabinet-Lubbers II werd de ministeriële Commissie Emancipatiebeleid in het leven geroepen 

onder voorzitterschap van minister-president Lubbers.
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ruimtelijke ordening110 worden neergelegd. De ernst van een aantal milieuproblemen noopt 
tot ingrijpende maatregelen. Voor natuur- en landschapsbehoud is belangrijk dat voortzet
ting van het huidige beleid is veilig gesteld. Voor bodemsanering is meer geld uitgetrokken. 

Voorts zal -  indien de Europese Commissie dit toestaat -  een milieutoeslag in het kader van 

de wet investeringsrekening in aangepaste vorm worden voortgezet.

De stads- en dorpsvernieuwing gaan door. In de volkshuisvesting zal er bij een dalend 
nieuwbouwprogramma vergrote aandacht zijn voor de instandhouding en verbetering van 

de woningvoorraad. Voldoende huisvesting, ook voor de lagere inkomensgroepen, blijft 

daarbij de inzet. De trendmatige huurverhoging is teruggebracht tot 2%.

Op 4 oktober zal een hoogtepunt worden bereikt in de afronding van de Deltawerken. 
De Oosterscheldestormvloedkering zal dan officieel in gebruik worden gesteld. De veilig

heid van Zeeland is menselijkerwijs gewaarborgd.
Voor de Noordzee zal één kustwachtorganisatie worden ingesteld, waarin de meest 

betrokken departementen zullen samenwerken.111 Om de knelpunten op de rijkswegen ver

sneld aan te kunnen pakken wordt aan het Rijkswegenfonds 100 miljoen gulden per jaar toe

gevoegd. Deze bedragen worden gefinancierd uit de verhoging van de accijns op benzine. De 

verbetering van de verkeersveiligheid wordt planmatig voortgezet om zo te komen tot een 

vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met 25% in het jaar 2000.
De snelle ontwikkeling op technologisch gebied vergroot de noodzaak voor bedrijven en 

onderzoekinstellingen om hun krachten te bundelen. Daarom vindt ook vanuit de overheid 

een intensivering plaats van het technologiebeleid. Dit gebeurt zowel door herschikking van 

middelen als door reorganisatie van de uitvoering van het beleid, waarbij het op te richten 

technologie-instituut een belangrijke impuls zal geven.112

De regering wil de tijd nemen om zich te bezinnen op de situatie die door het ongeluk 
in Tsjernobyl op het terrein van de kernenergie is ontstaan.” 3 Het is van belang spoedig te

n o  De Vierde nota over de ruimtelijke ordening zou in 1988 verschijnen. Zie noot 161.

111 Op 26 februari 1987 werd de Nederlandse Kustwacht opgericht.

112 Op 17 juni 1986 werd de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek 

(NOTA) opgericht. NOTA zou op 2 juni 1994 worden omgedoopt tot het Rathenau Instituut.

113 Op 26 april 1986 hadden explosies plaatsgevonden in één van de kernreactoren van de kerncen

trale bij Tsjernobyl in de huidige Oekraïne. In de weken na het ongeluk stierven 31 mensen aan 

de vrijgekomen straling. De vrijgekomen radioactieve stoffen werden over grote delen van 

Europa verspreid en maakten gewassen, vee, melk en wild tijdelijk ongeschikt voor consumptie. 

Op 2 mei 1986 werd in Nederland een verbod afgekondigd op het buiten laten grazen van koei

en. HTK 1985-1986, Bijl. 18 830 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales, nr. 56 Brief van de m inis

ter van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en M ilieubeheer (Ongeval kerncentrale 

Tsjernobyl); Debat TK 7 mei 1986, p. 4963 e.v.
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komen tot een betere organisatie van de elektriciteitsproduktie; hiertoe is een voorstel van 
wet ingediend.u4 De regering is zich bewust van de grote verandering die zich de komende 

jaren zal voltrekken in de leeftijdsopbouw van de bevolking. Er komen meer bejaarden en 

vooral meer hoogbejaarden. Die veranderingen zullen extra inspanningen vergen, zowel op 

financieel terrein als ten aanzien van de solidariteit tussen burgers onderling. Mensen, die 

niet of niet gemakkelijk voor zichzelf kunnen zorgen hebben er recht op dat zij kunnen blij
ven terugvallen op redelijke voorzieningen. Dit feit, te zamen met het thans opnieuw ontzien 

van de uitkeringen aan oorlogs- en verzetsslachtoffers en het op peil houden van de uitga

ven ten behoeve van de kunst, dwong -  gegeven de noodzakelijke bezuinigingen op het 

gebied van welzijn en cultuur -  intussen wel tot het voorstel een relatief zware ingreep te 

doen in het sociaal-cultureel werk. Om tot zorgvuldige beheersing van de kosten in de 
gezondheidszorg te komen is een onafhankelijke commissie ingesteld.n 5

Een onderwijs- en onderzoeksbestel van hoge kwaliteit kan in een moderne samenle

ving niet worden gemist. De noodzakelijke ombuigingen zijn daarom zo gekozen dat zij 

erop gericht zijn de doelmatigheid te vergroten teneinde de kwaliteit en de wezenlijke taken 

van het onderwijs onverlet te laten. Tegelijk gaat grote aandacht uit naar versterking van het 

beroepsgerichte onderwijs en naar het fundamenteel onderzoek. De vorming van sector- 

scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en extra investeringen in moderne apparatuur 

voor het onderwijs en onderzoek maken deel uit van die versterking.110 De kwaliteit in het 
hoger onderwijs kan bevorderd worden door versterking van de vooropleiding in het voort

gezet onderwijs. Daarom zal het examenpakket in het HAVO en het VWO worden verbreed 

en zal de vakkenkeuze worden verbeterd. De studie- en beroepskeuze van meisjes krijgt 

daarbij een extra stimulans. In het hoger onderwijs zullen in enkele sectoren de opleidingen 

geconcentreerd worden om het evenwicht met de maatschappelijke behoeften te bewaren. 

Zo kan bovendien het hoogwaardig onderzoek op peil blijven.

Het is een voorrecht te leven in een land dat zich een rechtsstaat mag noemen. Het ver-

114 HTK 1985-1986, Bijl. 19 591 Regelen met betrekking tot de opwekking, de invoer, het transport en 

de afzet van electriciteit (Electriciteitswet 1987), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 18 nov. 1988, p. 

21-1063 e.v.

115 Op 25 augustus 1986 was de Commissie Structuuren financiering van de gezondheidszorg geïn

stalleerd, beter bekend als de commissie-Dekker. De commissie kreeg als taak te adviseren over 

de manier waarop de gezondheidszorg betaalbaar kon blijven. Zij stelde voor de gezondheids

zorg te onderwerpen aan een systeem van gereguleerde concurrentie. Commissie Structuur en 

financiering gezondheidszorg, Bereidheid tot u e ra n de r in g  (Den Haag 1987). HTK 1986-1987, Bijl.

19 945 Structuur en financiering gezondheidszorg, nr. 5 Regeringsstandpunt; Debat TK 5 nov.

1987 e.v., p. 19-919 e.v.

116 Zie noot 141.
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trouwen van de burger daarin moet behouden blijven. Daarom zal aan het voorkomen en 

bestrijden van misdaad veel aandacht worden gegeven. De uitvoering van het plan 
‘Samenleving en Criminaliteit’ wordt dan ook voortgezet.n 7 Hulpverlening aan slachtoffers 
van misdrijven dient daarnaast te worden bevorderd. Een goede en snelle rechtsgang is in een 

rechtsstaat onmisbaar. Onverminderd zal er daarom naar worden gestreefd de rechterlijke 

macht in staat te stellen haar taak naar behoren te vervullen. Uitbreiding van de capaciteit in 
het gevangeniswezen moet het mogelijk maken dat rechterlijk bevelen snel ten uitvoer worden 

gelegd. Doeltreffende criminaliteitsbestrijding vergt nauwere samenwerking tussen de ver

schillende politiekorpsen. Daarnaast zal de integratie van de politieopleidingen voortgaan.

Om het tij van de toenemende criminaliteit te keren wordt van een ieder een grote 
inspanning verwacht, ook van de samenleving zelf. Bij de gemeenten gaat het met name om 
de uitvoering van de programma’s ter bestrijding van de criminaliteit.

In het binnenlands bestuur blijft de regering zich richten op vergroting van de beleids

vrijheid van lagere overheden. De regering hoopt op korte termijn bestuursakkoorden te 

kunnen afsluiten.118 Nadere voorstellen tot gemeentelijke herindeling zullen zo snel moge

lijk gedaan worden, opdat onzekere situaties voor betrokken lagere overheden niet langer 

dan strikt noodzakelijk duren.

Het voorstel tot algehele herziening van de Kieswet zal u in de tweede helft van 1987 
worden aangeboden.n 9

Teneinde stap voor stap vorm te geven aan een kleinere maar beter functionerende 

Rijksdienst wordt in 1987 voortgegaan met vermindering van het personeel met 2% in een 
aantal dienstonderdelen. Dit zal nu echter ook gaan gelden voor het burgerpersoneel van 

Defensie en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Daarenboven zal een algemene effi- 

ciency-korting van 1% gelden. Daar waar de vermindering niet geheel door natuurlijk ver
loop kan worden opgevangen, wordt herplaatsing bevorderd.

117 Op 6 mei 1986 was de eerste voortgangsrapportage van het plan verschenen. HTK 1985-1986, Bijl.

18 995 Samenleving en criminaliteit, nr. 14 Voortgangsrapportage.

118 Bestuursakkoorden zijn een bijzondere vorm van convenanten, die het Interprovinciaal Overleg 

(IPO) en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) met de rijksoverheid sluiten. Het 

bestuursakkoord met de VNG werd op 19 februari 1987 ondertekend en met het IPO op 27 augus

tus 1987. De bestuursakkoorden waren gericht op decentralisatie van taken en bevoegdheden. 

HTK 1986-1987, Bijl. 19 843 Bestuursakkoord Rijk-VNG, nr. 1 Brief van de minister van Binnen

landse Zaken; Debat TK 11 febr. 1987 e.v., p. 48-2658 e.v. HTK 1986-1987, Bijl. 19 967 Bestuurs

akkoord Rijk-IPO, nr. 1 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken; Debat TK 25 juni 1987, p. 

92-4685 e.v.

119 HTK 1987-1988, Bijl. 20 264 Nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen (Kies

wet), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 11 apr. 1989, p. 65-5657 e.v.
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Bij de beoordeling van de ontwikkeling op langere termijn van de omvang van de Rijksdienst 

moet er op gewezen worden dat bij de verminderingen over een breed front soms ook uit

breidingen onvermijdelijk zijn. Bovendien betekent de voortgezette inspanning met betrek

king tot de verdeling van het werk, waarover met de bonden voor de komende jaren nog 
afspraken gemaakt moeten worden, dat herbezetting en uitbreiding het effect van de afslan
king ten dele zullen compenseren.

Leden van de Staten-Generaal,

De begroting die vandaag wordt ingediend en het overzicht van beleidsvoornemens dat u 

wordt aangeboden, maken duidelijk voor welke zware opgave regering en volksvertegen
woordiging samen staan.

Vele eigentijdse problemen vragen om een in gemeen overleg te bepalen krachtdadige 

aanpak. Daarbij kan de politiek het zeker niet alleen. De politiek kan wel de verdraagzaam
heid, die Erasmus al zo vurig bepleitte, levend houden.

Op u, volksvertegenwoordigers, rust een zware verantwoordelijkheid bij de vele taken 
die u zijn toevertrouwd. Van harte wens ik u toe, dat Gods zegen op uw werk rust.
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Troonrede 15 september 1987

Leden van de Staten-Generaal,

D
a t  i k  v a n d a a g  in uw midden kan zijn, stemt mij dankbaar. Tijdens mijn ziekte heb ik 

vele blijken van medeleven en vele goede wensen ontvangen uit alle delen van het 

Koninkrijk.120 Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om hiervoor mijn bijzonder har
telijke dank uit te spreken.

In deze jaren is de vraag aan de orde hoe de samenleving zich verder moet ontwikkelen. 

Bij alle voorspoed zijn er ook gevoelens van bedreiging, vervreemding en onzekerheid.

Het is niet gemakkelijk op vragen naar de richting van maatschappelijke ontwikkelin

gen één simpel en duidelijk antwoord te geven; zeker niet als men recht wil doen aan de plu

riformiteit die allerwegen in ons land als waardevol wordt ervaren. Niettemin, de regering 

moet keuzen maken.

De kern van het regeringsbeleid wordt gevormd door:

rechtshandhaving, opdat de burger zich beschermd weet door wetten en opdat wets

overtredingen op tal van terreinen worden teruggedrongen;
meer vertrouwen op de ontplooiing van de burger en van de maatschappelijke verban
den;

voortgaan met een driesporenbeleid, gericht op werkgelegenheid, economische groei 
en soberheid in ’s Rijks financiën;121

bevorderen van gerechtigheid, vrede en veiligheid, ook over de grenzen heen.

120 Tijdens haar vakantie in Frankrijk werd koningin Beatrix op 4 augustus 1987 in een ziekenhuis 

opgenomen. Een dag later werd ze naar het Haagse Bronovo ziekenhuis vervoerd, alwaar her

senvliesontsteking werd geconstateerd. Op 11 augustus kon koningin Beatrix het ziekenhuis ver

laten. Op 9 september verscheen zij weer in het openbaar.

121 Het kabinet-Lubbers I wilde de economische crisis met een driesporenbeleid bestrijden: terug

dringen van het financieringstekort en de staatsschuld, versterken van bedrijfsrendementen 

door loonmatiging en bezuiniging op overheidsuitgaven en sociale zekerheid, en bevorderen 

werkgelegenheid door flexibilisering van de arbeidsmarkt en gericht activeringsbeleid. Zie ook 

de formulering in de troonrede van 1984.
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Bij dit alles wil de regering haar beleid enten op solidariteit, tolerantie en verantwoordelijk- 
heid.

De basis voor een doeltreffend overheidsoptreden moet in een rechtsstaat als de onze 
gelegen zijn in de wet. Regelgeving dient aan te sluiten bij het rechtsbewustzijn van brede 
lagen van de bevolking; zij behoort goed uitvoerbaar te zijn. De wet mag geen onevenredige 
last leggen op bestuur en rechtspraak en moet gehandhaafd kunnen worden door middel 

van het strafrecht en andere sancties. Verbetering van de kwaliteit van de wetgeving is nood

zakelijk. Door de instelling van een toetsingscommissie onder leiding van een regerings

commissaris wordt daaraan een nieuwe impuls gegeven.122 Voor het waarborgen van de 

rechten van de burger zijn bescherming van de samenleving tegen criminaliteit, en hulp aan 

slachtoffers essentieel. De in het beleidsplan ‘Samenleving en criminaliteit’ ontwikkelde 

visies op de beteugeling van veel voorkomende criminaliteit en de bestrijding van de zware 

misdaad moeten in het komende jaar merkbaar resultaten gaan opleveren.12? Vandaag wordt 
u de tweede voortgangsrapportage voorgelegd.I24 Bij de voorgenomen bezuinigingen op de 

overheidsuitgaven worden de organen belast met rechtshandhaving en de politie geheel ont

zien. Teneinde haar taak beter te kunnen vervullen, staat de politie wel voor de noodzaak van 
een aanzienlijke herschikking van middelen.

Rechtsbescherming is belangrijk. De werklast van de Raad van State op dit punt is echter 

te veel toegenomen. Daarom zullen u voorstellen bereiken tot gedecentraliseerde berechting 
van administratieve geschillen.I25

In verband met vragen rond het levenseinde en sterven en de steeds verder gaande ont
wikkeling van de medische wetenschap en de geneeskunde, zal u met betrekking tot eutha-

122 De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten was bij besluit van de minister-presi

dent ingesteld op 10 september 1987. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) werd voorzitter van deze com

missie, die moest bijdragen aan een sober en terughoudend wetgevingsbeleid. HTK 1988-1989, 

Bijl. 20800 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten (Justitie), nr. 13 Brief 

van de minister van Justitie (verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor de toetsing 

van wetgevingsprojecten in het parlementaire jaar 1987-1988).

123 Zie noot 84.

124 HTK 1987-1988, Bijl. 18 995 Criminaliteit en samenleving, nr. 31 Briefvan de m inisteren de staats

secretaris van Justitie (tweede voortgangsrapportage). In deze voortgangsrapportage vroeg 

minister F. Korthals Altes (W D ) speciaal aandacht voor de zware en georganiseerde misdaad.

125 HTK 1986-1987, Bijl. 16 945 W ijziging van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik

kingen, vaststelling van een nieuwe bijlage als bedoeld in artikel 6 van die wet en wijziging van 

een Onteigeningswet inzake het horen van de Raad van State, nr. 9 Gewijzigd voorstel van Wet; 

Debat TK 2 febr. 1988, p. 43-2331 e.v.
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nasie een voorstel bereiken.'26 De bescherming tegen discriminatie zal worden verbeterd 
door een aanpassing van het Wetboek van StrafrechtI27 en door een voorstel voor een 
Algemene Wet Gelijke Behandeling128, die nadere uitwerking geeft aan artikel i  van de 

Grondwet.I29 Onlangs is een advies uitgebracht ter zake van wetten voor oorlogsgetroffe

nen.^0 De regering zal -  overigens zonder bezuinigingsoogmerk -  bezien welke onderdelen 

van dit advies ter wille van de rechtszekerheid en in het belang van een goede bestuurlijke 

praktijk overgenomen kunnen worden.
Kwam in de vorige kabinetsperiode een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid tot 

stand, in deze periode moet het fundament gelegd worden voor een vernieuwde aanpak van 
de volksgezondheid. Daarbij zal zo véél mogelijk gebruik worden gemaakt van de voorstel
len van de commissie-Dekker.1?1

Op het terrein van de arbeidsvoorziening zijn bij de Raad van State voorstellen voor een 
nieuwe opzet aanhangig gemaakt.1?2 Overheid en organisaties van werknemers en werkge

vers delen daarin de verantwoordelijkheid. Zo wordt ook op dit terrein de rol van de overheid 

scherper afgebakend.

Dat is ook nodig op andere terreinen. Niet alleen om budgettaire redenen, maar ook omdat 

veel regelingen in hun werking negatieve bijeffecten hebben. Vaak gehoorde bezwaren zijn 

oneigenlijk gebruik, verstarring, bureaucratisering en problemen bij de controle. Dit alles leidt

126 HTK 1987-1988, Bijl. 20 383 Regelen met betrekking tot de hulpverlening dooreen geneeskundi

ge die zich beroept op overmacht bij levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek en ernstig ver

langen van een patiënt, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 27 apr. 1989, p. 73-6061 e.v.

127 HTK 1987-1988, Bijl. 20 239 Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enkele bepalingen tot 

het tegengaan van discriminatie op grond van ras, geslacht ofseksuele geaardheid, nr. 2 Voorstel 

van Wet; Debat TK 27 mrt. 1990, p. 53-3055 e.v.

128 HTK 1987-1988, Bijl. 20 501 Algemene Wet Gelijke Behandeling, nr. 2 Voorstel van Wet. Het wets

voorstel werd op 25 maart 1988 ingediend en op 24 november 1989 weer ingetrokken.

129 Artikel 1 luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

130 P. van Dijke, V e r e e n v o u d ig in g  en c o ö r d in a t ie  van de wetten v o o r  o o r lo g sg e tro ffe n e n .  R a p p o r t  van  de 

Commissie i/oor de V e r e e n v o u d ig in g  en Coördinatie van de Wetten v oo r  O orlo g s g e t ro f f e n e n  (Den Haag 

1987). HTK 1986-1987, Bijl. 20 027 Vereenvoudiging wetten oorlogsgetroffenen, nr. 1 Brief van de 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

131 HTK 1985-1986, Bijl. 19 258 W ijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet- 

gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten), nr. 10 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 

9 apr. 1986 e.v., p. 4304 e.v. HTK 1985-1986, Bijl. 19 259 W ijziging van de Algemene Bijstandswet 

met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet-
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tot de noodzaak van soberheid en doelmatigheid bij subsidiëring en in wet- en regelgeving.

De onderlinge afstemming van taken en heldere financiële afspraken tussen Rijk, pro

vincies en gemeenten zijn ook belangrijk voor de kwaliteit van het bestuur. Daarom zijn 
bestuursakkoorden gesloten.*33 Deze dwingen de verschillende overheden bij de onvermij

delijke herbezinning op tal van regelingen, zorgvuldig met elkaar om te gaan.

Het opkomen voor het zwakke en waardevolle zal door overheid èn samenleving moe
ten gebeuren. De regering wil meer ruimte scheppen voor initiatieven van burgers en maat

schappelijke organisaties. Onderlinge hulpverlening komt aldus tot ontwikkeling en zal 

naast het professionele werk nog verder aan betekenis moeten winnen. De fiscale tege
moetkoming voor het vrijwilligerswerk is een positief signaal voor nieuwe initiatieven van 
vrijwillig hulpbetoon op allerlei plaatsen in onze sam enlev ing .^4

Onze economie heeft de afgelopen drie jaar een hechter fundament gekregen. Het drie

sporenbeleid werpt vruchten af. Investeringen en werkgelegenheid zijn sterk toegenomen, 

ook al is de werkloosheid nog steeds duidelijk te hoog. Met aller inzet moet het mogelijk zijn 

aan de opgaande lijnen vast te houden. Vorig jaar zijn met werknemers en werkgevers 
afspraken gemaakt om samen de werkloosheid verder terug te d rin gen .J35

Met de beleidsvoornemens voor 1988 wordt getracht een verantwoorde basis te leggen 
voor de gezamenlijke inspanning van overheid en sociale partners, gericht op versterking

gehuwde personen met gehuwden, nr. 9 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 9 apr. 1986 e.v., p. 

4304 e.v. HTK 1985-1986, Bijl. 19 260 Het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op 

grond van de Werkloosheidswet is geëindigd (Wet inkomensvoorziening ouders en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers), nr. 17 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 9 apr.

1986 e.v., p. 4304 e.v. HTK1985-1986, Bijl. 19 261 Verzekering van werknemers tegen de geldelijke 

gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet), nr. 18 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK

9 apr. 1986 e.v., p. 4304 e.v. HTK 1985-1986, Bijl. 19 383 Intrekking van de Werkloosheidswet, 

invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het 

kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband 

houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening 

sociale zekerheid), nr. 11 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 7  mei 1986 e.v., p. 4926 e.v. Zie 

voor de afzonderlijke wetten noot 54, 58-60.

132 Zie noot 102.

133 Zie noot 118.

134 HTK 1985-1986, Bijl. 19 549 Regelen betreffende het verrichten van onbeloonde arbeid door uit

keringsgerechtigden (Wet onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden), nr. 2 Voorstel van 

Wet; HTK 1986-1987, Debat TK 27 okt. 1987 e.v., p. 14-690 e.v.

135 Zie noot 101.

113



K O N I N G I N  B E A T R I X  AAN H E T  W O O R D

van economie en werkgelegenheid op langere termijn. Daarom blijft de nadruk liggen op 
het 20 laag mogelijk houden van de arbeidskosten, op het stimuleren van technologische 

vernieuwingen, op het zo veel mogelijk scholen en op het versterken van de infrastructuur. 

Dit alles onder de onmisbare randvoorwaarde dat het financieringstekort moet blijven 
dalen.

Blijvend herstel van de economie is alleen mogelijk als de overheid minder schulden 
maakt en als de collectieve-lastendruk daalt. Aan beide voorwaarden wordt volgend jaar vol

daan. Toch dreigen de rijksuitgaven in hun totaliteit nog steeds te stijgen. Om dat te compen

seren stelt de regering bezuinigingen voor, vooral daar waar de uitgaven het snelst toenemen. 

De overheid behoort immers de omvang van haar uitgaven scherp in het oog te houden. Omdat 
onvoorziene uitgavenoverschrijdingen een bedreiging vormen voor bestendig beleid, acht 
de regering het noodzakelijk zich dit najaar verder te beraden over concrete versterking van 
de begrotingsdiscipline.

De hoogte van de arbeidskosten, zo sterk bepaald door belastingen en premies over het 

loon, heeft nog steeds een belemmerende invloed op de groei van de werkgelegenheid. De 

regering tracht die negatieve invloeden zo beperkt mogelijk te houden door het scherp vast

stellen van sociale premies en belastingtarieven. Waar mogelijk worden deze verminderd. 

De hogere belastinginkomsten weer voor hogere uitgaven gebruiken zou niet de goede weg 

zijn. De verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, waarvoor de regering heeft gekozen, 

is broodnodig om de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden.

De financiële ruimte voor het overheidspersoneel is ten opzichte van de aanvankelijke 
voornemens enigszins vergroot, oolc om extra werk bij de overheid te kunnen scheppen en 
enige inkomensverbetering mogelijk te maken, daar waar de afstand tot het bedrijfsleven te 
groot dreigt te worden.

Voor mensen met het minimumloon en uitkeringsgerechtigden is een verhoging van de 

vakantieuitkering van 7,5% naar 8% voorzien. Voorgesteld wordt de kinderbijslag te verhogen.

Dit alles moet ertoe leiden dat behoud van koopkracht ook zonder loonsverhoging tot 

de reële mogelijkheden behoort. Dat dient de werkgelegenheid en hierdoor krijgen zo veel 
mogelijk mensen kans op inkomen uit werk.

Met dit zelfde doel voor ogen heeft de regering zich gebogen over de hoogte van het 
minimumloon. Na rijp beraad is besloten geen gevolg te geven aan een advies van de meer
derheid van de Sociaal-Economische Raad om het wettelijk minimumloon over de hele linie 

te verlagen.'36 Wel wordt voorgesteld het wettelijk minimumloon tot 18 jaar af te schaffen en

136 Commissie Sociale Verzekeringen, Aduies minimumloon en sociale uitkeringen in 1987, SER Adviezen 

(Den Haag 1986) nr. 86/13.
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dat voor een 23-jarige te verlagen tot dat voor een iz - js L n g e .1^  Met deze maatregel hoopt de 

regering een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de hoge werkloosheid onder met 
name jongere werklozen met een laag opleidingsniveau.

Bevordering van werkgelegenheid is zeker niet alleen een zaak van matiging van 
arbeidskosten. Ook de technologische vernieuwing is van groot belang. De toepassing van 

technologische kennis in het midden- en kleinbedrijf zal worden bevorderd door de oprich

ting van regionale innovatiecentra.1?8 De technologische veranderingen stellen hoge eisen 

aan kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking. Scholing, vorming, het opdoen van 

werkervaring en later ook bijscholing, zijn van beslissende betekenis voor werkgelegenheid 

en economische groei. De daarop gerichte inspanningen worden nu in samenwerking met 

werknemers en werkgevers sterk opgevoerd. Hoewel deze inspanningen vooral vanuit 
bedrijven en bedrijfstakken zelf moeten plaatsvinden, zal ook de regering daaraan een gro
tere bijdrage leveren.

Het accent op scholing èn op een individuele benadering van werklozen is nodig, omdat 
nog steeds te veel mensen de drempel naar bedrijf en instelling niet overkomen. Met gerich
te programma’s moeten meer mensen aan het werk komen. In die zin gaat het niet om 

banenplannen, maar om het scholen en het aan werkervaring helpen van diegenen die nu 

buiten blijven staan. Een voorbeeld van gerichte benadering is ook het Jeugdwerkgarantie

plan. '39 Dit plan, dat samen met de gemeenten wordt uitgevoerd, moet waarborgen dat jon

geren hoe dan ook aan de slag gaan en niet aan langdurige werkloosheid gewend raken. 

Herverdeling van werk blijft belangrijk. Meer deeltijdbanen, ploegendiensten en flexibele 

arbeidsroosters kunnen ertoe leiden dat meer mensen werk vinden; ook vervroegde uittre

ding en flexibele pensionering geven aan meer jongeren eerder een kans. Met het oog op de 

emancipatie moet de werkgelegenheid voor vrouwen en de groei van de deelname van meis

jes aan het beroepsonderwijs extra aandacht krijgen. Bij de overheid wordt voorgesteld de 

VUT-gerechtigde leeftijd tijdelijk met één jaar te verlagen, het aantal deeltijdbanen te laten 

toenemen en de scholingsinspanningen te vergroten. Eerder goedgekeurde, maar nietopge-

137 HTK 1987-1988, Bijl. 20 307 Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimum

loon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitke

ringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1988 en per 1 ju li 1988, nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 8 dec. 1987, p. 31-1598 e.v.

138 Op 31 oktober 1986 was de Tijdelijke Adviescommissie voor de uitbouw van het technologiebe

leid geïnstalleerd, de zogenaamde commissie-Dekker. De commissie bracht in april 1987 een 

rapport uit. Op basis van dit rapport werd besloten regionale innovatiecentra op te richten. HTK 

1986-1987, Bijl. 19960 De uitbouw van het technologiebeleid, nr. 3 Kabinetsstandpunt; UCV nr. 

33, 8 febr. 1988.

139 Zie noot 104.
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roepen dienstplichtigen, van wie een aantal nu werkloos is, krijgen de kans alsnog te gaan 

dienen. Dat geeft de mogelijkheid aan anderen vaker uitstel voor scholing en studie te geven.
De werkloosheid onder etnische minderheden is onrustbarend hoog. Daarom is een 

beleidsplan ‘Etnische minderheden bij de overheid’ ontwikkeld; maar ook de sociale part
ners zullen een bijdrage aan het verlichten van de werkloosheid van deze kansarme groep 
moeten leveren.r4°

Ook in de onderwijswereld wordt steeds meer aandacht gegeven aan de bestrijding van 
de werkloosheid. Het overleg in de Stichting van de Arbeid met betrekking tot de inspan

ningen voor de scholing van jongeren en volwassenen heeft al veel tot stand gebracht. Het 

benutten van de aanwezige onderwijsvoorzieningen en -ervaring zal worden bevorderd. Het 
vormen van nieuwe sectorscholen in het middelbaar beroepsonderwijs draagt daartoe bij.^1

In het onderwijs zelf wil de regering enkele duizenden nieuwe banen voor jonge leer

krachten mogelijk maken. Mede gelet op het probleem van de vergrijzing van het onder

wijspersoneel is taakverlichting voor oudere leerkrachten voor dat doel een goed middel. In 

de vorming en opleiding van de jeugd is een evenwichtig fundament van kennis en kunde 

onmisbaar. De invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs zorgt voor zo’n 
fundament voor elke leerling. l4* Nog dit jaar zal de regering het wetsvoorstel indienen. De 
eigen bijdrage voor de verschillende vormen van hoger onderwijs wordt gelijkgetrokken. 

Daarnaast wordt een hoger collegegeld voorgesteld voor de student die de verblijfsduur van

140 Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1988 werden de Beleids

plannen Etnische Minderheden bij de Overheid (EMO) en het 1000-banenplan voor Molukkers 

gepresenteerd. Het EMO-plan startte op 1 september 1987. Doelstelling van het plan was het ver

groten van het aandeel minderheden in rijksdienst in drie ja a rtijd  van twee naar drie procent. 

HTK 1987-1988, Bijl. 20 339 Werkgelegenheidsbeleid etnische minderheden bij de rijksoverheid, 

nr. 2 Beleidsplan; HTK 1988-1989, UCV nr. 13,14 nov. 1988.

141 De bedoeling van de wet was door fusies meer lijn te brengen in het versnipperde middelbaar 

beroepsonderwijs. Er zouden vier sectoren komen: landbouw, techniek, economie en dienstver

lening en gezondheidszorg. Het wetsvoorstel zou op 22 februari 1990 door de Tweede Kamer 

worden aangenomen. HTK 1986-1987, Bijl. 19 790 Sectorvorm ingen vernieuwing van het mid

delbaar beroepsonderwijs, nr. 2 Notitie; UCV nr. 55, 23 mrt. 1987. HTK 1987-1988 Bijl. 20 646 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het 

middelbaar beroepsonderwijs, nr. 2 Voorstel van Wet.

142 HTK 1987-1988, Bijl. 20 381 W ijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de 

Wet op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorming in het voortgezet 

onderwijs en de invoering van eindtermen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, nr.

2 Voorstel van Wet; Debat TK 28 mei 1991 e.v., p. 84-4637 e.v.
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6 jaar in het hoger onderwijs overschrijdt.'43 Door deze twee maatregelen te zamen kan het 

collegegeld in het wetenschappelijk onderwijs iets omlaag.
De wetenschap ontplooit zich dynamisch. Dit houdt kansen en risico’s in. In het geding 

zijn niet alleen de technische en economische mogelijkheden, maar ook hun betekenis voor 

de normen en waarden in onze samenleving. In de nieuwe schets van het wetenschapsbeleid 
voor de toekomst zal daaraan nader aandacht worden besteed.*44

Het milieu in ons land wordt ondanks alle inspanning nog steeds van vele kanten 

bedreigd, en verslechtert zelfs in sommige opzichten. Om de kwaliteit van het milieu te 

beschermen en te verbeteren wil de regering de samenwerking met de maatschappelijke sec
toren intensiveren. In een Nationaal Milieu Beleidsplan zal de lange-termijn-visie worden 
opgenomen. r45

Om de verzuring tegen te gaan is het noodzakelijk nog dit najaar verder gaande maatre

gelen te overwegen. Met de sanering van vervuilde waterbodems wordt een aanvang 

gemaakt. Natuur, landschap en openluchtrecreatie kunnen het niet stellen zonder schoon 

water, schone lucht, een schone bodem. Maar zuivere hulpbronnen zijn ook onontbeerlijk 

voor de continuïteit van de agrarische bedrijvigheid in ons land. De mestproblematiek heeft 
nog eens duidelijk gemaakt dat zorgvuldig natuur- en milieubeheer een basisvoorwaarde is 

voor een goede ontwikkeling van het landelijke gebied. Met het oog hierop zal het 
Natuurbeleidsplan worden uitgebracht.^6

143 Studenten die langer dan zes ja a r  hoger onderw ijs volgden, zouden ten m inste 3.000 gulden col

legegeld moeten betalen en verloren hun rechto p  studiefinanciering. HTK 1987-1988, Bijl. 20 469 

W ijziging van onder m eer de W.W.O., W .H.B.O ., W.O.U. en W.S.F. (harm onisatie collegegelden 

h.o.; invoering één insch rijv in g sd u ur eerste fase h.o.), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 14 ju n i

1988 e.v., p. 88-4472 e.v.

144 HTK 1986-1987, Bijl. 19 914 Toekom stschets hoger onderw ijs en w etenschappelijk onderw ijs, nr.

1 B rief van de m inister van O nderw ijs en W etenschappen. HTK 1987-1988, Bijl. 20 214 Hoger 

onderw ijs en onderzoekplan, nr. 1 B rief van de m inister van O nderw ijs en W etenschappen en van 

Landbouw en Visserij.

145 Het Nationaal M ilieubeleidsp lan (NM P) zou op 25 mei 1989 door m inister E.H.Th.M. N ijpels 

(W D ) naar de Tweede Kam er w orden gestuurd. Het kabinet-Lubbers II was inm iddels dem issio

nair. D oelstelling van het NMP was m ilieuproblem en in beginsel op te lossen binnen één gene

ratie. HTK 1988-1989 Bijl. 21 137 Nationaal M ilieubeleidsp lan, nr. 2 Plan; Debat TK 7  febr. 1990, 

p. 37-2 023 e.v.

146 In het plan werd als doel aangegeven natuurlijke en land sch ap p elijke w aarden duurzaam  te 

behouden, te herstellen en te ontw ikkelen. HTK 1989-1990, Bijl. 21 149 R eg eringsbeslissing  

N atuurb eleidsplan, nr. 2 B rief van de m inister van Landbouw, N atuurbeheer en V isserij; UCV nr. 

16, 26 nov. 1990.
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In een Nota ‘Volkshuisvesting in de jaren ‘90’ zullen beleidsvoornemens worden gepresen
teerd met betrekking tot de inhoud en de organisatie van de volkshuisvesting.H7 Vooral de 

verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Rijk en andere overheden, tussen maat
schappelijke organisaties en de marktsector, zal daarin aandacht krijgen. Rond de jaarwis

seling zal de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening verschijnen.h 8 Deze zal zich richten 

op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van ons land en zal in het bijzonder aandacht 

geven aan de ontwikkeling van de marktsector.

Op tal van plaatsen, met name in de randstad, ontstaan meermalen per dag files. Dat is 

een bron van ergernis en ook nadelig voor de positie van ons land in het internationale ver
voer. Het is zaak de verkeers- en vervoersproblemen met een reeks samenhangende maatre
gelen aan te pakken. Met provincies en gemeenten is voor de randstad een mobiliteits-sce- 
nario ontwikkeld.H9 Over deze problematiek worden in het najaar besluiten genomen. Wel 
heeft het kabinet reeds besloten in te stemmen met de aanleg van vier verkeerstunnels, die 
particulier gefinancierd zullen worden.*5°

Ook de knelpunten in het telecommunicatieverkeer als gevolg van de snel toegenomen 

vraag worden aangepakt. De PTT zal daartoe haar investeringsprogramma versnellen.

De Europese Gemeenschap staat in de komende periode voor enkele belangrijke, maar 

ook moeilijke, beslissingen, met name op het gebied van de landbouw en de financiering. 
Gezien het vitale belang van ons land bij het herstel van het evenwicht op de landbouw

markten en bij een zich verder gezond ontwikkelende Gemeenschap, zal de regering zich tot 
het uiterste inspannen om in het overleg met de andere lidstaten tot verantwoorde oplos
singen te komen. Dat is ook nodig in het belang van de mensen die werken in landbouw en 

visserij en die geconfronteerd worden met onzekerheden als gevolg van de noodzakelijke 
beheersing van de produktie.

147 Zie noot 160.

148 Zie noot 161.

149 Nadat m inister N. Smit-Kroes (W D ) van Verkeer en W aterstaat op 3 decem ber 1986 bekend had 

gem aakt dat er een bereikbaarheidsplan voor de Randstad opgesteld moest w orden, begon op 1 

april 1987 een Projectgroep M obiliteitsscenario Randstad met het uitwerken van een dergelijk 

plan. Op 11 decem ber 1987 nam het kabinet een besluit over de adviezen die de projectgroep had 

uitgebracht. Het besloot onder andere dat de m otorrijtuigenbelasting zou w orden verhoogd, dat 

de benzineprijzen niet zouden stijgen en dat in nieuwe tunnels tolheffing zou gaan plaatsvinden. 

HTK 1987-1988, Bijl. 20 389 Bereikbaarheidsplan Randstad, nr. 2 B rief van de m inister van 

Verkeer en W aterstaat; Debat TK 1 mrt. 1988, p. 52-2836.

150 Op 11 ju li 1987 was besloten tot de aanleg van een tweede C oentunnel, de W ijkertunnel bij 

Velsen, een tunnel onder de Noord bij D ordrecht en een tweede Beneluxtunnel bij Vlaardingen.
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Een positieve ontwikkeling is dat in de Sowjet-Unie, alsmede in enkele Oosteuropese lan

den, hervormingen worden ondernomen.^1 Hiervan kan een gunstige invloed uitgaan op de 

Oost-West-betrekkingen. Er is nu uitzicht ontstaan op een historische ommekeer in de 

wapenwedloop, die enkele jaren geleden nog voor onmogelijk werd gehouden. Complete 
categorieën wapensystemen komen in aanmerking om te worden afgeschaft, waaronder 

ook de voor plaatsing in ons land bestemde, middellange-afstandsraketten. De grote over

macht van het Warschaupact op het gebied van de conventionele bewapening stelt overigens 

grenzen aan de mogelijkheden voor nucleaire ontwapening en onderstreept het belang van 

beheersing van conventionele wapens. Een zekere reële groei van de defensieuitgaven blijft 

nodig. Daarmee moet, in samenhang met een verbetering van de organisatie, onze defensie 

aan kwaliteit kunnen winnen. Aan de West-Europese Unie komt een belangrijke rol toe bij 

het definiëren van wat binnen het Atlantisch bondgenootschap specifiek van belang is voor 

de Europese veiligheid en bij het harmoniseren van standpunten daarover. Nederland zet 
zich als voorzitter daarvoor in.1?2

Zeer ernstig is de situatie rond de Golf. De oorlog tussen Iran en Irak gaat nog altijd 
voort, ondanks de dringende oproep tot beëindiging van de gewapende strijd, die uitging 
van de Veiligheidsraad.^? De regering acht verzekering van het recht van vrije scheepvaart in 

de G olf van vitaal belang en wil daaraan met andere West-Europese landen een concrete bij
drage leveren.*54 Uiteraard zal de veiligheid van de bemanning van de daarbij betrokken mij- 

nenjagers zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Met voldoening stelt de regering vast dat het belang van de eerbiediging van mensen

rechten en de waarde van de democratie in steeds meer landen wordt onderkend. Door extra 

hulpinspanningen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking wil de regering jonge 

democratieën ondersteunen. De Noord-Zuid-dialoog komt geleidelijk weer tot leven.

151 O nder secretaris-generaal M.S. G orbatsjov waren perestrojka (hervorm ing van de econom ie) en 

glasnost (op enb aarh eid) doorgevoerd. Hiertoe behoorden onder andere de vrijlating  van p oli

tieke dissidenten, de herziening van het strafrecht, culturele liberalisering  en econom ische her

vorm ingen.

152 Op 26 oktober 1987 zou in Den Haag het Platform voor de Europese veiligheid van de West- 

Europese Unie worden goedgekeurd.

153 Op 20 ju li 1987 had de Veiligheidsraad van de VN unaniem  resolutie 598 aanvaard, waarin van 

Irak en Iran een onm id dellijk  staakt-het-vuren en te rugtrekking achter de internationaal erken

de grenzen werd geëist.

154 Op 7  septem ber 1987 had het kabinet besloten twee m ijnenjagers naar de G o lfte  sturen om daar 

de internationale scheepvaartroutes vrij van m ijnen te houden. HTK 1986-1987, Bijl. 20 075 

U itzending twee N ederlandse m ijnenjagers naar de Perzische Golf, nr. 1 B rie f van de m inisters 

van Buitenlandse Zaken en van Defensie; Debat TK Kam er 22 okt. 1987, p. 13-645 e.v.
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Tijdens de onlangs gehouden conferentie over handel en ontwikkeling is confrontatie ach

terwege gebleven en is met succes gezocht naar een beleid op basis van gemeenschappelijk
heid.^5 Het gaat erom deze trend te versterken, onder meer bij het overleg over de vrijma
king van de wereldhandel.

De regering volgt met grote aandacht de ontwikkelingen in Suriname en hoopt dat het 
komende referendum over de ontwerp-grondwet en de algemene verkiezingen het 
Surinaamse volk in staat zullen stellen in vrijheid aan een democratisch Suriname opnieuw 
gestalte te geven. Daarna kan een begin worden gemaakt met de normalisering van de 
betrekkingen.1?6

De Nederlandse Antillen worden geconfronteerd met aanzienlijke fmancieel-economi- 

sche problemen. Op Aruba gaat het geleidelijk beter. Binnen het kader van de beschikbaar 
gestelde middelen zal worden getracht het eigen herstelbeleid van beide landen zoveel 
mogelijk aan te vullen en te ondersteunen.

Leden Mn de Staten-Generaal,

In een pluriforme samenleving vraagt herkenbaar beleid om intensief overleg en besluit

vaardigheid. Op u, volksvertegenwoordigers, rusteen zware verantwoordelijkheid bij de vele 
taken die u zijn toevertrouwd. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.

155 In G enève w as op 9 ju li 1987 de zevende vo lta llig e  con fere n tie  van de V erenigde N aties over 

handel en o n tw ikkelin g  beg onnen , de United N ations C o nference on Trade and D evelopm ent 

(U N CTAD ). Belangrijke onderw erpen waren verreikende A m erikaanse voorstellen om de land

bouw subsidies binnen tien ja a r  op te heffen en een S ovjet-in itiatief om het G em eensch ap 

pelijke grondstoffenfonds te bekrachtigen.

156 Op 30 septem ber 1987 zou in Surinam e een referendum  w orden gehouden over een nieuwe 

Grondw et, terw ijl op 25 novem ber algem ene verkiezingen zouden plaatsvinden. De nieuwe 

Grondw et werd met grote m eerderheid aangenom en. HTK 1987-1988, Bijl. 2 0 36 1 Surinam e, nr.

1 B rief van de m inister van Buitenlandse Zaken; Debat TK 27 apr. 1988, p. 7 3 -3 7 4 7  e.v.
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Troonrede 20 september 1988

Leden van de Staten-Generaal,

Me e r  d a n  o o it  is dit jaar gebleken dat de Europese Gemeenschap vastbesloten is om 

binnen afzienbare tijd de onderlinge grenzen af te schaffen. Onze economie zal daar

mee nieuwe kansen krijgen. O f we die zullen benutten, hangt grotendeels af van onszelf. 

Een goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking en een moderne uitrusting van onze 
bedrijven zullen onmisbaar blijken. Daarvoor is in de afgelopen jaren al een stevige grond
slag gelegd. Door de kostenmatiging, die de sociale partners samen met de overheid hebben 

betracht, is er veel tot stand gebracht. Al is de werkloosheid nog te hoog, de economie is 

weer gaan groeien, en daarmee is ook het fundament voor onze collectieve voorzieningen 
versterkt. De werkgelegenheid is weer gaan stijgen. Vergeleken met het dieptepunt van vier 

jaar geleden hebben vandaag de dag ten minste driehonderdvijftig duizend meer mannen en 

vrouwen een baan. De investeringen, die de groeikracht van de bedrijven bevorderen, liggen 

liefst een derde hoger dan enkele jaren geleden.

Er zijn de afgelopen jaren offers gebracht, maar er is ook veel bereikt. Daarom wil de 

regering het beleid van kostenmatiging volgend jaar voortzetten en dit de sociale partners 

ook mogelijk maken. Daartoe wordt een belangrijk deel van de weer stijgende belastingop

brengsten aangewend om het algemene BTW-tarief te verlagen met anderhalf procent, en 

voedings- en geneesmiddelen over te brengen naar het lage tarief. Zo kan de lichte prijsstij

ging, die nu vanuit het buitenland op ons afkomt, verminderd worden. Daarnaast kunnen de 

sociale premies omlaag; immers, door de stijgende werkgelegenheid brengen nu meer men

sen te zamen het benodigde bedrag op voor uitkeringen. De regering verwacht dat de dalen
de belastingtarieven en sociale premies ervoor kunnen zorgen dat het matigingsbeleid met 
behoud van koopkracht voortgezet kan worden. Tegelijk wordt stap voor stap het financie

ringstekort -  de nieuwe schulden die de overheid jaar op jaar maakt -  teruggedrongen. 
Intussen drukt de rentelast van de in het verleden gemaakte schulden zwaar op de begroting.

Al met al kan 1989 een voorspoedig jaar worden met stijgende werkgelegenheid, onder

steund door het matigingsbeleid, waarvoor niet meer die ingrijpende saneringen en offers 
nodig zijn die in de eerste helft van de jaren tachtig onvermijdelijk waren. Gelet op deze ont

wikkeling mogen wij het volgend jaar met een zeker vertrouwen tegemoet zien.
Toch is er geen aanleiding voor tevredenheid. De werkloosheid dreigt immers, zonder 

extra inspanningen, op een te hoog niveau te blijven steken. Het vraagstuk van de werkloos

heid is zeker niet alleen een probleem van aantallen, dat afdoende met cijfermatige taak-
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stellingen bestreden zou kunnen worden. Van elke drie werklozen die bij de arbeidsbureaus 

zijn ingeschreven, is er één niet volledig of niet direct beschikbaar voor arbeid. Bovendien is 
gebleken dat velen die wèl beschikbaar zijn, niet geschikt zijn voor banen die worden aan

geboden, omdat zij geen toereikende opleiding of een gebrek aan ervaring hebben. Zo dreigt 

de verwarrende situatie dat bij het herstel van de economie zich meer mensen melden op de 

arbeidsmarkt, omdat er groeiende kansen op een baan zijn, terwijl tegelijkertijd de werk
loosheid op een onaanvaardbaar hoog niveau blijft. Dit vraagt een vernieuwing van het 

arbeidsmarktbeleid.
Er is meer gerichte aandacht nodig voor scholing en het kunnen opdoen van werkerva

ring. Arbeidsbemiddeling van langdurig werklozen vraagt veel tijd en aandacht; de eerste 
ervaringen met de zogenaamde her-oriënteringsgesprekken duiden hierop.*57 De regering 

wil zich met de sociale partners en gemeenten verstaan om de intensivering van het beleid 

nader inhoud te geven. In de ontwerp-begroting voor het volgend jaar is hiervoor een extra 

ruimte geschapen van tweehondervijfentwintig miljoen, oplopend totzeshonderdvijftig mil

joen in 1990. Met het beschikbaar stellen van deze bedragen gaat de regering bewust veel 

verder dan in het regeerakkoord in 1986 was voorzien.

Een tweede terrein waar de regering voorstelt een stap verder te gaan dan het financiële 

kader van het regeerakkoord, betreft investeringen in de infrastructuur van ons land. Door 

de succesvolle economische groei worden deze mogelijk gemaakt, maar tevens zijn zij voor 
behoud van die groei een onmisbare voorwaarde. Met de dag tekent zich de noodzaak scher

per af om in ons dichtbevolkte land meer te doen aan verbetering van auto-, spoor- en vaar

wegen. Niet alleen de eenwording van de Europese markt, maar ook de sterkere groei van 
onze bevolking vraagt daarom.

Meer overheidsinvesteringen vergen een goede voorbereiding. Dat geldt zowel voor de 
uitvoering van het uitgebreide bereikbaarheidsplan voor de Randstad als voor de investerin
gen in verkeer en vervoer in het gehele land.^s Voorgesteld wordt, hiervoor vanaf 1990 per 

jaar vierhonderd miljoen gulden meer te bestemmen. Te zamen met de bestuurlijke en finan
ciële inspanning van provincies en gemeenten en van de particuliere sector zal dit tot een aan

zienlijk hoger niveau van investeringen kunnen leiden. Bij de uitvoering hiervan zullen ook de 

noodzakelijke regulering van de mobiliteit en het ontzien van het milieu aandacht krijgen.

157 Het kabinet-Lubbers II had toegezegd dat het langdurig  w erklozen aan het werk zou proberen te 

krijgen. D aarvoor zouden de arbeid sb ureaus met alle langdurig  werklozen een heroriënterings- 

g esprek voeren. HTK 1987-1988, Bijl. 20 216 W erkgelegenheidsnotitie  1988, nr. 2 Notitie; Debat 

TK 17 nov. 1987, p. 23-1087 e.v.

158 HTK 1988-1989, Bijl. 20 389 Bereikbaarheidsplan Randstad, nr. 3 B rief van de m inister van 

Verkeer en W aterstaat; Debat TK 15 nov. 1988 e.v., p. 23-1271 e.v. HTK 1988-1989, Bijl. 20 922 

Tweede Struktuurschem a verkeer en vervoer, nr. 2 Nota; Debat TK 29 nov. 1990, p. 30-1721 e.v.
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Langs deze wegen zal dus het antwoord gegeven worden op de noodzaak om te komen tot 

een goed gemotiveerde en gekwalificeerde beroepsbevolking enerzijds en een goed niveau 

van investeringen en infrastructuur anderzijds. Nu er door het herstel weer enige mogelijk

heid is, financieel verder te gaan dan bij het regeerakkoord was voorzien, wil de regering 
bewust meer investeren in mens en land.

Waarom nu juist extra middelen besteed aan arbeidsvoorziening en infrastructuur? Om ons 

goed voor te bereiden op de eenwording van Europa, en omdat zo meer mensen aan de slag 

komen en de middelen worden verdiend om andere overheidstaken en welzijnsvoorzieningen 
voor de toekomst veilig te stellen. Om dezelfde reden is er een structurele, vernieuwende aan
pak op verschillende terreinen nodig.

Bij de indiening van de begroting voor 1988 werd reeds gewag gemaakt van het voornemen, 

per 1 januari 1990 te komen tot vereenvoudiging en verlichting van de loon- en inkomstenbe

lasting. De voorbereiding van deze plannen vordert goed.

Op 1 januari 1989 zal een eerste belangrijke stap gezet kunnen worden in de richting van 
een noodzakelijke vernieuwing van structuur en financiering van de g e z o n d h e id s z o r g .  J59 De 

maatregelen beogen de kwaliteit hiervan te waarborgen, de kosten te beheersen en een bete
re solidariteit tot stand te brengen tussen zieken en gezonden, jongeren en ouderen, werk

nemers en zelfstandigen. Om te beginnen zullen enkele belangrijke voorzieningen, méér 

dan nu via de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, worden gefinancierd. Parallel daaraan 

zal de inkomensafhankelijke premie voor de ziekenfondsverzekering voor een deel worden 

omgezet in een vast bedrag per persoon. De gevolgen hiervan voor de koopkracht van gezin

nen met kinderen zullen worden opgevangen met een verhoging van de kinderbijslag.

In de ontwerp-nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ is, met het oog op een 

goede en betaalbare volkshuisvesting, een nieuwe visie gegeven op de verdeling van taken 

en verantwoordelijkheden op dit belangrijke beleidsterrein.100 In de Vierde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening zijn onlangs de hoofdlijnen uitgezet van een verdere ruimtelijke ont
wikkeling, nodig om ons land leefbaar te houden.101 Het land is de afgelopen jaren schoner

159 In de nota ‘Verandering verzekerd’ had het kabinet in grote lijnen de opvattingen van de com- 

m issie-D ekker (zie noot 115) onderschreven. Per 1 ja n u a ri 1989 werd een eerste stap op weg naar 

een nieuw ziektekostenstelsel gezet met de invoering van een gedeeltelijk  nom inale prem ie. De 

regeringsw isseling in 1989 zou een verdere invoering echter verhinderen. HTK 1987-1988, Bijl. 

19 945 S tru ctuu ren fin anciering g ezo nd h e id szo rg, nr. 28 Nota ‘verandering verzekerd’ . D eb atTK

1 ju n i 1988 e.v., p. 83-4361 e.v.

160 HTK 1987-1988, Bijl. 20 691 V olkshuisvesting in de jaren negentig, nr. 1 B rief van de staatssecre

taris van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en M ilieubeheer.

161 HTK 1987-1988, Bijl. 20 490 Vierde nota over de ruim telijke ordening, nr. 2 Nota; HTK 1989-1990, 

Debat TK 17 mei 1990, p. 68-3758 e.v.
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geworden. Dat geldt met name lucht en water. Maar er is nog veel te doen. De komende 
jaren worden de financiële inspanningen van de rijksoverheid verhoogd. Daarnaast stelt de 

verbeterde concurrentiepositie het bedrijfsleven in staat, de aanscherping van de milieu
normen te dragen. Aldus wordt een deel van de economische ruimte besteed aan de reali

sering van het milieubeleid. Het Nationaal Milieu Beleidsplan zal het beleidskader vormen 

voor de langere termijn.102 Ook op internationaal terrein is actie dringend nodig, in het bij

zonder gegeven de problematiek van de ozonlaag, de opwarming van de atmosfeer en de 

verzuring.
Vrijere internationale handel blijft van vitaal belang. De regering zet zich daarvoor in in 

het kader van de GATT-besprekingen. De beoogde Europese markt moet een open karakter 
hebben, ook voor de landen van de Derde Wereld. Het meer marktgerichte landbouwbeleid 
van de Europese Gemeenschap begint vruchten af te werpen; de regering blijft de inspan
ningen steunen om te komen tot betere internationale verhoudingen bij de produktie van en 
handel in landbouwprodukten. Deze ontwikkelingen geven mede aanleiding tot het uit

brengen van een structuurnota voor de Nederlandse landbouw. l6 3
Europa is van en voor de burgers. De regering wil de komende jaren extra middelen uit

trekken om -  naarmate de besluitvorming in de Gemeenschap vordert -  voorlichting te 

geven over de interne markt. De draagwijdte van de Europese eenwording onderstreept de 
betekenis van de Europese verkiezingen van juni volgend jaar.

Veel landen in de Derde Wereld zijn geplaatst voor grote problemen door de sterke 
bevolkingsgroei, de zware schuldenlast en de groeiende milieuproblemen. Economische 
aanpassingen, versterking van bestuurlijke capaciteit en een actief bevolkingsbeleid zijn 
dringend noodzakelijk. Naast de eigen verantwoordelijkheid van die landen zelf, kan een 
ruimhartige, effectieve gecoördineerde ondersteuning van buiten niet worden gemist. 
Nederland blijft daarin zijn aandeel leveren.

De regering zal zich op een zo breed mogelijk front blijven inzetten voor oplossingen 

van de schuldenproblematiek. In samenhang hiermee zullen de belemmeringen voor ont

wikkelingslanden op handelsgebied moeten worden verminderd.

De regering hoopt dat voor de problemen in het binnenland van Suriname een vreedza
me oplossing zal worden gevonden.i64 Daarmee zou de weg vrij zijn voor bestendiging van

162 Zie noot 145.

163 HTK 1989-1990, Bijl. 21 148 Structuurnota landbouw , nr. 3 Nota; UCV 2 3 ,1 7  dec. 1990.

164 Na de verkiezingen van 25 novem ber 1987 (zie noot 156) bleven er problem en bestaan met rebel

len in O ost-Surinam e. Deze waren niet bereid zich aan het nieuwe bewind te onderw erpen. In de 

tweede helft van 1988 leidde dit tot gevechten tussen de rebellen en het leger. HTK 1987-1988, 

Bijl. 20 361 Surinam e, nr. 5 Verslag van een m ondeling overleg en nr. 10 Verslag van een m onde

ling overleg; Debat TK 27 apr. 1988, p. 7 3 -3 7 4 7  e.v.
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de relaties en een goede voorbereide versterking van de samenwerking met dit land, waar de 
democratische ontwikkelingen weer hoop geven.

De ontwikkelingssamenwerking ten gunste van de Nederlandse Antillen zal in toene
mende mate worden gericht op het stimuleren van de economische bedrijvigheid op deze 
eilanden. De resultaten van het herstelbeleid van Aruba stemmen tot voldoening.

Het is bemoedigend dat de verbeterde Oost-West-betrekkingen meer ruimte doen ont

staan voor vrede-bevorderende taken van de Verenigde Naties, waaraan de regering wil blijven 

bijdragen. Zo krijgt vrede nieuwe kansen en worden regionale conflicten tot een oplossing 

gebracht. De wapens maken plaats voor onderhandelingen.

De ratificatie eerder dit jaar, van het verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 

over nucleaire wapens voor de middellange afstand is allerwegen verwelkomd. l6 5 Hopelijk zal 

daarvan een impuls blijven uitgaan naar andere terreinen van wapenbeheersing. Voor de vei

ligheid van Europa is vooral van belang dat het overwicht in conventionele wapens van het 
Warschaupact ongedaan wordt gemaakt. Inspanningen op het terrein van de wapenbeheer

sing en een toereikende defensie blijven de pijlers waarop, in bondgenootschappelijk ver
band, onze veiligheidspolitiek berust.

Om een goede bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging te kunnen handha

ven, zijn in het nieuwe Defensieplan166 prioriteiten gesteld ten gunste van onze inspanning 

voor de verdediging in de centrale sector van West-Europa. l67 Op deze wijze kunnen ook in 

de toekomst steeds verantwoorde keuzen worden gemaakt.

Aan de onmisbare Europese-veiligheidsdimensie zal de regering in het verband van de 
West-Europese Unie verder vorm trachten te geven.

De eenwording van Europa vergt ook op het terrein van rechtshandhaving en bestuur 

steeds meer aandacht. Voorkomen en bestraffen van criminaliteit noodzaakt tot onderlinge 

afstemming van activiteiten en rechtsregels door de justitiële en bestuurlijke autoriteiten in 
de verschillende landen. Onvoldoende afstemming gaat ten koste van een verantwoord 

sanctiebeleid.

165 Op 30 oktober 1987 kwamen de VS en de Sovjet-Unie het INF-akkoord overeen, w aarin afgespro

ken werd alle grondgebonden raketten met een bereik van 500-5500 km te vernietigen. HTK 

1987-1988, Bijl. 20 414 G o edkeurin g  van drie overeenkom sten verband houdende met het tussen 

de Verenigde Staten van Am erika en de Sovjet-Unie gesloten Verdrag inzake de elim inatie van 

hun m iddellange en kortere afstandsw apens, nr. 2 Voorstel van wet; Debat TK 16 mrt. 1988, p. 58- 

3086 e.v.

166 De nieuwe Defensienota zou echter pas in maart 1991 verschijnen. HTK 1990-1991, Bijl. 21 991 

Defensienota 1991, nr. 3 Nota; UCV nr. 9 1,1 0  ju n i 1991.

167 ln het geval van een conventionele oorlog met het W arschaupact was de centrale sector het te 

verwachten slagveld op de Noord-D uitse Laagvlakte.
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Het is verheugend dat het beleid tot bestrijding van de criminaliteit resultaten begint af te 

werpen. Hoewel het nog te vroeg is om vast te stellen dat reeds van een kentering sprake is, 
geeft deze ontwikkeling hoop. De omvang van de zware georganiseerde misdaad is evenwel 

zorgwekkend. Om deze beter te bestrijden is een gecoördineerde bovenlokale aanpak door 

politie en justitie nodig. Het beroep op de medeverantwoordelijkheid van vele geledingen in 

de samenleving bij de terugdringing van de criminaliteit is niet zonder gehoor gebleven. In 
de voortgangsrapportage over de uitvoering van het beleidsplan ‘Samenleving en criminali
teit’ wordt daarop ingegaan.168 Ook de opvattingen van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over de rechtshandhaving zullen daarin aan de orde komen. i69 De regering 

ziet in deze visie een duidelijke ondersteuning van het door haar gevoerde beleid, een beleid 

dat is gericht op versterking van het vertrouwen in het recht en van het gevoel van veiligheid 

bij de burger, een beleid dat ook is gericht op versterking van het normbesef en de norm
handhaving. De regering streeft ernaar dat wetgeving die een effectiever sanctiesysteem 
bevat en de snelle inning van boetes mogelijk maakt, het komend jaar in werking treedt. *7°

Begin 1989 zal het ontwerp voor een herziening van de Wegenverkeerswet worden inge
diend.I7 I Het ontwerp biedt onder meer de basis voor de mogelijkheid, alcoholgebruik in het 

verkeer beter te bestrijden en het ontduiken van de verzekerings- en belastingplicht bij het 

autorijden tegen te gaan. Dit alles stelt hoge eisen aan de politie. Er zal daarom grote aan

dacht worden besteed aan een zodanige herverdeling van de sterkte, dat de politiecapaciteit 

beter aansluit bij de werkdruk.

Dezer dagen zal U een wetsvoorstel tot herziening van de Vreemdelingenwet berei

ken.1?2 Dit heeft tot doel, het toelatingsbeleid in het belang van de rechtszekerheid hechter 
in de wet te verankeren en een doelmatiger uitvoering te verzekeren.

Decentralisatie, deregulering en privatisering -  hoe moeilijk ook -  beginnen resultaten 

af te werpen. Lokale overheden krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en de bemoeienis 
van de rijksoverheid wordt teruggedrongen. Daarin passen de voorstellen tot deregulering 

en decentralisatie die gemeenten en provincies zelf hebben ingediend.

168 HTK 1988-1989, Bijl. 18 995 Sam enleving en crim inaliteit, nr. 36 Voortgangsrapportage en kabi

netsreactie; UCV 29, 30 jan. 1989. Zie ook noten 8 4 ,1 1 7  en 124.

169 W RR, R e c h ts h a n d h a v i n g ,  Rapporten aan de regering, nr. 35 (Den Haag 1988).

170 HTK 1988-1989, Bijl. 20 800 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten 

(Justitie), nr. 2 Memorie van Toelichting; Debat TK 1 nov. 1988 e.v., p. 17-835 e.v.

171 HTK 1988-1989, Bijl. 16 092 W ijziging van de W egenverkeerswet (u itb re id in g  van de reikwijdte 

van de W egenverkeerswet), nr. 16 Nader gew ijzigd voorstel van Wet; Debat TK 16 mrt. 1989, p. 62- 

5568 e.v.

172 HTK 1988-1989, Bijl. 20 972 W ijziging van de Vreem delingenw et (verzekering grensbew aking), nr.

2 Voorstel van Wet; Debat TK 15 dec. 1988, p. 37-2 2 3 9  e.v.
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Meer in het algemeen werken de bestuursakkoorden steeds beter door in de praktijk van de 

verhouding tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de provincies en gemeenten. In de reeks 
van te privatiseren overheidsactiviteiten zal naar verwachting per i  januari het grootste pro
ject, de verzelfstandiging van de PTT met haar honderdduizend werknemers, worden gere
aliseerd. J73

De overheid moet, om haar taken gericht op dienstverlening aan de burger goed te kun

nen uitvoeren, over de nodige gegevens kunnen beschikken. Het toenemend aantal geauto

matiseerde persoonsregistraties bij overheid en bedrijven vervult menigeen met onzekerheid 
en onrust. Daarom is het zo belangrijk dat de Wet Persoonsregistraties tot stand komt.*74 
Om een doelmatig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens veilig te stellen, zal de rege

ring in het komende jaar de hoofdlijnen vaststellen van een persoonsinformatiebeleid voor 

de openbare sector. Van de overheid mag worden geëist dat zij de persoonlijke levenssfeer 
van de burger zoveel mogelijk ontziet, maar ook moet van haar worden verlangd dat zij van 

de moderne informatie-technologie een passend gebruik maakt bij de bescherming van de 
samenleving en bij de bestrijding van misdaad, misbruik of ontduiking.

Op het terrein van de bejaardenzorg hebben de provincies en grote gemeenten te maken 

met de gevolgen van de vergrijzing. Ten behoeve van de oplossing van knelpunten die zij bij 

dit beleid tegenkomen, wordt het budget voor de bejaardenoorden met vijftig miljoen gul
den verhoogd.

Voor de versterking van de zorg voor mensen met een handicap komen volgend jaar 

extra bedragen ter beschikking, waarvan een belangrijk deel ten goede zal komen aan men
sen met een geestelijke handicap.

De samenleving stelt hoge eisen aan het onderwijs. Scholen moeten daarom goed toe

gerust en flexibel kunnen opereren. Scholen moeten zelfstandiger kunnen functioneren, 

minder belast door gedetailleerde regels en voorschriften. De eerste stappen in deze richting

173 De PTT (Posterijen, Telegrafie en Telefonie) was een staatsbedrijf. Met ingang van 1989 werd de 

PTT geprivatiseerd. HTK 1987-1988, Bijl. 20 3 70  Regels met betrekking tot de o p rich ting  van de 

naam loze vennootschap PTT N ederland NV (M achtigingsw et PTT N ederland NV), nr. 2 Voorstel 

van Wet; Debat TK 18 mei 1988 e.v., p. 78-4 039  e.v.

174 De Wet persoonsregistraties (W PR) g a f iedere burger het recht op inzage in en zonodig correctie 

van zijn gegevens die in databases waren opgeslagen. De wet was op 8 septem ber 1987 door de 

Tweede Kam er aangenom en. HTK 1986-1987, Bijl. 19 095 Regels ter bescherm ing van de per

soonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistratie (Wet persoonsregistraties), nr. 11 

Gew ijzigd voorstel van Wet; Debat TK 1 sept. 1987 e.v., p. 96-4940 e.v. Om het sociaal-fiscaal 

num m er (Sofi-num m er) met ingang van 1989 te kunnen invoeren, was het echter noodzakelijk 

dat de Eerste Kam er de wet vóór de ja arw isse lin g  zou aannem en. Daartoe werd tijdens het kerst

reces op 27 decem ber 1988 een extra zitting op de agenda geplaatst.
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zijn gezet. Op deze weg zal weloverwogen en in goed overleg worden voortgegaan. De 
Adviescommissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten zal hierbij haar rol spelen. Zo 
krijgt een praktische aanpak van de deregulering van de onderwijsregelgeving voor de lan

gere termijn gestalte. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de rijksoverheid 

wezenlijke taken behoudt op het gebied van onderwijs en onderzoek, zoals haar opgedragen 

in de Grondwet.

Zelfs bij de belangrijke aanpassingen in de studiefinanciering, die versobering inhou- 
den, is het, gegeven de op zichzelf verheugende groei van deelname aan het onderwijs, 

nodig gebleken de begroting vanaf 1990 met een kleine driehonderd miljoen gulden te ver
hogen.

De regering zet zich ervoor in om in het bijzonder de positie van minderheden op de 
arbeidsmarkt en in het onderwijs te verbeteren. Voorstellen daartoe zullen het komende jaar 
worden b e s p r o k e n .J75 Het aandeel van leden van etnische minderheidsgroepen in over

heidsdienst zal worden vergroot. De bevordering van de deelname aan het arbeidsproces van 

gehandicapte werknemers en het tegengaan van de uitstroom wegens arbeidsongeschikt

heid houden prioriteit. Dit is een plicht voor overheid en bedrijfsleven.

Leden uan de Staten-Generaal,

Er is reden voor enig optimisme, gelet op de bereikte resultaten. Toch zullen van U grote 

inspanningen worden gevergd, juist nu voor de toekomst gestalte moet worden gegeven aan 
een aantal structurele en kwalitatieve maatregelen.

Belangrijke beleidskeuzen zullen in gemeen overleg met U worden gedaan, gemeen 

overleg dat behoort te staan in het teken van de bevordering van rechtszekerheid en bestuur

lijke zorgvuldigheid, om zo het vertrouwen van de burger in het functioneren van wetgeving 

en bestuur te versterken. Van harte wens ik U toe, dat Gods zegen op uw werk rust.

175 HTK 1987-1988, Bijl. 20 643 C u ltu rele  m inderheden in het beroepsonderw ijs, nr. 2 Notitie. HTK

1987-1988, Bijl. 20 339  W erkgelegenheid etnische m inderheden bij de rijksoverheid, nr. 4 B rief 

van de m inisters van Sociale Zaken en W erkgelegenheid, van Binnenlandse Zaken en van W elzijn, 

V olksgezondheid en C u ltuur; UCV nr. 1 3 ,1 4  nov. 1988.
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Troonrede 19 september 1989

Leden van de Staten-Generaal,

Na  d e  v e r v r o e g d e  v e r k ie z in g e n  is o p  14 september de nieuw gekozen Tweede Kamer bij

eengekomen. Met de vorming van een nieuw kabinet is een aanvang gemaakt.1?6 Deze 

uiteenzetting van het regeringsbeleid zal dus sober zijn.

In verscheidene delen van de wereld is er sprake van een streven naar meer vrijheid en 

een democratische rechtsorde. Steeds wijder wordt erkend dat deze ontwikkeling ook de 
beste basis biedt voor een rechtvaardige en welvarende samenleving.

Zo doen zich in een aantal Oosteuropese landen bemoedigende veranderingen voor. Ze 
verdienen onze steun en sympathie, in woord en daad, opdat de kille scheiding door het 
Uzeren Gordijn steeds meer plaats maakt voor samenwerking en goed nabuurschap.J77 

De NAVO heeft afgelopen voorjaar haar veertigjarig bestaan herdacht. Ook de komende 

jaren zal het bondgenootschap onmisbaar blijven om vrede en veiligheid in ons werelddeel 

te waarborgen.

Op het gunstige klimaat van de wapenbeheersing wil Nederland met zijn Atlantische part

ners actief blijven inspelen om tot verdere akkoorden te komen. Van bijzonder belang in dit 

verband zijn de onderhandelingen over conventionele strijdkrachten. Deze besprekingen bie

den de gelegenheid grote onevenwichtigheden, die al zo lang een schaduw werpen over ons 
continent, om te zetten in een duurzaam evenwicht en te komen tot een geringere bewapening.

176 Op 2 mei 1989 was het kabinet-Lubbers II gevallen over de fin anciering  (afschaffing reiskosten

forfait) van het N ationaal M ilieubeleidsp lan. Op 6 septem ber volgden vervroegde verkiezingen 

w aarbij de W D  v ijf  zetels verloor. Op 7  novem ber werd het kabinet-Lubbers III gepresenteerd, dat 

uit CDA- en PvdA-m inisters bestond.

177 In m aart 1989 w erden in de Sovjet-Unie rechtstreekse en geheim e verkiezingen voor iets m eer 

dan de helft van de zetels van het C ongres van Volksafgevaardigden gehouden. Verder was 

H ongarije op 2 mei 1989 begonnen met het opruim en van prikkeldraad langs de grens met 

O ostenrijk. G esproken werd over een bres in het Ijzeren G ordijn. Tevens vonden in H ongarije in 

de zom er rondetafelgesprekken plaats tussen vertegenw oordigers van de com m unistische partij 

en de oppositie. In Polen vonden in het voorjaar rondetafelgesprekken plaats. In ju n i volgden 

vrije verkiezingen voor een deel van de volksvertegenw oordiging. HTK 1988-1989, Debat TK 28 

febr. 1989 e.v., p. 54-52 33 e.v.
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Met betrekking tot het veiligheidsvraagstuk zal de voortschrijdende eenwording West- 
Europa beter in staat stellen meer verantwoordelijkheden te dragen voor politieke en econo

mische stabiliteit, zowel in de eigen regio als elders in de wereld. Voor zover het integratie

proces de economie betreft, is de eerste opdracht de voltooiing van de Interne Markt. 
Hiermee worden goede vorderingen gemaakt. De regering ziet de verwezenlijking van een 

Economische en Monetaire Unie, waarvan de eerste fase thans in voorbereiding is, als een 
vervolg op de totstandkoming van de Interne Markt.1?8

Bij het gestalte geven aan de sociale en culturele identiteit van Europa gaat het om één

heid in verscheidenheid. Met het voortgaan van de integratie is het echter wel belangrijk 
alleen datgene op Gemeenschapsniveau te regelen wat niet aan de individuele lidstaten kan 
worden overgelaten.

De interne versterking van de Gemeenschap zal niet ten koste mogen gaan van de openheid 
naar buiten. Integendeel, de toegankelijkheid moet vergroot worden, in het bijzonder tegenover 

de ontwikkelingslanden. De eigen verantwoordelijkheid van deze landen voor het op gang bren

gen van groei en ontwikkeling vormt het uitgangspunt van de strijd tegen armoede en achter
stand. N iettemin hebben de rijke landen de plicht de inspanningen van de ontwikkelingslanden 

te steunen, zowel direct als met behulp van multilaterale organisaties. De problemen die veel 

ontwikkelingslanden hebben met hun buitenlandse schuld, vormen een bron van aanhouden

de zorg. Nederland streeft ernaar deze problemen tot een oplossing te brengen door samen

werking in het kader van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Voorts kunnen 

industrielanden belangrijk bijdragen aan de oplossing van het schuldenvraagstuk, door hun 

grenzen verder open te stellen voor buitenlandse handel en door voorwaarden te scheppen voor 
een voorspoedige economische groei en voor een duurzame verlaging van de rente.

Het is verheugend dat de betrekkingen met Suriname in belangrijke mate zijn genor
maliseerd, zodat de ontwikkelingsrelatie kan worden hersteld.'79

Onze wereld wordt zich steeds duidelijker bewust van gemeenschappelijke zorgen; het 

grensoverschrijdende en vaak wereldomspannende karakter van het milieuvraagstuk is 

daarvan een voorbeeld. Nederland, dat zelf duidelijk te kampen heeft met milieuvervuiling

178 Op de Europese Raad van 26 en 27 ju n i 1989 in M adrid werd een program m a opgesteld, dat de 

valuta’s van de tw aalf lidstaten in één m unteenheid zou laten opgaan. HTK 1988-1989, Bijl. 21 203 

Europese Raad Madrid 2 Ö -27juni 1989, nr. 1 Briefvan de m inistervan Buitenlandse Zaken; Debat 

TK 28 ju n i 1989, p. 90-6734 e.v.

179 De N ederlandse regering prees de inspanningen van de dem ocratisch gekozen Surinaam se rege

ring om te komen tot een duurzam e vrede in het binnenland. Toch bleef N ederland aarzelen met 

de hervatting van de ontw ikkelingshulp aangezien Surinam e niet voldeed aan het opstellen van 

een m eerjarig o ntw ikkeling sp lan. H T K ig 8 8 -ig 8 g , Bijl. 20 361 Surinam e, nr. 28 B riefvan de m inis

ter voor O ntw ikkelingssam enw erking; Debat TK 19 okt. 1988, p. 12-632 e.v.
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en voor oplossingen veelal sterk afhankelijk ls van het buitenland, zal de internationale aan
pak van de problemen blijven stimuleren, zowel in Europees als in mondiaal verband. De 

conferentie van Den Haag dit voorjaar’80 en de ministersconferentie dit najaar in 

Noordwijk181, die gewijd zal zijn aan de problemen van atmosferische vervuiling en kli
maatsverandering, geven hieraan concreet uiting.

Het in mei uitgebrachte Nationaal Milieubeleidsplan bevat behalve een langere-termijn

strategie voor herstel van het ecologisch evenwicht en voor een duurzame ontwikkeling, ook 

een uitgewerkt activiteitenprogramma voor een geïntensiveerd milieubeheer voor de perio

de tot en met I994-'82 De urgentie van de milieuproblematiek bracht mee dat met de voor
bereiding van de uitvoering reeds een begin moest worden gemaakt. De regering heeft de 

afgelopen maanden een aantal wetsvoorstellen en beleidsnota’s ingediend die de slagvaar

digheid en effectiviteit van het milieubeheer op een hoger niveau moeten brengen.-i83

180 Op 11 maart 1989 hadden 24 landen in het Vredespaleis de zogenaam de ‘V erklaring van ’ s- 

G ravenhage’ ondertekend, w aarin werd aangedrongen op een VN-orgaan dat verantw oordelijk is 

vo o rd e  bescherm ing van de atmosfeer. HTK 1988-1989, Bijl. 21 067 V erklaring van ’s-Gravenhage 

inzake de bescherm ing van de atm osfeer van de aarde, nr. 1 Brief van de m inister-president, 

m inister van Algem ene Zaken.

181 In N oordw ijk zou op 6 en 7  novem ber 1989 een conferentie van m ilieum inisters en afgevaardig

den uit 68 landen plaatsvinden over atm osferische vervuilin g  en klim aatverandering. Door 

tegenstand van de VS en Japan zouden de m inisters er niet in slagen om tot harde afspraken te 

komen over m aatregelen tegen de w ereldw ijde vervu ilin g  van de atmosfeer. HTK 1989-1990, Bijl.

21 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XI 

(M inisterie van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening  en M ilieubeheer) voor het ja a r 1990, nr. 

14 B riefvan de m inister van Volkshuisvesting, R uim telijke O rdening en M ilieubeheer.

182 Zie noot 145.

183 HTK1988-1989, Bijl. 21 087 U itbreidingen w ijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 

en daarmee sam enhangende wijzigingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor 

inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), nr. 2 Voorstel van Wet; 

Debat TK 18 juni 1991 e.v., p. 93-5318 e.v. HTK 1988-1989, Bijl. 21 088 Uitbreiding van de Wet alge

mene bepalingen m ilieuhygiëne en daarmee sam enhangende wijzigingen van andere wetten 

(dwangsom ), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 4 apr. 1990, p. 56-3219 e.v. HTK 1988-1989, Bijl. 21 163 

Uitbreiding en w ijziging van de Wet algemene bepalingen m ilieuhygiëne en daarmee sam enhan

gende w ijzigingen van andere wetten (m ilieubeleidsplanning en m ilieukwaliteitseisen; provinciale 

m ilieuverordening; totstandkom ing algemene maatregelen van bestuur), nr. 2 Voorstel van Wet; 

Debat TK 19 juni 1991 e.v., p. 94-5415 e.v. HTK 1988-1989 Bijl. 21 202, Aanvulling van de Boeken 3, 6 

en 8 nieuw BW met regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreini

ging van lucht, water of bodem, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 3 dec. 1992, p. 31-2323 e.v.
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Versterking van de samenwerking tussen overheid en sectoren die verantwoordelijk zijn voor 

bepaalde vormen van vervuiling, is een belangrijke voorwaarde voor een doeltreffende aan- 
pak. Aanpassingen van produktie-processen en consumptie-patronen zullen nodig zijn; ze 

doen een groot beroep op technologische creativiteit en bereidheid tot verandering in 

gedrag.

In het verkeer neemt de spanning tussen mobiliteit en milieu toe. De afgelopen maan
den bleek dat weer herhaaldelijk. Aan de groei van het verkeer moeten grenzen gesteld wor

den. Tegelijk beseffen we hoe belangrijk het voor de welvaart is dat ons land hoofdingang 

van Europa blijft en zijn distributiefunctie kan blijven vervullen.

De regering heeft ingrijpende voorstellen gedaan om dit dilemma het hoofd te bie
den.1̂  Het nieuwe kabinet moet kiezen met welke middelen het de belastingvan het milieu 
door de auto kan verminderen en hoe er voldoende ruimte gegeven kan worden aan het 

zakelijke en het goederenverkeer. Pijnloze oplossingen zijn overigens niet voorhanden.
Twintig jaar geleden is de zorg voor de waterkwaliteit wettelijk geregeld.lS 5 Met een 

actief milieubeleid werd toen een begin gemaakt. We kunnen nu zeggen dat de vervuiler niet 

voor niets heeft moeten betalen; de waterzuivering heeft heilzame gevolgen gehad. In ande

re opzichten zijn de problemen echter sterk onderschat: ze zijn nog steeds zo groot dat ze 

met nieuw elan moeten worden aangepakt. De onlangs verschenen Nota Waterhuishouding 

geeft de weg daarvoor aan.’86 Het komende jaar zullen de voornemens die zijn neergelegd in 
de Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan, kunnen worden uitgewerkt.l87 

Hoofddoelstelling van de Structuurnota Landbouw is het bevorderen van een concurrerende, 

veilige en duurzame landbouw. Uitgangspunt is dat de landbouw een economische activiteit 
is die moet plaatsvinden met respect voor de instandhouding van het milieu als natuurlijke 

hulpbron. Het Natuurbeleidsplan heeft ten doel natuurlijke en landschappelijke waarden 
duurzaam te behouden, te herstellen en te ontwikkelen.

De geïndustrialiseerde wereld beleeft momenteel het zevende jaar van toenemende eco
nomische activiteit. In de naoorlogse periode is de duur van deze bloei alleen vergelijkbaar 
met de periode van economische voorspoed van de jaren zestig. Er zonder meer van uitgaan 
dat deze groei zich zal voortzetten, houdt echter grote risico’s in.

184 HTK 1988-1989, Bijl. 20 922 Tweede Struktuurschem a verkeer en vervoer, nr. 2 Nota; Debat TK 29 

nov. 1990, p. 30-1721 e.v.

185 De Wet verontreiniging oppervlaktew ateren van 13 novem ber 1969, Staatsblad 536.

186 HTK 1988-1989, Bijl. 21 250 Derde Nota w aterhuishouding, nr. 2 Nota; HTK1989-1990, UCV nr. 14, 

19 nov. 1990.

187 HTK 1989-1990, Bijl. 21 148 Structuurnota landbouw , nr. 3 Nota; HTK 1990-1991, UCV nr. 23, 17 

dec. 1990. N atuurbeleidsplan: zie noot 146.

!32



T R O O N R E D E  1 0  S E P T E M B E R  1 9 8 0

In de afgelopen periode heeft Nederland op het punt van de ontwikkeling van de economie 

en de bedrijfsinvesteringen weer de aansluiting gevonden bij de andere Europese landen. Op 

een aantal terreinen doet ons land het zelfs beter. Vooral de groei van de werkgelegenheid in 

ons land is hoog; 500.000 mensen méér vonden daardoor werk. Dat is 2 procent per jaar in 

de periode 1984-1989. Voortzetting van deze groei is van groot belang.
De komende jaren zullen de kansen op werk voor langdurig werklozen -  in het bijzon

der uit etnische minderheden -  èn herintredende vrouwen verbeterd moeten worden. Een 

actief arbeidsmarktbeleid, bestaande uit scholing en het opdoen van werkervaring, verdient 

onverminderd voortzetting. De inspanningen zullen dichterbij de praktijk gebracht worden, 

indien het voorstel Arbeidsvoorzieningswet wordt aangenomen.188

Ook in 1990 is een gematigde loonkostenontwikkeling van cruciaal belang voor voort
zetting van de economische groei en herstel van de werkgelegenheid. Alleen een gematigde 

loonontwikkeling maakt een gelijkwaardiger inkomensontwikkeling voor onderscheiden 

groepen burgers verantwoord; dit zowel uit een oogpunt van werkgelegenheid als van de 
ontwikkeling van de collectieve uitgaven. Om die reden is spoedig overleg vereist tussen 
overheid en sociale partners over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en de bestrij
ding van de werkloosheid in de komende jaren.

In afwachting van nieuwe regelgeving -  onder verantwoordelijkheid van een volgend 
kabinet -  gaat de regering thans uit van een verhoging van minimumloon en sociale uitke

ringen met 1 procent per 1 januari aanstaande, volgens de nu geldende Wet Aanpassings
mechanismen.1̂

De regering is ernstig bezorgd over de toename van het aantal personen dat wegens 

arbeidsongeschiktheid niet meer aan het arbeidsproces kan deelnemen. Zonder verdere 
maatregelen moet verwacht worden dat het aantal arbeidsongeschikten blijft stijgen. Sociaal 
en economisch gezien is dit niet aanvaardbaar.

De collectieve-lastendruk is de afgelopen kabinetsperiode licht gedaald ten opzichte van 
het feitelijk niveau in 1986. Er werd een begin gemaakt met het verlagen van belasting- en 
premietarieven. De wetswijzigingen naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie-

188 HTK 1989-1990, Bijl. 20 569 Invoering van de arbeidsvoorzieningsorganisatie en regelen op het 

gebied van arbeidsvoorziening (A rbeidsvoorzieningsw et), nr. 17 Gew ijzigd voorstel van Wet; 

Debat TK 12 dec. 1989, p. 21-722 e.v.

189 De Wet aanpassingsm echanism en uit 1979 was in verband met de econom ische crisis in de jaren 

1980 buiten w erking gesteld. Met ingang van 1990 zou de wet w eer in w erking treden. In 1991 zou 

de wet w orden vervangen. HTK 1990-1991, Bijl. 22 012 W ijziging  van de Wet m inim um loon en 

m inim um vakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidsw etten, houdende vaststelling van 

een stelsel van koppeling van m inim um loon en uitkeringen aan de loonontw ikkeling met de 

m ogelijkheid tot afw ijking, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 24 ju n i 1991 e.v., p. 96-5541 e.v.
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Oort worden inmiddels verwerkt in de loon- en inkomstenbelasting.1?0 In de periode van 

1983 tot 1990 kon in het bijzonder het marginale tarief van belastingen en premies voor het 

overgrote deel van de burgers duidelijk dalen. Dit is mede van belang voor het goed functio
neren van de arbeidsmarkt en het matigen van de loonkosten.

Naar verwachting komt het financieringstekort in 1990 uit op 5 procent van het natio

naal inkomen. Ten opzichte van het tekort in 1983 is er sprake van halvering. Hierbij mag 
niet vergeten worden dat in deze periode de aardgasbaten sterk zijn afgenomen. De terug

dringing van het financieringstekort is mede mogelijk geworden doordat het aandeel van de 

uitgaven in het nationaal inkomen -  zowel van het Rijk als van de gehele collectieve sector -  

is gedaald. Niettemin zijn, vergeleken bij de andere landen van de Europese Gemeenschap, 
onze collectieve uitgaven, ons financieringstekort en onze staatsschuld nog steeds erg hoog. 
Het blijft daarom noodzakelijk waakzaam te zijn bij de verdere beheersing van de over
heidsuitgaven, mede in het kader van Europa 1992.

Economische vernieuwing en bestrijding van de werkloosheid, vooral onder jongeren, 

vragen om hoge deelname aan onderwijs en scholing. Hierdoor komen ook de maatschappe

lijke en culturele taken van het onderwijs beter tot hun recht. De volwassenen-educatie is een

190 HTK 1988-1989, Bijl. 20 595 Herziening van de belastingheffing naar aanleid ing  van de voorstel

len van de C om m issie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkom stenbelasting (Wet 

vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkom stenbelasting); HTK 1988- 

1989, Bijl. 20 625 Financiering van de volksverzekeringen (Wet financiering volksverzekeringen); 

HTK 1988-1989, Bijl. 20 6 57 Verplichte toekenning van een toeslag voor de overheveling van 

o p sla g p re m ie s (W et o ve rh e ve lin g sto e slag  o p sla g p re m ie s); HTK 1988-1989, Bijl. 20 855 

A anpassing van een aantal sociale zekerheidsw etten en van enige andere wetten, alsm ede het 

stellen van regels voor de to epassing  van die wetten naar aanleid ing  van de voorstellen van de 

C om m issie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkom stenbelasting (Wet aanp as

sin g  u itk e rin g sre g e lin g e n  o ve rh e ve lin g  o p sla g p re m ie s); HTK 1988-1989, Bijl. 20 8 73  

Inw erkingtreding van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en 

inkom stenbelasting en in aanvu lling  op die wet w ijzigingen van de loonbelasting en de inkom 

stenbelasting inzake vaststelling van het ta rief en beperking van de aftrekbaarheid van gem eng

de kosten (Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- 

en inkom stenbelasting en w ijziging van de regeling betreffende aftrekposten); HTK 1988-1989, 

Bijl. 20 874 W ijziging van de inkom stenbelasting en de vennootschapsbelasting (beperking van 

de aftrekbaarheid van gem engde kosten in de w instsfeer); Debat TK 18 jan. 1989 e.v., p. 39 -2375 

e.v.

191 In 1992 zou de interne markt in Europa voltooid moeten zijn. HTK 1987-1988, Bijl. 20 596 De vo l

to o iin g  van de interne m arkt, nr. 1 B rie f van de m inister en de staatssecretarissen van 

Econom ische Zaken.
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Koningin Beatrix leest de troonrede voor, 19 september 1989 [Foto.-ANPJ.

middel om bij te blijven in de snel veranderende samenleving. In toenemende mate versterkt 

deze scholing bovendien haar bijdrage aan het verhogen van kansen op de arbeidsmarkt.
Wil ons land zijn welvaart op peil kunnen houden, dan zullen wij moeten investeren in 

een hoog opleidingsniveau met daaraan gekoppeld een sterk onderzoeksbestek Daarnaast 
roepen de snelle ontwikkelingen in wetenschap en techniek ethische vragen op, die zorg

vuldige behandeling vereisen. De nota over het wetenschapsbeleid in de jaren negentig zet 

daarvoor de noodzakelijke lijnen uit.^2

192 HTK 1989-1990, Bijl. 21 319 W etenschapsbeleid v o o rd e  jare n negentig, nr. 2 Nota; UCV 24, 12 

mrt. 1990.
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Om op de langere termijn een goed en voor iedereen betaalbaar stelsel van gezondheidszorg 

te garanderen, wordt een tweede stap voorbereid in het vernieuwingsproces van de structuur 
en financiering ervan. Besluitvorming hierover is voorzien in het voorjaar van 1990. 

Belangrijk daarbij is vooral de overheveling van huisartsenhulp naar de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten, waardoor iedereen voor de kosten van deze hulp verzekerd zal zijn.

Vanaf 1990 wordt niet alleen van mannen maar ook van vrouwen die dan achttien wor
den, verwacht dat zij een zelfstandig bestaan opbouwen.L93 Het is de taak van de samenle

ving dit ook inderdaad mogelijk te maken. Dit vergt activiteiten op het terrein van scholing 

en bemiddeling gericht op kansrijke sectoren, verdere stimulering van positieve actie en ver
ruiming van de mogelijkheid om betaald werk en verzorgende taken te combineren.

Ten behoeve van de zorg voor en de dienstverlening aan mensen met een handicap en 

ouderen is voor 1990 een extra bedrag ter beschikking gesteld. Voor een deel zal dit besteed 

kunnen worden aan verlaging van de werkdruk in de instellingen. Daarnaast wordt voortge
gaan met het verminderen van de achterstand, opdat wachtlijsten korter kunnen worden.

Recent heeft de regering een advies over het minderhedenbeleid ontvangen van de 
Wetenschappelijke Raad voor het R e g e r in g s b e le id .T94 De regering bereidt een voorlopig 

standpunt voor, waarin het accent zal liggen op effectiever onderwijs aan en gerichte scho

ling van allochtone leerlingen, alsmede op een krachtige bestrijding van de langdurige werk
loosheid onder deze groepen.

Het mediabeleid staat sterk in de belangstelling. Wijziging van de omstandigheden, bij 

voorbeeld door de Europese integratie op economisch en cultureel gebied, roept de vraag op 

of aanpassing van de wet niet noodzakelijk is. Een eerste antwoord in de vorm van twee wij
zigingsvoorstellen van de Mediawet heeft de regering reeds gegeven.*95

De kwaliteit van de wetgeving behoeft toenemende aandacht van alle betrokkenen. Dit 
geldt niet alleen voor de eisen die uit het internationale en het communautaire recht voort
vloeien, maar in het bijzonder ook voor de effectiviteit en handhaafbaarheid, eenvoud en 
onderlinge afstemming. Vanuit het nieuwe Directoraat-Generaal Wetgeving bij het ministe

rie van justitie zal de afzonderlijke ministeries daartoe ondersteuning geboden worden.

193 De overheid probeerde met voorlichtingscam pagnes als ‘ Kies exact’ en ‘ Een slim m e meid is op 

haar toekom st vo orb ereid’ het belang van een goede o p leiding  en van econom ische zelfstandig

heid onder de aandacht van m eisjes en jong e vrouwen te brengen. HTK 1988-1989, Bijl. 20 939, 

M aatschappelijke positie van m eisjes en jo ng e vrouw en, nr. 2 Nota; UCV nr. 36 ,1  mrt. 1989.

194 WRR, Allochtonenbeleid, Rapporten aan de regering nr. 36 (Den Haag 1989).

195 HTK 1988-1989, Bijl. 21 236 W ijziging van de bepalingen van de Mediawet met betrekking tot het 

toelatingsregim e voor program m a’s van buitenlandse om roepinstellingen, nr. 2 Voorstel van 

Wet; HTK 1988-1989, Bijl. 21 2 37 W ijziging  van bepalingen van de Mediawet in verband met de 

verruim ing van het reclam eregim e en andere w ijzigingen, nr. 2 Voorstel van Wet.
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Bij de criminaliteits-bestrijding beginnen zich resultaten af te tekenen. Toch zullen bijzon
dere inspanningen nodig blijven om de omvang van de criminaliteit verder terug te dringen. 
De sterkte en de uitrusting van de diensten en organen die met opsporing, vervolging en 

berechting van strafbare feiten belast zijn, zullen daarom ook in de komende jaren veel aan

dacht behoeven. De afgelopen jaren hebben verschillende vormen van criminaliteits-pre- 

ventie hun waarde voor de praktijk bewezen. Het is voor de bestrijding van criminaliteit van 

groot belang dat de overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en indivi

duele burgers, elk binnen de eigen omgeving, zo weinig mogelijk gelegenheid bieden voor 
het plegen van misdrijven.

De relatie tussen het Rijk en de andere overheden is -  mede door de bestuursakkoorden -  
sterk v e r b e t e r d . '96 Ook in de komende jaren verdient de relatie tussen de verschillende over

heden aandacht. De positie van de grootstedelijke gebieden in de randstad is van groot 
belang, niet alleen door de zich daar concentrerende problemen, maar ook vanwege de aan

wezige economische potenties. Een voorlopige reactie van de regering op de eerder dit jaar 
uitgebrachte adviezen van de Commissie-Montijn en de Raad voor het Binnenlands Bestuur 
is inmiddels v e r s c h e n e n . ‘ 97 Alvorens een definitief standpunt te bepalen, wordt overleg 

gepleegd met de betrokken overheden.

De naderende voltooiing van de zogenaamde ‘afslankings-operatie’ kan als een belang
rijke fase in het proces van sanering van de overheidsorganisatie worden beschouwd.^8 De 

stelselmatige verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van het overheidsapparaat zal 
de komende jaren echter -  mede gezien de positie van de overheid op de arbeidsmarkt -  ver

der gestalte moeten krijgen.

196 Zie noot n 8 .

197 Op 13 ju n i 1988 was de Externe C om m issie grotestedenbeleid geïnstalleerd. Deze com m issie- 

M ontijn, genoem d naar haar voorzitter J.A.P. M ontijn, bracht op 7  maart 1989 haar rapport uit. 

Op 8 maart bracht de Raad voor het B innenlands Bestuur ook rapport uit. Op 13 septem ber 

stuurde het kabinet zijn voorlopig standpunt naar de Tweede Kamer. HTK 1988-1989, Bijl. 21 062 

G rotestedenbeleid, nr. 2 B rief van de m inister van Binnenlandse Zaken. J.C.F. Bletz, Grote Steden, 

g r o t e  kansen.  Rapport uan de Externe Commissie Grote Stedenbeleid (Den Haag 1989). Raad voor het 

Binnenlands Bestuur, Aduies over  het bestuur in .grootstedelijke gebieden (Den Haag 1989).

198 Het streven van het kabinet-Lubbers II was het aantal arbeidsjaren bij de overheid tussen 1988 en 

1990 met ongeveer 20.000 te reduceren. HTK 1986-1987, Bijl. 19 827 Afslanking rijksoverheid

1988-1990, nr. 2 Nota; Debat TK 11 mrt. 1987 e.v., p. 57-3011 e.v. HTK 1988-1989, Bijl. 19 827 

Afslanking rijksoverheid 1988-1990, nr. 66 B riefvan de m inister van Binnenlandse Zaken (tweede 

periodieke voortgangsrapportage afslanking).
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Op de Nederlandse Antillen wordt gewerkt aan versterking van de economie en gezocht naar 

een nieuwe evenwichtige vormgeving van de staatkundige structuur. Op Aruba worden 
nadere gedachten gevormd over de toekomstige relatie met Nederland.

Leden van de Staten-Generaal,

Op weg naar het laatste decennium van deze eeuw rust op u een bijzondere verantwoorde
lijkheid. Er is veel tot stand gebracht, maar er zullen nog belangrijke keuzen moeten worden 

gedaan ter verankering van het recht van een ieder op een goed milieu, en ter bevordering 
van de democratische en sociale rechtsorde, nationaal, Europees en mondiaal. Van harte 
wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.
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Troonrede 18 september 1990

Leden van de Staten-Generaal,

De in v a l  v a n  ir a k  in Koeweit is een flagrante schending van de internationale rechtsor

de. x99 De regering geeft uitvoering aan de mandatoire maatregelen van de 

Veiligheidsraad die moeten leiden tot een doeltreffend economisch embargo tegen Irak en 

heeft ter ondersteuning daarvan twee fregatten van de Koninklijke Marine naar de Golf
regio gezonden.

De regering is zich bewust van de gevaren die aan deze missie verbonden zijn. De hand

having van de internationale rechtsorde weegt echter zwaar. Nederland kan niet afzijdig blij
ven. De regering voelt zich zeer betrokken bij de veiligheid van de Nederlanders die nog in 
Irak en Koeweit zijn. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar hen en hun verwanten.

De crisis in de Golf-regio maakt duidelijk dat er nu -  mede dankzij de verbeterde ver

houdingen tussen Oost en West -  voor de Verenigde Naties mogelijkheden zijn om verant

woordelijkheid te nemen. De inspanning is nu gericht op vrede en het respecteren van de 

internationale rechtsorde. De rol van de Verenigde Naties is echter evenzeer nodig om 

gerechtigheid en solidariteit in de wereld te bevorderen. De verantwoordelijkheid voor ont

wikkeling en welvaart moet gestalte krijgen binnen de grenzen van een beheersbare groei en 

het behoud van het milieu.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens opgesteld.200 Deze rechten hebben ook vandaag grote betekenis. Onderdrukking, 

onrecht en gebrek aan tolerantie moeten worden bestreden. Het gaat juist om ontplooiing

199 Op 2 au g u stu s 1990 was Irak Koew eit b inn e n g evallen  en had het land ing elijfd . Op 2 en 6 

au g u stu s nam de V e ilig h e id sra ad  van de VN ach tereenvo lg ens resolutie 660 en 661 aan, die 

re sp e ctie ve lijk  on vo o rw a ard e lijke  te ru g trekkin g  van Irak uit Koew eit eiste en een vo lled ig  

h and elsem b a rgo  tegen Irak afkond ig de. V a n a f 8 au g u stu s 1990 werd een in te rn atio n a le  tro e 

penm acht opgebouw d, w aaraan N ederland ook deelnam . HTK 1989-1990, Bijl. 21 664 M idden- 

O o sten-conflict, nr. 1 B rie fvan  de m inisters van B innenlandse Zaken en van Defensie; Debat TK 

4 sept. 1990, p. 88-4996 e.v.

200 De U niversele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 decem ber 1948 door de 

Algem ene Vergadering van de VN aangenom en. In de verklarin g  worden de basisrechten van de 

mens om schreven.
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in vrijheid, met recht op eigen cultuur en overtuiging, ingebed in respect en zorg voor elkaar. 

Deze idealen moeten ook richtsnoer zijn voor ons eigen land. Sociale en bestuurlijke ver
nieuwing, alsmede eenwording van Europa zijn daarbij in onze democratie sleutelwoorden. 

Om deze idealen te verwezenlijken, zoekt de regering samenspraak en samenwerking.

In Europa beleven wij historische tijden. Vanaf 3 oktober zal er weer één Duitsland 
zijn.201 De deling van Europa loopt ten einde. Het beleid is erop gericht de democratische en 
economische ontwikkelingen in Oost-Europa te steunen en aan te moedigen. Met het oog 

hierop is de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling opgericht. Nederland heeft 

het initiatief genomen tot een Europese samenwerking op energiegebied.202 Deze kan haar 
doorwerking hebben op tal van terreinen en in het bijzonder ook een krachtige impuls geven 
aan het milieubeleid in Europa. Hopelijk wordt nog dit jaar een overeenkomst ondertekend 
over de vermindering van conventionele strijdkrachten in Europa. 203 Daarnaast onderstreept 

ook de terugtrekking van Sovjet-troepen uit Oosteuropese landen de verheugende verande
ring.

Europa vraagt om een Europees veiligheidsbeleid. Dit zal echter moeten gebeuren met 
behoud van de samenwerking in Atlantisch verband, opdat een voortgezette betrokken

heid van Noord-Amerika bij de veiligheid van Europa verzekerd blijft. In de NATO treedt 

de militaire functie minder op de voorgrond; haar politieke taak wint in het veranderde 

Europa daarentegen aan belang. Het gaat daarbij om samenwerking in plaats van con

frontatie.

In ons land worden een herstructurering van de krijgsmacht en een daarmee gepaard 
gaande vermindering van personeelssterkte voorbereid. De diensttijd zal met twee maanden 
worden verkort. Dit geldt voor alle dienstplichtigen die na 29 oktober in werkelijke dienst

201 Door toetreding van de DDR tot de BRD zou op 3 oktober de hereniging van D uitsland plaatsvin

den. HTK 1989-1990, Bijl. 21 460 Duitse eenw ording, nr. 1 B riefvan de m inister van Buitenlandse 

Zaken.

202 Op de Europese Raad van 14-15 decem ber 1990 in Rome zou op in itiatie f van m inister-president 

Lubbers gesproken worden over een Europees energie handvest. Lubbers pleitte voor m eer 

sam enw erking tussen Oost- en W est-Europa, teneinde de econom ische ontw ikkeling en de vrije 

m arkt in O ost-Europa te bevorderen.

203 Het verdrag over de conventionele bew apening in Europa (CSE) zou op 19 novem ber 1990 in 

Parijs door de staatshoofden en de regeringsleiders van de 22 landen van de NAVO en het 

W arschaupact worden ondertekend. Dit verdrag was de eerste w erkelijke reductie van de bewa

pening als gevolg van de w eggevallen tegenstelling tussen Oost en West. HTK 1990-1991, Bijl.

22 223 G oedkeurin g  van het op 19 novem ber 1990 te Parijs tot stand gekom en Verdrag inzake 

conventionele strijdkrachten in Europa, met protocollen en bijlagen, nr. 2 Voorstel van Wet; 

Debat TK 16 okt. 1991, p. 11-547 e.v.
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komen.2°4 Verdere integratie van de Europese Gemeenschap is geboden, nu ook met het oog 

op de situatie in Oost-Europa en de inbedding van het Verenigde Duitsland in nieuwe 
Europese structuren.

Nationale bevoegdheden kunnen worden overgedragen aan organen van de Europese 

Gemeenschap indien daarmee de doelmatigheid van het bestuur gediend is. Daarbij moet 

worden gezorgd voor de versterking van de positie van het Europese Parlement, ook in rela

tie tot de Europese Commissie. Dit zal aan de orde komen in een intergouvernementele con
ferentie over de Europese Politieke Unie.205

De contouren van de interne markt beginnen steeds duidelijker zichtbaar te worden, 

maar op bepaalde terreinen, zoals transport, milieu en financiële dienstverlening, zal nog 

een aanzienlijke inspanning worden gevergd. Bovendien moet het sociaal beleid uitgewerkt 
worden aan de hand van de vraag of een onderwerp op Europees dan wel op nationaal niveau 

moet worden geregeld, en welke rol de sociale partners moeten spelen. Dat de landbouw

uitgaven van de Europese Gemeenschap weer sterk gaan groeien is zorgelijk. De ontwikke
lingen op de agrarische markten maken voortgaande aanpassing dan ook onontkoombaar, 
mede om de internationale verhoudingen op het gebied van de handel in landbouwproduk- 
ten te verbeteren.

Aanpassing is ook nodig om te komen tot een land- en tuinbouw die uitgeoefend 

wordt met respect voor het milieu. Op i  juli van dit jaar is de eerste fase ingegaan van de 

Economische en Monetaire Unie.206 Voor een succesvolle intergouvernementele confe

rentie die verder inhoud zal geven aan deze Monetaire Unie zal de regering zich inzet

ten.
De Europees-politieke samenwerking krijgt steeds meer gestalte. Van daaruit probeert 

Nederland samen met de andere lidstaten ontwikkelingen buiten de Europese 

Gemeenschap zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat geldt nu heel nadrukkelijk voor Zuid-

204 M inister van Defensie A.L. ter Beek (PvdA) had een D efensienota aangekondigd voor 1990, m aar 

die zou pas in 1991 verschijnen. HTK 1990-1991, Bijl. 21 991 D efensienota 1991, nr. 3 Nota; UCV 

5 1,10  ju n i 1991. HTK 1990-1991, Bijl. 21 800 X Vaststelling van de beg rotingvan de uitgaven en de 

ontvangsten van hoofdstuk X (M inisterie van Defensie) voor het ja a r 1991, nr. 6 Briefvan de m inis

ter van Defensie.

205 Hierm ee w ordt de bijeenkom st van de Europese Raad in Rome bedoeld (14-15 decem ber 1990). 

HTK 1990-1991, Bijl. 21 501-20 Europese Raad, nr. 12 B rie fv a n  de m inister van Buitenlandse 

Zaken.

206 De eerste fase van de Econom ische en M onetaire Unie (EMU) begon op 1 ju li 1990 en zou op 31 

decem ber 1993 eindigen. In deze fase zouden alle interne belem m eringen binnen de EU op de 

vrijheid van kapitaalverkeer worden ontm anteld.
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Afrika, waar de ontwikkelingen bemoedigend en hoopgevend zijn. Voor het eerst is er een 

echte dialoog ontstaan. 2°7
Nederland zal zich blijven inzetten voor de ontwikkelingslanden. Daarbij neemt de bestrij

ding van armoede een belangrijke plaats in. In de nota ‘Ontwikkelingssamenwerking in de 
jaren negentig’ zal tevens aandacht worden gegeven aan initiatieven om te komen tot schuld

vermindering.208 Daarbij blijft de bereidheid van schuldenlanden om hun eigen beleid aan te 
passen een voorwaarde voor verbetering van hun economische ontwikkeling. In deze nota zal 

ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu een plaats krijgen. Duurzame ont
wikkeling vraagt om een nieuwe wereldomvattende strategie gericht op milieubehoud.

Liberalisering van de wereldhandel en een goed multilateraal handelssysteem kunnen 

een positieve rol vervullen bij bestendige groei van de welvaart in de wereld. Het welslagen 
van de nieuwe Algemene overeenkomst voor handel en tarieven’ -  de zogenaamde Uruguay- 
ronde -  is van mondiale betekenis. 209

Onze economie toont groeikracht en mogelijkheden, zoals onder meer blijkt uit de toe

name van de werkgelegenheid en het sterk gestegen aantal vacatures, maar tegelijk zijn er 

bedreigingen en ernstige problemen. Zowel op het punt van de ontwikkeling van de loon

kosten als dat van de resultaten van de ondernemingen is er weer reden tot zorg. Daarbij 
komt dan nu de crisis in het Midden-Oosten. Waakzaamheid is geboden. De concurrentie 

uit het buitenland wordt steeds sterker. Dit eist voortdurende aandacht en discipline van 

overheid en bedrijfsleven. Dit is ook de kern van de nota ‘Economie met open grenzen’.210 

Het is belangrijk door investeren onze samenleving en economie sterker te maken.

Beheersing van de loonkosten blijft essentieel met het oog op de werkgelegenheid. Dit 

jaar is met de ontwikkeling van de loonkosten de kritische grens bereikt. Een nieuwe loon- 

prijs-spiraal moet vermeden worden. Beheersing van loonkosten zal dan ook een van de cen
trale onderwerpen van overleg met de sociale partners vormen.

207 In 1990 werd in Zuid-Afrika een begin gem aakt met de afschaffing van de apartheid. Op 11 febru

ari 1990 was N.R. M andela, een van de kopstukken van hetAfrican National C ongress (ANC), vrij

gelaten. HTK 1989-1990, Bijl. 17 895 Zuid-Afrika, nr. 71 B rie fvan  de m inister van Buitenlandse 

Zaken.

208 HTK 1990-1991, Bijl. 21 813 Nieuwe kaders voor ontw ikkelingssam enw erking in de jaren negen

tig, nr. 2 Nota; UCV nr. 19, 3 dec. 1990.

209 Op de bijeenkom st in Brussel (3 -7  decem ber 1990) konden de onderhandelingen in het kader 

van de GATT-Uruguay-Ronde echter niet succesvol worden afgerond. HTK 1990-1991, Bijl. 21 800 

XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIII 

(M inisterie van Econom ische Zaken) voor het ja a r 1991, nr. 35 B rief van de staatssecretaris van 

Econom ische Zaken.

210 HTK 1989-1990, Bijl. 21 670 Economie met open grenzen, nr. 2 Nota; UCV nr. 29, 4 febr. 1991.
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De verbetering van de contractlonen van werknemers in de marktsector zal, mits verant
woord, ook in 1991 op overeenkomstige wijze kunnen doorwerken in de inkomens van wer

kenden in de collectieve sector en van uitkeringsgerechtigden. Er zijn maatregelen getroffen 

voor een redelijk evenwichtig gespreide koopkrachtontwikkeling. Wel zal deze slechts 
bescheiden kunnen zijn, aangezien ook een aantal essentiële publieke taken meer aandacht 

vergt.

Gemeenschapsvoorzieningen ontlenen hun betekenis aan sociale en economische 

motieven. Door de Europese integratie zal een adequaat aanbod van publieke voorzieningen 

en infrastructuur steeds meer bepalend zijn voor de internationale concurrentiekracht van 
de economie. Maar dit moet wel worden afgewogen tegen de lasten die daaruit voor de bur
gers voortvloeien. Bij deze afweging mag het probleem niet afgewenteld worden op het 

financieringstekort en de staatsschuld. Jaar in, jaar uit is de staatsschuld in verhouding tot 

het nationale inkomen toegenomen en daarmee eveneens de renteverplichting van de rijks

overheid. Dat kan niet door blijven gaan. Daarom zal het financieringstekort verder omlaag 

gebracht worden.
Milieubeleid en economische groei zijn beide van belang en kunnen elkaar ondersteu

nen. De specifieke ligging van Nederland en de structuur van onze economie noodzaken tot 

een vergaand milieubeleid. Met het uitbrengen van het Nationaal milieubeleidsplan en de 

aanvulling daarop heeft de regering de lijnen uitgezet.211 Nu de behandeling hiervan in 

gemeen overleg met u achter de rug is, kan het komende jaar alle aandacht uitgaan naar de 

uitvoering. De regering hecht ook aan het versterken van het milieubeleid in Europees ver

band. Een voorbeeld daarvan is het Rijn-actieplan, dat zijn vruchten begint af te werpen.212

Door uitvoering van het Natuurbeleidsplan zal de versterking van het natuurbeleid 

gestalte krijgen.21? In veel ontwikkelingslanden is er een voortschrijdende degradatie van het 

milieu. Daarom heeft [de] 2 |4 Nederland, te zamen met andere landen, het initiatief genomen 

om een milieufaciliteit binnen de Wereldbank op te richten.215 Veel milieuproblemen vragen

211 HTK 1989-1990, Bijl. 2 1 1 3 7  N ationaal M ilieubeleidsp lan, nr. 21 N ationaal M ilieubeleidsp lan-p lus; 

Debat TK 12 sept. 1990, p. 92-5125 e.v. Zie ook noot 145.

212 In de Internationale R ijncom m issie werkten de v ijf  Rijnoeverstaten (Zw itserland, Frankrijk, 

D uitsland, Luxem burg en N ederland) en de Europese Com m issie sam en aan de bescherm ing van 

de Rijn. Zij stelden het Rijn-actieplan op. HTK 1989-1990, Bijl. 12 872 De verontreiniging van de 

Rijn, nr. 49 B riefvan de m inister van Verkeer en Waterstaat.

213 Zie noot 146.

214 Het w oordje ‘de’ staat niet in de troonrede die in de Staatscourant is afgedrukt.

215 D itzou in 1991 resulteren in de globale m ilieufaciliteit. Dit is een financieel fonds, opgezet als een 

gem eenschappelijk program m a van United Nations Environm ent Programm e, United Nations 

Developm ent Programme en de W ereldbank om w ereldw ijde m ilieuproblem en aan te pakken.
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een aanpak die gericht is op de lange termijn. Zo kan het afvalprobleem uiteindelijk alleen 

maar met hergebruik en preventie worden opgelost.
Een goed beheer van ons land vraagt ook dat we grenzen stellen aan de negatieve effec

ten van verkeer en vervoer. Het uitgebrachte structuurschema heeft daartoe de aanzetten 
gegeven.216 Nederland heeft zijn welvaart voor een groot deel te danken aan de ligging aan 

belangrijke verkeersaders. Goede bereikbaarheid is essentieel. Wij staan dus voor de taak 
intelligente en creatieve oplossingen te vinden. Om economische groei mogelijk te maken 

en tegelijk het milieu te ontzien, moeten onze vervoermiddelen zo schoon, zuinig, veilig en 

stil mogelijk zijn. Verbeteringen in de sfeer van het openbaar vervoer, het meer samenrijden 
in de auto en meer gebruik van de fiets zullen een bijdrage leveren aan het terugdringen van 
onnodige automobiliteit. Eén van de ernstigste effecten van de ongeremde verkeersgroei en 
het gebrek aan discipline in het verkeer is het aantal doden en gewonden: elk jaar 1500 

doden en 50.000 gewonden. Het beleid ter verbetering van de verkeersveiligheid zal daarom 
worden aangescherpt.

De stormen van de afgelopen winter hebben ons herinnerd aan de noodzakelijke aan

dacht voor onze kust. De regering heeft daarom de nodige middelen vrijgemaakt om de hui
dige kustlijn in stand te kunnen houden.

Economische groei blijft onmisbaar voor het verwezenlijken van werkgelegenheid voor 

een jaarlijks toenemende beroepsbevolking. Dit is echter niet voldoende; een maatschappe

lijk evenwichtige groei is evenzeer noodzakelijk. Te veel burgers zijn financieel afhankelijk 
van een uitkering. Activerend arbeidsmarktbeleid en sociale vernieuwing moeten deze ont

wikkeling keren. In de tripartiete arbeidsvoorziening krijgt de medeverantwoordelijkheid 
van werknemers en werkgevers gestalte.2i7 Aan die medeverantwoordelijkheid zal ook con

crete inhoud worden gegeven waar het de arbeidsongeschiktheid betreft. Het spookbeeld 

van een miljoen arbeidsongeschikten mag immers geen werkelijkheid worden. Het toene

mend besef in onze samenleving dat de uitstoot van mensen uit het arbeidsproces niet lan

ger op z’n beloop gelaten kan worden, is verheugend.

Voor de moeilijk plaatsbare werklozen biedt een groter aantal vacatures extra kansen. 

Deze te benutten is sociaal en economisch van grote betekenis. De aard en omvang van de 

werkloosheid onder allochtonen zijn nog steeds dermate zorgwekkend, dat maatregelen 

geboden zijn om de toegankelijkheid van bedrijven en instellingen voor minderheden te ver-

216 HTK 1989-1990, Bijl. 20 922 Structuurschem a verkeer en vervoer, nr. 16 Deel D: Regerings- 

beslissing ; Debat TK 29 nov. 1990 e.v., p. 30-1721 e.v.

217 De tripartiete arbeidsvoorziening was de verzelfstandigde voortzetting van de arbeidsvoorzie

ningsorganisatie. Bij de indiening  van de A rbeidsvoorzieningsw et (zie noot 188) hoopte de m inis

ter dat zo de sociale partners beter bij de arbeidsvoorziening konden worden betrokken.
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groten. Concrete gedachten daaromtrent zijn voorgelegd aan de Stichting van de arbeid.2'8 

Kennis van de Nederlandse taal is onmisbaar voor het verkrijgen van een zelfstandiger posi

tie in de maatschappij; daarom is het verwerven van die kennis noodzakelijk. Scholing is 

belangrijk als antwoord op datgene wat de arbeidsmarkt vraagt. In reactie op het rapport van 
de Tijdelijke adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt zal de regering spoedig nadere voor

stellen doen om vorm te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook financieel, 
van overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen. 2 |9

Het emancipatiebeleid heeft op diverse terreinen vooruitgang laten zien. Steeds meer 
herintredende vrouwen nemen in het arbeidsproces een gewaardeerde plaats in. Door uit

breiding van kinderopvang en verlofregelingen zal het aantal vrouwen met jonge kinderen 

dat ouderschapstaken met betaalde arbeid kan combineren verder toenemen. Over de vraag 

hoe de deelname van vrouwen aan de politiek en het openbaar bestuur verder gestimuleerd 

kan worden, zal aan de Emancipatieraad advies worden gevraagd.
De regering heeft haar voornemen tot algehele herziening van de huidige Algemene 

Weduwen- en Wezenwet neergelegd in een voorstel voor een nieuwe algemene nabestaan
denwet.220 In het voorstel wordt vorm gegeven aan een betere positie van weduwnaren. 
Tegelijk wordt rekening gehouden met veranderende omstandigheden waar het betreft de 

deelname van vrouwen aan het arbeidsproces.
Sociale en bestuurlijke vernieuwing vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheden van 

overheden, maatschappelijke organisaties en burgers moeten zo met elkaar verbonden wor

den dat de sociale politiek betere resultaten oplevert. Te veel burgers staan aan de kant en er 
is te veel verspilling van menselijk talent. De regering wil gemeenten de gelegenheid geven 

om in goed overleg met maatschappelijke organisaties en de burgers zelf keuzen te doen en 

aan beleid vorm te geven.
Voorstellen voor een decentralisatie van de Bijzondere bijstand zijn onlangs bij u inge-

218 HTK 1990-1991, Bijl. 21 943 W erkgelegenheid etnische m inderheden, nr. 1 B rie fvan de m inister 

van Sociale Zaken en W erkgelegenheid; UCV nr. 32, 4 maart 1991.

219 HTK 1990-1991, Bijl. 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van hoofdstuk VIII (M inisterie van O nderw ijs en W etenschappen) voor het ja a r 1991, nr. 10 B rief 

van de m inister van O nderw ijs en W etenschappen. F.C. Rauwenhoff, Onderwijs-arbeidsmarkt. Naar 

een w e r k z a a m  traject.  Aduies uan de tijdelijke aduiescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt (Alphen aan den 

Rijn 1990).

220 HTK 1990-1991, Bijl. 22 013 Regels betreffende een algem ene n a bestaand enverzekering  

(Algem ene N abestaandenw et), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1991-1992, Debat TK 16 ju n i 1992, p. 

89-5452 e.v.
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diend.221 Hiermee krijgen gemeenten meer mogelijkheden om financiële noodsituaties te 

bestrijden die het gevolg zijn van individuele omstandigheden.
Dat over het kader van sociale vernieuwing met de organisaties van het bijzonder onder

wijs overeenstemming is bereikt, is verheugend.222 Op basis daarvan kunnen deze onder

wijsinstellingen op het lokale niveau deelnemen aan dit proces. Goed onderwijs vormt de 

burger. Opdat ieder zo goed mogelijke kansen krijgt, worden het speciaal onderwijs en het 
basisonderwijs dichter bij elkaar gebracht en wordt de basisvorming in het voortgezet 
onderwijs voorgesteld.223 De motivatie en bekwaamheid van de vrouw en de man voor de 
klas zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom zullen 
maatregelen worden voorgesteld om de positie van het beroep van leraar te verbeteren. Op 

het terrein van wetenschapsbeoefening acht de regering de vorming van onderzoeksscholen 

-  waar onderzoekers worden opgeleid -  van wezenlijk belang.

Dat de bestuurlijke grenzen in ons land niet meer overal toereikend zijn, wordt zicht
baar in de grote stedelijke gebieden. Problemen moeten daar op bovenlokaal niveau aange

pakt kunnen worden. Voorstellen om hiertoe bestuurlijke voorzieningen te treffen, zullen u 

binnenkort bereiken.224 De organisatie van de rijksoverheid zal worden doorgelicht. Om 

kwaliteit en doelmatigheid te vergroten, zal de overheid alleen moeten doen wat echt nodig

221 HTK 1989-1990, Bijl. 21 644 W ijziging  van de Algem ene Bijstandsw et en daarop rustende nadere 

regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de 

m ogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan sch o ling  en opleidingen, nr. 2 

Voorstel van Wet; HTK 1990-1991, Debat TK 7  mei 1991, p. 77-4 312  e.v.

222 HTK 1989-1990, Bijl. 21 455 Sociale vernieuw ing, nr. 24 B rief van de staatssecretaris van 

O nderw ijs en W etenschappen.

223 In oktober 1990 bracht de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, J. Wallage (PvdA), de 

hoofdlijnennotitie ‘W eersam en naarsch ool’ uit. HTK 1990-1991, Bijl. 21 860 Weer samen naarschool, 

nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en W etenschappen; UCV nr. 4, 28 oktober 1991. 

Omdat minister Deetman in het vorige kabinet de invoering van de basisvorming in het voortgezet 

onderwijs niet tot een goed einde had weten te brengen, diende Wallage een nieuw wetsontwerp in. 

HTK 1989-1990, Bijl. 20 381 W ijziging van onder m eerde Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet 

op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorm ing in het voortgezet onderwijs, de 

invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de invoering van het 

voorbereidend beroepsonderwijs; HTK 1990-1991, Debat TK 28 mei 1991 e.v., p. 84-4637 e.v.

224 HTK 1990-1991, Bijl. 21 062 G rotestedenbeleid, nr. 4 Bestuur op niveau (kabinetsstandpunt). Een 

wetsvoorstel dat de vorm ing van nieuwe vorm en van regionaal bestuur m ogelijk moest maken, 

werd pas in maart 1993 ingediend. HTK 1992-1993, Bijl. 23 048 Voorzieningen ter bevordering van 

de totstandkom ing van regionaal bestuur in daartoe aangewezen gebieden (Kaderw et bestuur in 

verandering), nr. 2 Voorstel van Wet.
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is, en dubbel werk moeten vermijden. Met de nieuw af te sluiten bestuursakkoorden wordt 

de goede relatie tussen het Rijk en de gemeenten voortgezet. De regering hoopt dat ook met 
de provincies een bestuursakkoord tot stand kan worden gebracht.225

Met de vakorganisaties van overheidspersoneel werd voor de periode van i januari 1990 
tot april 1991 een overeenkomst gesloten over het pakket van arbeidsvoorwaarden.226 De 

kern van het nieuwe overlegstelsel is het vereiste dat zonder overeenstemming met de vak

organisaties geen wijziging van arbeidsvoorwaarden mogelijk is. De regering is vastbesloten 

verder te gaan op de weg naar decentralisatie en marktconforme arbeidsverhoudingen.

Wetgeving, bestuur en rechtspraak zijn nodig voor een evenwichtige behartiging van 
algemene belangen en voor een eerlijke beslechting van geschillen. De ontwikkeling van 

onze samenleving heeft op het terrein van de rechtshandhaving echter tot een paradoxale 
situatie geleid. Terwijl aan de ene kant voor steeds meer aspecten van het maatschappelijk 

leven om regels wordt gevraagd, blijkt aan de andere kant dat de samenleving zich steeds 
minder aan regels wenst te houden. Mede daardoor raken de instellingen van rechtshand

having en rechtspraak overbelast. De regering zal zich inspannen om het functioneren van 

ons rechtsstelsel te verbeteren en criminaliteit tegen te gaan.

Een goed functionerende politie is voor de handhaving van de rechtsorde onontbeerlijk. 
De reorganisatie van het politiebestel is daarop gericht.22/ Versterking van het openbaar 

ministerie en een ingrijpende reorganisatie van de rechterlijke macht zullen een betere taak

vervulling van deze organen mogelijk moeten maken.228 Nog deze maand zult u een nota

225 Zie voor de oude bestuursakkoorden noot 118. HTK 1989-1990, Bijl. 21 631 Bestuursakkoord Rijk- 

VNG, nr. 1 B riefvan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken; Debat TK 16 okt. 1990, p. 10-480 

e.v. HTK 1990-1991, Bijl. 19 9 6 7 Bestuursakkoord Rijk-IPO /VNG, nr. 20 B riefvan de staatssecreta

ris van B innenlandse Zaken.

226 Nadat de m inister van B innenlandse Zaken eind 1989 nog in aanvaring met de am btenarenbon

den was gekom en, wisten de partijen begin 1990 wel tot overeenstem m ing te komen.

227 De 148 politiekorpsen moesten opgaan in 17 districtskorpsen. HTK 1989-1990, Bijl. 21 461 Een 

nieuw politiebestel in de jaren ’go, nr. 2 Nota; UCV nr. 42, 25 ju n i 1990.

228 HTK 1990-1991, Bijl. 21 967 W ijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Ambtenarenwet 

1929, de Beroepswet en enkele andere wetten (integratie raden van beroep/Ambtenarengerechten 

en arrondisem entsrechtbanken; vereenvoudiging regelingen vorm ing en bezetting kamers), nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 26 mrt. 1992, p. 67-4105 e.v. HTK 1990-1991, Bijl. 22 095 W ijziging van de 

rechterlijke indeling, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 16 mrt. 1993, p. 55-39 37 e.v. HTK 1991-1992, 

Bijl. 22 495 W ijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene Wet Bestuursrecht, de 

Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede 

intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase 

herziening rechterlijke organisatie), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 26 mrt. 1992, p. 67-4105 e.v.
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over het gehele justitiebeleid ontvangen, waarin een plan van aanpak wordt geschetst.229 In 

de wetgeving zal meer accent worden gelegd op de gezamenlijke inspanning van overheid 

en samenleving. In het algemene wetgevingsbeleid zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan de handhaafbaarheid, alsmede aan de tijdige en juiste uitvoering van verdragen en van 
het recht van de Europese Gemeenschap.

Het opkomen voor mensen met een kwetsbare positie is een belangrijk onderdeel van het 
wetgevingsbeleid. Een voorbeeld daarvan is het wetsvoorstel om ongelijke behandeling tegen 
te gaan.23° Een ander voorbeeld is het wetsvoorstel ter versterking van de rechten van patiën

ten en proefpersonen.23‘ Door ontwikkelingen in verschillende delen van de wereld neemt de 
stroom van asielzoekers toe. Met zorg voor het behoud van de waarborgen waaraan wij hech
ten, zullen voorstellen worden ontwikkeld voor versnelling van de procedures in asielzaken.

Wanneer mensen in onze samenleving zijn ingeburgerd, vormt het verkrijgen van het 

Nederlanderschap een passende bevestiging daarvan. De regering zal een goed gebruik van 

de mogelijkheden daartoe bevorderen. De toename van onze bevolking, ook door gezins

hereniging, asielverlening en andere vormen van migratie, leidt ertoe dat ons land rond de 

jaarwisseling 15 miljoen inwoners zal hebben.Dat is eerder dan verwacht. Deze ontwikke
ling stelt nieuwe eisen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarktbeleid en tal van voorzie

ningen. Het is belangrijk dat een ieder zich niet alleen inwoner maar ook medeburger weet 

en voelt. Dat vraagt enerzijds om tolerantie, anderzijds ook om het aanspreken op plichten.
In de gezondheidszorg is steeds meer mogelijk. Daardoor dringt zich de vraag op of 

alles wat kan, ook moet en mag. Dat is een discussie die niet alleen aan medici of ethici moet 
worden overgelaten, maar die maatschappelijk zal moeten worden gevoerd. Daarom is de 
Adviescommissie keuzen in de zorg geïnstalleerd.232 Bevorderd wordt dat het financie

ringsstelsel voor de zorgsector per 1 januari 1991 zijn volgende fase ingaat. Dit betreft een 

operatie die het beeld van de gezondheidszorg de komende jaren zal veranderen.

229 HTK 1990-1991, Bijl. 21 829 Recht in beweging, een beleidsplan v o o rju stitie  in de kom ende jaren, 

nr. 2 Beleidsplan; UCV nr. 44, 6 mei 1991.

230 HTK 1990-1991, Bijl. 22 014 Algem ene regels ter bescherm ing tegen discrim inatie op grond van 

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- o f hom oseksuele 

gerichtheid o f burgerlijke staat (Algem ene Wet G elijke Behandeling), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 

1992-1993 Debat TK 9 febr. 1993 e.v., p. 46-3412 e.v.

231 HTK 1989-1990, Bijl. 21 561 W ijziging van het Burgerlijk W etboek en enige andere wetten in ver

band met de opnem ing van bepalingen om trent de overeenkom st tot het verrichten van hande

lingen op het gebied van de geneeskunst, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1993-1994 D e b a tT K iö fe b r. 

1994 e.v., p. 51-3904 e.v.

232 Deze com m issie onder leid ing van A.J. D unning stelde criteria op die de keuze voor preventieve 

dan wel curatieve zorg moesten vereenvoudigen. A.J. D unning, Kiezen en delen (R ijsw ijk  1991).
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Voor ons allen is het een uitdaging de ouderen blijvend te betrekken bij de maatschappelij

ke ontwikkeling. Wij kunnen hun bijdrage daaraan niet missen. Daarmee moet rekening 

gehouden worden bij het beleid ten aanzien van het wonen, het inkomen, de gezondheids

zorg en hun actieve deelname aan de samenleving.
Naast aandacht voor nieuwe culturele ontwikkelingen is eerbied voor ons cultureel erf

goed een ereplicht. Daarom wordt een ‘Deltaplan voor het Cultuurbehoud’ ontwikkeld. 2 33 
In de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ wordt aandacht besteed aan vergro

ting van verantwoordelijkheden van gemeenten en woningcorporaties om de voorraad 

betaalbare woningen en de financiële middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de huis
houdens met lagere i n k o m e n s .234 Het beleid inzake de stadsvernieuwing blij ft gericht op het 

wegwerken van achterstanden. In 1991 zullen -  mede op basis van een evaluatie van hetgeen 

tot op heden is bereikt-voorstellen worden gedaan voor het beleid in de toekomst.

Nederland is bereid de constitutionele band met de Nederlandse Antillen en Aruba voort 

te zetten en deze relatie nieuwe impulsen te geven. Dat betreft allereerst het bestendigen van 

een constitutionele orde die gebaseerd is op de beginselen van vrijheid, recht en democratie; 
daarnaast een heroriëntatie van het hulpbeleid gericht op meer eigen verantwoordelijkheid 
voor budget en economie.

Leden van de Staten-Generaal,

Bestuurlijke en sociale vernieuwing zullen in het komende jaar veel van uw aandacht vergen, 

ter versterking van de kwaliteit van en de saamhorigheid in onze samenleving. Ook de inter

nationale ontwikkelingen die aanleiding geven tot hoop en vrees zullen belangrijke beslis

singen van u blijven vragen. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.

233 De nota ‘ Bedreigd cultuurbezit’ die in decem ber 1990 zou verschijnen, werd beschouw d als de 

eerste fase van het Deltaplan cultuurbehoud. HTK 1990-1991, Bijl. 21 965 Bedreigd cultuurbezit, 

nr. 2 Nota; UCV nr. 29, 24 febr. 1992.

234 Zie noot 160.

149
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Leden van de Staten-Generaal,

1992 w o r d t  g e e n  g e m a k k e l ij k  JAAR, internationaal noch nationaal. Onze economie krijgt nu 
te maken met een terugslag zoals die zich eerder in andere landen heeft voorgedaan. 

Hierdoor dreigt na een aantal goede jaren de werkloosheid weer op te lopen. Daarom moe
ten behoud en groei van werkgelegenheid vooropstaan. Dit zowel om ons te weer te stellen 

tegen de terugslag nu, als om daarna het internationaal economisch herstel zo goed moge

lijk te benutten. Deze koers is te meer geboden omdat in ons land het aantal mensen voor 

wie werk beschikbaar moet zijn, nog vele jaren duidelijk zal blijven groeien. Meer vrouwen 

willen tot de arbeidsmarkt toetreden. Meer mensen die nu nog op een uitkering aangewezen 

zijn, moeten aan de slag. Bovendien neemt de migratie naar ons land toe door de voort

gaande gezinshereniging en door degenen die hier asiel zoeken en krijgen.

De bijzondere aandacht die de regering daarom vraagt voor de groei van de werkgele

genheid, kan niet los gezien worden van andere belangrijke doeleinden: het in stand houden 
van het draagvlak voor gemeenschapsvoorzieningen, het behoud en herstel van het milieu, 
en het nakomen van onze internationale verplichtingen. Reeds bij zijn aantreden heeft het 
kabinet de samenhang in deze doeleinden onderstreept. Doeltreffend beleid vraagt om 

bestuurlijke en sociale vernieuwing, om een beleid dat zo dicht mogelijk bij de burger staat, 

om een samenleving die gekenmerkt wordt door persoonlijk beleefde en samen gedeelde 

verantwoordelijkheid en door een nieuw evenwicht van rechten en plichten.

Werken aan de kwaliteit van het bestaan en investeren in de toekomst is niet eenvoudig. 

Heel begrijpelijk is immers het verlangen nu niet lastig gevallen te worden met de zorg voor 

morgen. Heel begrijpelijk is eveneens het verzet tegen verandering van wetten, regelingen en 
voorzieningen als groepen burgers daarvan ook nadelen zullen ondervinden. Toch wil en 

kan de regering niet anders dan kiezen voor de toekomst. Dat moet wel een gezamenlijke 

toekomst zijn, gebaseerd op verbondenheid. Ook in moeilijke tijden moet het kiezen voor 
duurzame en houdbare ontwikkeling - of het nu het milieu of de samenleving betreft -  voor
op blijven staan, al vraagt dit nu om pijnlijke keuzen.

Met het oog op de werkgelegenheid en het ook bij lage groei in stand houden van 

gemeenschapsvoorzieningen moet werk boven inkomen gaan. De regering kiest daarom in

1992 voor een duidelijke lijn voor de inkomens waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt. 

Concreet stelt zij voor de uitkeringen met 3% te verhogen, geen inflatiecorrectie toe te pas

sen voor de hogere inkomens, en de belastingvrije voet te verhogen. Op die wijze stijgt de
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netto-minimumuitkering -  in guldens dus -  met meer dan 3%. Bovendien wordt het 

arbeidskostenforfait verhoogd. Door deze maatregelen wordt het doel van de inkomensma- 

tiging gediend -  er blijft immers netto meer over -  en wordt een bijdrage geleverd aan het 
beter functioneren van de arbeidsmarkt: werken loont dan meer.

De verantwoordelijkheid voor de inkomens in de marktsector ligt overigens bij de socia
le partners. Echter, ook daar behoort de verantwoordelijkheid voor behoud en groei van 

werkgelegenheid, alsmede het belang van het milieu en de gemeenschapsvoorzieningen 

zwaar te wegen. Voor haar eigen werknemers en voor anderen die werken in de collectieve 

sector stelt de regering een loonstijging voor van eveneens 3%. Als dit voorbeeld breed 

navolging krijgt, kunnen werkgelegenheid en solidariteit in 1992 voorrang krijgen en zal het 

mogelijk zijn de prijsstijging te beperken.

Het beleid van arbeidskostenmatiging kan niet los gezien worden van het totale rege

ringsbeleid, zoals bij de Tussenbalans is uiteengezet.2̂  Bij die gelegenheid is de koers 

bepaald naar minder overheidssubsidies en soberheid in de overheidsuitgaven. Dit is hard 

nodig. De staatsschuld neemt nog steeds fors toe. Het voor deze kabinetsperiode gestelde 

doel dat de staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen niet langer groeit, wordt 
gelukkig wel bereikt. De rentelasten die over de staatsschuld betaald moeten worden, stij

gen echter nog. De internationale rente-ontwikkeling valt immers tegen en blijft onvermin

derd hoog, hetgeen betekent dat de ruimte voor andere overheidsuitgaven buitengewoon 

krap is. Dit te meer omdat ook de internationale ontwikkelingen -  de Derde Wereld, 

Centraal- en Oost-Europa en vredesoperaties -  van ons land meer inspanningen vergen.

Nationaal moet de rijksoverheid zich bezinnen op haar taken en de daarvoor benodigde 

middelen. Zowel om principiële redenen -  de politiek dichter bij de burger -  als om prakti

sche redenen -  het moet doelmatiger -  wil de regering tal van taken decentraliseren. Rijk, 

provincies en gemeenten hebben dit samen ter hand genomen.236 Wil het proces van decen

tralisatie slagen, dan moet het gepaard gaan met minder regelgeving door het Rijk.

In aansluiting hierop wordt hard gewerkt aan een andere vorm van bestuurlijke ver
nieuwing: Grote E f f ic ie n c y .237 De rijksoverheid moet zich richten op kerntaken. Bovendien 

wordt bezien of bepaalde diensten niet te veel zijn gegroeid en of er dubbel werk wordt ver
richt. Door deze aanpak van gericht-minder-uitgeven kan bij de taakvervulling door de over-

235 HTK 1990-1991, Bijl. 21 9 9 8 Tussenbalans 1991, nr. 2 Briefvan de m inister-president, m inistervan 

Algem ene Zaken en de m inistervan Financiën; Debat TK 27 febr. 1991 e.v., p. 55-3145 e.v.

236 HTK 1989-1990, Bijl. 21 4 3 7  W ijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging van 

regelgeving en vergroting van gem eentelijke en provinciale beleidsvrijheid, nr. 2 Voorstel van 

Wet; Debat TK 5 febr. 1991 e.v., p. 48 -2873 e.v.

2 3 7 HTK1990-1991, Bijl. 21 835 O peratie grote efficiency, nr. 1 B riefvan de m inistervan Binnenlandse 

Zaken; Debat TK 7 mei 1991 e.v., p. 77-4 3 4 9  e.v.
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heid kwaliteit centraal staan en toch de noodzakelijke soberheid bij het geheel van de rijks

uitgaven in acht worden genomen. Alleen zo is het mogelijk, de bij het regeerakkoord 
bewust gekozen prioriteiten te blijven realiseren.

Bestuurlijke vernieuwing en structurele verbeteringen in het maatschappelijk bestel; dat 

is wat de regering bij u, volksvertegenwoordigers wil bepleiten.

Het bestuur in stedelijke gebieden moet versterkt worden om ruimtelijke problemen op 
te lossen en daardoor economische kansen beter te benutten. Daartoe zal u een voorstel 
bereiken.238

Op het terrein van de herziening van de belastingen acht de regering de voorstellen van 

de Commissie-Stevens van groot belang.2 39 Zij wil advies vragen over de mogelijkheid deze 
voorstellen op korte termijn integraal in te dienen.

In de gezondheidszorg wordt gestreefd naar een basisvoorziening voor iedereen, met 

daarbij de keuzemogelijkheden waarvoor de burger zich wel of niet wil verzekeren. Het gaat 

om een voor ieder toegankelijke maar ook betaalbare gezondheidszorg.

In de volkshuisvesting vindt in het kader van een nieuwe verdeling van verantwoorde
lijkheden een belangrijke decentralisatie plaats naar provincies en gemeenten.24° Daarnaast 

zal een besluit tot verzelfstandiging van de woningcorporaties worden afgerond. 24I Naar 

verwachting kan volgend jaar de zes miljoenste woning in gebruik worden genomen. Het 

eigen woningbezit stijgt gestaag. De sociale huursector en de individuele huursubsidie wor
den steeds meer gereserveerd voor hen die er echt op aangewezen zijn.

238 Een voorste! zou echter niet worden ingediend. Dat zou pas in het parlem entaire ja a r 1992-1993 

gebeuren.

239 Op 3 ju li 1991 had de Com m issie voor de belastingherziening onder leid ing van W.F.C. Stevens 

haar rapport gepresenteerd. W.F.C. Stevens, G ra a g  o f  niet, uerlcujincj, u e re e n u o u d i g in g ,  u e rb r e d m g  

(Den H aag 1991). HTK 1990-1991, Bijl. 22 175 Belastingherziening, nr. 1 B rie f van de m inister en 

de staatssecretaris van Financiën.

240 De herziening van de W oningw et uit 1990 moest een decentralisatie naar provincies en gem een

ten teweegbrengen. Zij was op 22 mei 1990 door de Tweede Kam er aangenom en. De tenuitvoer

legging van deze wet en het daarop gebaseerde Besluit w oninggebonden subsidies liep door 

onvoorziene om standigheden vertraging op. HTK 1990-1991, Bijl. 20 066 H erziening van de 

W oningw et, nr. 66 Brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en 

M ilieubeheer.

241 HTK 1991-1992, Bijl. 22 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van hoofdstuk XI (M inisterie van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en M ilieubeheer) voor 

het ja a r 1992, nr. 69 B rief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en 

M ilieubeheer. HTK1992-1993, Bijl. 23 248 W ijzig in g va n  de W oningw et en de W oonwagenwet, nr.

2 Voorstel van Wet.
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Het onderwijs heeft een klassieke taak bij het toerusten van de burgers voor het leven. Dit krijgt 

nu nieuw reliëf door de grote aantallen landgenoten die niet in Nederland geboren zijn, en hun 

kinderen. Basisvorming is belangrijk voor een ieder. Voor degenen die verdere opleiding kun

nen volgen, geldt evenzeer het recht op toegang tot dat vervolgonderwijs alsook de plicht, daar 
een goed gebruik van te maken. De kwaliteit moet verder worden verbeterd. In dat verband is 

het nodig dat ouders van kinderen boven de leerplichtige leeftijd naar de mate van hun inkomen 

meer meebetalen aan het onderwijs. De regering beseft hoe zwaar het onderwijsveld het in alle 

geledingen heeft en hecht daarom zowel aan de verbetering van de positie van de leerkrachten 

als aan het stimuleren van samenwerking en goede afstemming binnen het onderwijs.

Kunst en cultuur gedijen in Nederland. Behoud van ons culturele erfgoed en het onder

steunen van kwalitatief hoogwaardig nieuw aanbod zijn te meer van betekenis om in het 

integrerend Europa onze eigen identiteit inhoud te geven. Met het oog daarop wordt een cul
tuurnota voorbereid.24^

Voor het behoud van de positie van ons land is het ook nodig te investeren in infra

structuur. Een goede, aan internationale eisen aangepaste infrastructuur is immers van 

levensbelang voor onze economie. Rail 21 is definitief gestart243; over de hogesnelheids

l i j n ^  zullen in het komend jaar besluiten moeten vallen. Ook kunt u de eerste nota over de 
Betuwelijn vervvachten. 245

Om de te lange planperiode voor nieuwe infrastructuur te stroomlijnen en in te perken, 

komt er een wetsvoorstel nieuwe Tracéwet, die de lengte van de procedures met de helft

242 Deze nota zou op 27 april 1992 door de m inister van W elzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. 

d’Ancona (PvdA), aan de Tweede Kam er w orden aangeboden. HTK 1991-1992, Bijl. 22 602 

C ultuurb eleid  1993-1996, nr. 1 B rie fv an  de m in iste rva n  W elzijn, Volksgezondheid en C ultuur; 

UCV nr. 4 3 ,1 5  ju n i 1992.

243 Volgens het plan Rail 21 moest de vervoersom vang per spoor verdubbelen, terw ijl tegelijk  beter 

aan de wensen van de klant voldaan zou moeten worden. De eerste fase van Rail 21 betrof Prorail 

'96 dat in 1996 afgerond zou moeten zijn. HTK 1991-1992, Bijl. 22 300 XII Vaststelling van de 

begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XII (M inisterie van Verkeer en 

W aterstaat) voor het ja a r 1992, nr. 2 Mem orie van Toelichting.

244 Op 5 maart 1991 was een nota over de hogesnelheidslijn  verschenen. HTK 1990-1991, Bijl. 22 026 

N ederlands deel van een hogesnelh eid sp oorverb inding A m sterdam -B russel-P arijs, nr. 1 Briefvan 

de m inisters van Verkeer en W aterstaat en van V olkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en 

M ilieubeheer.

245 Op 16 april 1992 zou de planologische kernbeslissing  betreffende de Betuwelijn bij de Tweede 

K am er ingediend w orden. HTK 1991-1992, Bijl. 22 589 Betuweroute, nr. 1 B rie fv an  de m inister 

van Verkeer en W aterstaat en de m inister van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening en 

M ilieubeheer.
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bekort, overigens zonder de rechten van de burgers wezenlijk aan te tasten.246 Dit is aller
eerst van belang voor grote nieuwe projecten, waarbij voor private financiering meer plaats 

zal worden ingeruimd, maar evenzeer om knelpunten uit ons wegennet te halen, achter
landverbindingen te verbeteren en gevaarlijke routes aan te passen.

Voor het gewijzigde verkeers- en vervoersbeleid is inmiddels een breder draagvlak ont

staan; de eerste resultaten tekenen zich af. De groei van het openbaar vervoer is onmisken
baar en de automobiliteit groeit minder hard dan in vorige jaren. Ook is in de eerste helft van 
dit jaar het aantal verkeersslachtoffers afgenomen, al is elk slachtoffer er een te veel. Het 
streven is erop gericht, in Europees verband te komen tot een regeling voor snelheidsbe
grenzers op vrachtwagens en bussen.

Op het terrein van de bestrijding van de criminaliteit blijven extra inspanningen nodig; in 
het bijzonder de agressieve criminaliteit baart zorg. Maar ook de handhaving van de milieu

wetgeving en van de sociale zekerheidswetgeving vraagt meer inspanningen van Justitie. Het 

algemeen wetgevingsbeleid richt zich op een selectieve inzet van wetgeving en op ruimte voor 

burgers en instellingen om in eigen aangelegenheden zelf aan hun verantwoordelijkheid 

vorm en inhoud te geven. Over de mogelijkheden van convenanten als alternatief voor wetge

ving zal de regering in het komend jaar haar standpunt bepalen. Om meer politie op straat te 

kunnen hebben en beter bereikbaar te doen zijn, wil de regering het mogelijk maken dat bij 

de politie wachtpersoneel met beperkte opleiding kan worden aangesteld.
Op het gebied van de jeugdbescherming zijn diverse maatregelen ter verbetering van de 

doelmatigheid in voorbereiding. Zo wordt gewerkt aan een reorganisatie waarbij de reclas- 

seringsstichtingen, de instellingen voor voogdij en de raden voor de kinderbescherming 
betrokken zullen zijn.

De toenemende migratie vraagt om een integrale benadering van de vreemdelingenpro

blematiek door een internationale aanpak van de migratiestromen, een vereenvoudiging en 

versnelling van de procedures en een meer consistent handhavingsbeleid. Daartoe zijn voor

stellen g e d a a n .247 Tegelijkertijd zal de rechtspositie van de legaal in Nederland verblijvende 
vreemdelingen worden versterkt.

246 HTK 1991-1992, Bijl. 22 500 Regels voor de besluitvorm ing met betrekking tot de aanleg o f w ijzi

gin g  van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen (Tracéwet), nr. 2 Voorstel 

van Wet; HTK 1992-1993, Debat TK 20 apr. 1993 e.v., p. 61-4351 e.v.

247 HTK 1990-1991, Bijl. 22 142 W ijziging van de Vreemdelingenwet, het Wetboek van Strafrecht,

het Wetboek van Strafvorderingen de Uitleveringswet met het oog op de uitvoering van de op 19 juni

1990 te Schengen tot stand gekomen overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van 

de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 

14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffingvan de controle aan 

de gem eenschappelijke grenzen, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 30 jan. 1992 e.v., p. 46-2963 e.v.
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Al de noodzakelijke voorzieningen en investeringen vragen oin een groeiend economisch 

draagvlak om dit alles te kunnen betalen. De verhouding tussen het aantal werkenden en 

hen die een uitkering ontvangen is echter uit het lood. Dit is ook een fundamentele overwe
ging die ten grondslag ligt aan de voorstellen om het ziekteverzuim en het beroep op de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen.2-*# De kern van deze voorstellen is 
bedrijven en instellingen ertoe te brengen aan arbeidsongeschikten veel meer kansen te 
geven dan tot nu toe, zonodig in ander werk.

Het gaat er dus om, meer mensen aan de slag te houden en nieuwe mogelijkheden te 
bieden aan die arbeidsongeschikten die nog wel enig werk kunnen verrichten. Dat geldt in 

het bijzonder voor degenen die tot hun pensioen nog tientallen jaren te gaan hebben; dit is 

belangrijk voor de samenleving, maar ook voor vele betrokkenen die zo een betere positie en 

een beter inkomen zullen verwerven dan wanneer zij blijvend op alleen een uitkering aange
wezen zijn.

Om dit beleid doeltreffend te maken, is gekozen voor een benadering waarin de uitke
ring niet alleen aan het laatst verdiende loon maar ook aan de leeftijd gebonden zal zijn. In 
de toekomst bouwt men boven de voor ieder altijd geldende Algemene arbeidsongeschikt

heidswet meer rechten op naarmate men ouder is. Dit betekent dat het verschil tussen vroeg- 
gehandicapten en hen die al arbeidsongeschikt worden nadat zij pas relatief korte tijd 

gewerkt hebben, beperkt zal zijn. Anderzijds krijgen ouderen een uitkering waarbij meer 

rekening wordt gehouden met het verdiende salaris.

Bij de uitwerking van deze voorstellen gaat de regering uit van lange overgangstermij

nen, waarbij zij die thans 50 jaar of ouder zijn geen enkel nadeel ondervinden, en zij die nu 

jonger dan 50 jaar zijn hun uitkering, althans in guldens, niet achteruit zien gaan.

De soberheid bij de overheidsuitgaven, de inkomensmatiging en het herijken van de 

sociale zekerheid staan alle drie in het teken van werkgelegenheid voor een groeiende 
beroepsbevolking en van welvaart, die het draagvlak biedt voor behoud van gemeenschaps

voorzieningen. Deze welvaart moet echter, met het oog op duurzame ontwikkeling, nadruk

kelijk getoetst worden aan behoud en herstel van het milieu.
In ons land zijn wij volop bezig het Nationaal milieubeleidsplan zo snel en concreet 

mogelijk uit te voeren.249 Daarbij hoort ook het verbeteren van de handhaafbaarheid van de

248 HTK 1990-1991, Bijl. 22 228 W ijziging  van de Ziektewet, de Wet op de arbeid son gesch ikth eid s

verzekering, de Algem ene Arbeidsongeschiktheidsw et en enkele andere wetten in verband met 

m aatregelen ter verm indering van het ziekteverzuim , beperking van langdurige arbeid songe

schiktheid en bevordering van de arbeidsm arktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking 

van bevoegdheden in de Ziektewet, alsm ede enkele technische aanpassingen (teru gd ringing  

arbeid songeschiktheid svolum e), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 2 dec. 1991 e.v., p. 31-1967 e.v.

249 Zie noot 145.
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milieuregelgeving. Mede in het licht van de ontwikkelingen in de Europese Gemeenschap 

wordt de mogelijkheid van regulerende heffingen zorgvuldig overwogen. De opbrengst zal 
worden aangewend voor de verlaging van de arbeidskosten. Hopelijk kan hiermee op i janu
ari 1993 een aanvang worden gemaakt.^o Intussen wordt ook hard gewerkt aan het milieu

beleid van de Europese Gemeenschap.

De mondiale milieu-uitdaging zal volgend jaar een belangrijke impuls krijgen door de 
Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling, die in Brazilië zal plaats
vinden.25i De Nederlandse regering hoopt dat dan een Wereldklimaatverdrag gereed zal zijn, 

evenals een verdrag over tropische bossen en biologische diversiteit.252 Op deze conferentie 

zullen de geïndustrialiseerde landen moeten tonen dat het hun ernst is met hun streven naar 

duurzame ontwikkeling. Bij deze duurzame ontwikkeling gaat het ook om natuur en natuur

behoud in ons eigen land, waarbij gelukkig steeds meer burgers, verenigingen en organisa

ties zich betrokken blijken te voelen.

De spectaculaire ontwikkeling van de landbouw in de laatste decennia heeft ons voor 

grote milieuproblemen gesteld, die nu tot een oplossing gebracht moeten worden. Met het 
bedrijfsleven, dat in dezen voor een zware opgave staat, zal overleg worden gevoerd over de 

noodzakelijke maatregelen. Gegeven de ernst van de problemen zal wel strikt de hand 

gehouden moeten worden aan het afgesproken tijdpad. In meer algemene zin staat onze

250 Nadat in februari 1992 een rapport van D.J. W olfson was verschenen w aarin op de negatieve eco

nom ische gevolgen van een ecotax was gewezen, viel het draagvlak voor een regulerende m ilieu 

heffing weg. M inister J.E. Andriessen (CDA) van Econom ische Zaken had bovendien al eerder 

laten weten niets voor een ecotax te voelen. D.J. W olfson, E in d rap p o rtag e  stuurgroep  regulerende  

en ergieheffingen. Een onderzoek naar de effecten op en ergieb esp arin g  en de econom ie  (Den H aag 1992).

251 Van 3 tot 14 ju n i 1992 zou in Rio de Janeiro in Brazilië de VN -conferentie over m ilieu en ontw ik

keling (U NCED ) worden gehouden. D oelstelling van de conferentie was het tot stand brengen 

van een nieuw  en g elijkw aardig m ondiaal partnerschap. De slotverklaring werd echter beoor

deeld als een onbevredigend com prom is. Ter vo orb ereiding  op de conferentie was op 8 maart

1991 een notitie verschenen. HTK 1990-1991, Bijl. 22 031 VN Conferentie m ilieu en ontw ikkeling 

1992, nr. 1 B riefvan de m inisters van Volkshuisvesting, Ruim telijke O rdening  en M ilieubeheer en 

voor O ntw ikkelingssam enw erking.

252 Op de R io-conferentie zou inderdaad een klim aatverdrag worden aangenom en. Volgens dit ver

drag moesten de g eïndustrialiseerde landen hun uitstoot van broeikasgassen beperken. Tevens 

werd op de conferentie de Bossenverklaring over het beheer, het behoud en de duurzam e ont

w ikkeling  van bossen goedgekeurd. De verklaring was een com prom is dat was opgesteld na het 

m islukken van een Bossenverdrag. HTK 1991-1992, Bijl. 22 031 VN -Conferentie m ilieu en ontw ik

keling  1992, nr. 9 B rie f van de m inister van V o lksh u isvesting , R uim telijke O rdening  en 

M ilieubeheer; Debat TK 25 ju n i 1992, p. 94-5881 e.v.
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landbouw nog voor forse aanpassingsproblemen. Europese en mondiale ontwikkelingen 

dwingen hiertoe. De problemen zijn niet gering. De geschiedenis leert echter dat de beste 

weg is een tijdige gemeenschappelijke aanpak gericht op verandering.
Aan de verdere ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen kan Nederland als 

voorzitter de komende maanden richting helpen geven.253 Het gaat daarbij om drie aspec
ten: ten eerste de voltooiing van de interne markt in ruime zin, dus ook met een sociale 

dimensie; ten tweede het leggen van de fundamenten voor een verdere integratie door mid

del van de Economische en Monetaire Unie en de Europese Politieke Unie; ten slotte zorgen 
dat Europa openstaat naar de wereld buiten de huidige grenzen van de Gemeenschappen.254 

Dit laatste heeft concreet betrekking op de samenwerking met de leden van de Europese 
Vrijhandelsassociatie en met de nieuwe democratieën op ons continent.255

Daarnaast is een succesvolle afronding van de internationale handelsbesprekingen, de 
zogeheten Uruguay-Ronde, van grote betekenis.256 De verdere economische expansie van

253 Van 1 ju li 1991 tot en met 31 decem ber 1991 was N ederland voorzitter van de EG.

254 Het N ederlandse voorzitterschap van de EG werd afgesloten met een Europese Top in M aastricht 

w aar het Verdrag van M aastricht werd aangenom en. HTK 1991-1992, Debat TK11 dec. 1991, p. 36- 

2296 e.v. HTK 1991-1992, Bijl. 22 647 G oedkeuring van het op 7  februari 1992 te M aastricht tot 

stand gekom en Verdrag betreffende de Europese Unie met protocollen, een overeenkom st 

betreffende de sociale politiek tussen de lidstaten van de EG, met uitzondering van het Verenigd 

K o ninkrijk, en verklaringen, nr. 2 Voorstel van Rijkswet; HTK 1992-1993, Debat TK 3 nov. 1992 e.v., 

p. 17-1158 e.v.

255 Op 16 decem ber 1991 zouden in Brussel associatieverdragen worden gesloten tussen de EG en 

Polen, H ongarije en Tsjechoslow akije. HTK 1991-1992, Bijl. 22 7 0 7  G oedkeurin g  van de op 16 

d ecem ber 1991 te B russel o n dertekende asso ciatieo vere e nko m sten tu ssen de Europese 

G em eenschappen en hun lidstaten enerzijds en respectievelijk Polen, H ongarije en Tsjecho

slow akije anderzijds, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1992-1993, Debat TK 3 dec. 1992, p. 31-2287 e.v. 

Verder sloten de EG en de Europese Vrijhandelsassociatie op 12 oktober 1991 een verdrag w aar

d o o r met ing ang  van 1993 een g e m e e n sch a p p e lijk e  m arkt zou o ntstaan: de Europese 

Econom ische Ruimte. Op 2 mei 1992 zou hierover in O porto nog een verdrag worden gesloten. 

HTK 1992-1993, Bijl. 22 872 G oedkeuring van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekom en over

eenkom st betreffende de Europese Econom ische Ruim te, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 3 dec. 

1992, p. 31-2287 e.v.

256 Tot een succesvolle afronding zou het echter voo rlopig niet komen. Vooral op het terrein van de 

landbouw  konden de EG en de VS niet tot e lkaar kom en. HTK 1991-1992, Bijl. 22 300 XIII 

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIII (M inisterie 

van Econom ische Zaken) voor het ja a r 1992, nr. 40 B riefvan de staatssecretaris van Econom ische 

Zaken.
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ontwikkelingslanden is hiermee gediend, alsmede het proces van economische hervormin
gen in de landen van Oost-Europa. Bovendien is het van wezenlijk belang voor het mondiaal 

herstel van de economie.
Ontwikkelingssamenwerking is een proces van lange adem. Ondanks teleurstellingen 

zijn er de afgelopen dertig jaar resultaten geboekt: de kindersterfte is gehalveerd, de gemid

delde levensverwachting is met ruim tien jaar toegenomen en de economische groei resul

teerde in inkomensverdubbeling. Maar dat neemt niet weg dat de kloof tussen Noord en 
Zuid en de tweedeling in welvaart binnen de landen zijn vergroot. Meer dan een miljard 
mensen leven nog in absolute armoede. De wereldgemeenschap zal daarom met onvermin
derde energie door moeten gaan met armoedebestrijding en ontwikkeling. Het niet langer 
beschikbaar stellen van kapitaalmarktmiddelen maakt op korte termijn de mogelijkheden 
krapper, doch heeft structureel belangrijke voordelen. Twee begrotingsposten bij 

Ontwikkelingssamenwerking worden volgend jaar aanzienlijk verhoogd: het budget voor 

noodhulp en de uitgaven voor milieubeleid in ontwikkelingslanden.

Intussen vraagt naast de Derde Wereld ook de vroegere Tweede Wereld, bij de instorting 

van het communisme, op geheel nieuwe wijze onze aandacht. In de komende tijd komt het 

ervoor de Sovjet-Unie op aan, nieuwe staatkundige structuren inhoud te geven en tevens het 

hoofd te bieden aan grote economische problemen. Samen met zijn Europese en Atlantische 
partners wil Nederland aan deze inspanningen zijn bijdrage leveren.

Het verlangen van de nieuwe democratieën in Midden- en Oost-Europa om bij de vrije wereld 

te horen, vraagt om een antwoord. Onze tegemoetkomendheid mag niet beperkt blijven tot 
financiële inspanningen maar moet ook grotere toegankelijkheid tot onze markten inhouden.

Op de NAVO-top in november aanstaande zal het bondgenootschap de besluitvorming 

over zijn nieuwe politiek-militaire strategie a f r o n d e n .257 Ook in de huidige omstandigheden 

behoudt de NAVO haar essentiële rol voor de veiligheid van haar lidstaten en voor de stabi
liteit van Europa in wijdere zin.

Joegoslavië laat zien hoe een moeizaam proces van hervormingen door etnische span

ningen en machtsconflicten kan ontsporen.258 Het is van het grootste belang dat deze pro-

2 5 7 Op 7  en 8 novem ber 1991 zou in Rome een NAVO-top plaatsvinden. De regeringsleiders en staats

hoofden werden het daar eens over een nieuwe strategie, die verm indering van de parate strijd 

krachten en de vorm ing van kleine m ultinationale m obiele eenheden voorstond. In de toekomst 

zou escalatie van lokale en regionale spanningen moeten worden voorkom en door in een vroeg 

stadium  te dreigen met gew elddadig ingrijpen.

258 Kroatië en Slovenië hadden op 25 ju n i 1991 de o nafhankelijkheid uitgeroepen, w aarna er gevech

ten uitbraken met het Joegoslavische leger. Eind ju n i werd onder invloed van de EG en de VS een 

staakt-het-vuren bereikt, dat maar van tijdelijke aard bleek te zijn. HTK 1990-1991, Bijl. 22 181 De 

situatie in Joegoslavië, nr. 3 B riefvan de m inistervan Buitenlandse Zaken.
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blemen tot een bevredigende oplossing worden gebracht. Daarom ook wordt hier in Den 

Haag de Joegoslavië-conferentie g e h o u d e n .259

Met betrekking tot het Israëlisch-Arabisch conflict en de Palestijnse kwestie biedt de 

aangekondigde vredesconferentie uitzicht op de zo noodzakelijke onderhandelingen tussen 
de betrokken partijen.200 Als huidig voorzitter van de Europese Gemeenschap zal Nederland 

deelnemen aan de conferentie en zich krachtig inzetten voor deze historische kans op een 

rechtvaardige vrede.

De Golfcrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt welke gevaren schuilen in overbewape

ning en ongebreidelde wapenexport. Nederland heeft, samen met de Europese partners, het 
initiatief genomen om bij de Verenigde Naties een register op te zetten voor de internatio

nale wapenhandel, waardoor bestrijding ervan beter mogelijk wordt.

De uitvoering van de Defensienota is voortvarend ter hand genomen.26' De gewijzigde 

internationale politieke verhoudingen hebben niet alleen een lager budget, maar ook een her

structurering en verkleining van de defensie-organisatie mogelijk gemaakt. De gevolgen die 
deze veranderingen hebben voor het personeel worden opgevangen in een zorgvuldig perso

neelsbeleid. In het kader van de herstructurering zal een binnenkort te installeren advies
commissie onderzoeken of de dienstplicht in zijn huidige vorm kan blijven bestaan.202

Tussen de landen en volkeren van Nederland en Suriname bestaat een bijzondere ver

bondenheid. Surinaamse inspanningen voor herstel van democratie, rechtsstaat en welvaart

259 Op 15 novem ber 1991 zouden alle partijen het in Den Haag eens worden over een vredesplan, dat 

onder voorw aarden voorzag in e rkenning van Kroatië en Slovenië. De strijd werd niettem in op 

een aantal plaatsen onverm inderd voortgezet. HTK 1991-1992, Bijl. 22 181 De situatie in 

Joegoslavië, nr. 12 B rie fv an  de m in istervan  B uitenlandse Zaken; Debat TK 21 nov. 1991, p. 27- 

1640 e.v.

260 Na afloop van de G olfoorlog zetten de VS zich in voor een op lo ssin g  van het Israëlisch-Arabisch 

conflict. Het resultaat w as dat op 30 septem ber 1991 een vredesconferentie in M adrid werd 

gehouden, w aaraan Israël, de VS, de Sovjet-Unie, Syrië, Libanon en een Palestijnse delegatie 

deelnam en. De EG was als w aarnem er aanw ezig. De conferentie leverde w einig op en zou in ja n u 

ari 1992 in M oskou worden voortgezet.

261 Zie noot 204.

262 Op 30 septem ber 1991 stelde m in isterT er Beek de Com m issie D ienstplicht in onder leid ing  van 

W. Meijer. In haar op 28 septem ber 1992 uitgebrachte rapport Naar dienstplicht nieuwe stijl advi

seerde de com m issie de m ilitaire dienstplicht niet a f te schaffen, maar in te korten tot negen 

m aanden. W. Meijer, Naar dienstplicht n ie u w e  stijl. Aduies commissie Dienstplicht (Den Haag 1992). 

HTK 1991-1992, Bijl. 22 300 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van hoofdstuk X (M inisterie van Defensie) voor het ja a r 1992, nr. 2 Mem orie van Toelichting; 

Debat TK 27 nov. 1991 e.v., p. 29-1854 e.v.
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kunnen dan ook rekenen op Nederlandse steun. Om juist die inspanningen te ondersteunen 

is de regering bereid besprekingen te voeren over een nauwer samenwerkingsverband 
indien de Surinaamse regering de wens daartoe uit.

Er bestaat tussen de regeringen van de landen van het Koninkrijk overeenstemming over 

de voortzetting van de koninkrijksbanden en de vernieuwing van het Statuut. Daarbij zal 

nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de mogelijkheden tot versterking van de waar
borgen voor democratie en rechtsstaat, en zal de samenwerking op het gebied van de rechts
handhaving worden geïntensiveerd.

Leden uan de Staten-Generaal,

1992 wordt een moeilijk jaar.

Indien men kennis neemt van de zeer ernstige problemen in tal van landen, plaatst dat onze 

eigen situatie zonder twijfel in een ander licht. Te meer maakt het de noodzaak helder zelf 

in ons land de verantwoordelijkheid voor behoud en versterking van democratie en welvaart 

gestalte te geven door een op de toekomst gericht beleid; ook als dit offers vraagt. Het staat 

vast dat een aantal beslissingen burgers in hun dagelijks bestaan zal raken. Dit vraagt in 

onze democratische rechtsstaat niet alleen om een helder besef van wat moet gebeuren, 

maar bij de uitvoering ook om zorgvuldig overleg. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen 
op uw werk rust.
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Troonrede 15 september 1992

Leden van de Staten-Generaal,

Be e l d e n  v a n  g e w e l d , honger, racisme en verwaarlozing van het milieu bereiken ons iede

re dag. Ze laten ons niet onberoerd. Ons antwoord moet tweeledig zijn: hulp en inter
nationale actie, maar ook zorg dragen voor het behoud van onze eigen rechtsstaat en voor 

de kracht van onze economie. Een Nederland dat zich sterk en geloofwaardig toont; dat is 

de opdracht.
In het voormalige Joegoslavië gaat de uitbarsting van etnische spanningen gepaard met 

onnoemelijk leed. Onze regering tracht samen met andere landen de oorlogstoestand te 
beëindigen en een oplossing van het conflict tot stand te b r e n g e n .2f,3 Daarnaast ziet zij het 

als haar taak in onze samenleving onderdak te bieden aan vluchtelingen en verdrevenen. 

Waardering past voor de inspanningen van velen daarbij. Behalve de opvang hier te lande 

wordt nu ook hulp geboden bij de opvang in kampen ginds. Zo wordt getracht in deze nood 

de hand te reiken.

In Somalië leven vele mensen op de rand van de hongerdood. Afrika bezuiden de Sahara 

wordt door droogte geteisterd. Duizenden zijn al omgekomen. De vluchtelingenstromen die 
het gevolg zijn van honger en geweld, vormen een extra opgave. Wereldwijd zijn hulpacties 

op gang gekomen, waaraan ook Nederlandse burgers ruimhartig bijdragen.

Bij veel ellende zijn er ook de positieve ontwikkelingen. In Afrika en elders ter wereld 
groeit het inzicht dat democratie, mensenrechten en duurzame ontwikkeling nauw met 

elkaar samenhangen. In een toenemend aantal landen worden daaruit ook politieke conse
quenties getrokken.

In de voormalige Sovjet-Unie en in het uiteengevallen Joegoslavië zijn oude binnen
grenzen in korte tijd veranderd in buitengrenzen. Als reactie op een in het verleden vaak 

afgedwongen eenheid zijn er nu veel meer onafhankelijke landen in Midden- en Oost-

263 Nederland ving  in 1992 ongeveeryooo vluchtelingen op. HTK 1991-1992, Bijl. 22 70 4  O pvang van 

ontheem de (ex-)Joegoslaven, nr. 4 B riefvan de m inistervan W elzijn, Volksgezondheid en C u ltu ur 

en van de staatssecretaris van Justitie (notitie); Debat TK 27 aug. 1992, p. 97-6131 e.v. De 

Nederlandse regering had een transporteenheid ter b esch ikking  gesteld van de VN -hulpverle- 

ning. HTK 1991-1992, Bijl. 22 181 De situatie in Joegoslavië, nr. 22 Verslag van een m ondeling 

overleg; Debat TK 27 aug. 1992, p. 9 7-6147 e.v.
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Europa.26* De regering spreekt de wens uit dat landen en volkeren in vrijheid leven, maar 

ook dat zij over grenzen heen samenwerken. Met het einde van de koude oorlog heeft ook 
de discussie over veiligheid een andere inhoud gekregen; de massale militaire dreiging heeft 

plaats gemaakt voor lokale conflicten.
Door het wegvallen van de Oost-West-tegenstelIing is de politieke rol van de Verenigde 

Naties in de beslechting van conflicten toegenomen en wordt op de lidstaten vaker een 
beroep gedaan om troepen uit te zenden voor vredesoperaties. Zo wordt op basis van het 
oordeel van de internationale volkerengemeenschap militaire macht ingezet om spanningen 

niet te laten ontaarden in gewelddadige conflicten, om agressie te beteugelen en om 
bescherming te bieden bij humanitaire acties.

Ook Nederland levert zijn bijdrage aan de VN-vredesoperaties.2Ó5 Tegelijkertijd weegt de 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de uitgezonden militairen zwaar. Onze gedach

ten gaan dan ook uit naar de mannen en vrouwen die onder moeilijke omstandigheden deel
nemen aan vredes- en hulpoperaties in verschillende delen van de wereld.

De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft op voorstel van 

Nederland besloten dat zij voor vredesoperaties de hulp kan inroepen van de NAVO of de 
Westeuropese Unie.266 Ook is het Nederlandse voorstel aanvaard om een hoge commissaris

264 In M idden-Europa waren door het uiteenvallen van Joegoslavië de volgende staten ontstaan: 

Slovenië, Kroatië, B osnië-Herzegovina, M acedonië en Joegoslavië (bestaande uit de deelrep u

blieken Servië en M ontenegro). Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie waren de volgende sta

ten ontstaan: de Russische Federatie, Litouwen, Letland, Estland, W it-R usland, O ekraïne, 

M oldavië, Georgië, Arm enië, Azerbeidjan, Toerkm enistan, O ezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië en 

Kazachstan. Met uitzondering van Estland, Letland, Litouwen en Georgië vorm den de overige 

staten een G em enebest van O nafhankelijke Staten (GOS).

265 Naast de bijdrage aan de VN-hulpverlening in Joegoslavië (zie noot 263), nam Nederland ook deel aan 

de United Nations Transitional Authority in Cambodja. In het kader van deze VN-operatie hielden 750 

Nederlandse mariniers toezicht op de ontwapening van de Rode Khmer. HTK 1992-1993, Bijl. 22 300 

X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk X (Ministerie van 

Defensie) voor het jaar 1992, nr. 87 Briefvan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken.

266 In Helsinki vond van 24 maart 1992 tot 8 ju li 1992 de Vierde Vervolgconferentie plaats van de 

Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Besloten werd onder andere dat de 

CVSE vredesoperaties mocht gaan uitvoeren. Omdat de organisatie zelf niet de beschikking had over 

troepen, werd bepaald dat hiervoor een beroep gedaan kon worden op de NAVO, de WEU o f de vre

desmacht van hetGOS. HTK 1992-1993, Bijl. 22 800 VVaststellingvan de begrotingvan de uitgaven en 

de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1993, nr. 2 Memorie 

van Toelichting; Debat TK 24 nov. 1992 e.v., p. 26-1899 e.v. Van 1 januari 1993 tot 1 ju li 2001 zou M. van 

der Stoel de eerste Hoge Com m issaris voor de Nationale Minderheden van de CVSE worden.
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voor nationale minderheden te benoemen. Deze zal als taak hebben in geval van dreigende 

conflicten bij te dragen aan vreedzame oplossingen, en partijen af te houden van het gebruik 
van geweld.

Bij een andere wereld hoort een andere defensie. Met behoud van de onmisbare band 

met de Verenigde Staten en de NAVO zullen de defensieplannen moeten worden herzien. 

Eind van dit jaar zal de regering u hierover voorstellen doen. Ook de visie van de regering op 

de toekomst van de dienstplicht zal daarin verwerkt z i j n . 26/

Reeds in 1987 werd onder het devies ‘Europa 1992’ afgesproken voor het eind van dit jaar 

tot één markt te komen.268 De lidstaten van de Europese Gemeenschap toonden zich sterk. 
Welvaart en werkgelegenheid namen toe. Het was eveneens van betekenis voor de omwentelin

gen in Midden- en Oost-Europa, terwijl landen als Oostenrijk, Zweden en Finland nu ook wil
len toetreden tot de Gemeenschap. Met het Verdrag van Maastricht, dat aan de Staten-Generaal 

ter goedkeuring is voorgelegd, wordt nu een volgende logische stap gezet. In een Europa zon

der grenzen is het belangrijk geleidelijk naar één munt te groeien, tot één doeltreffend milieu

beleid te komen, en het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit te bundelen.
De omvang en welvaart van ons Europa zonder grenzen verplicht tot een gemeenschap

pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Datzelfde geldt voor het toelatingsbeleid, zowel met 

betrekking tot degenen die op grond van gezinshereniging naar ons Europa komen als voor 

asielzoekers en vluchtelingen. Bij alle noodzaak tot een gemeenschappelijke aanpak van 
bepaalde vraagstukken is in Maastricht nadrukkelijk afgesproken dat Europese besluitvor

ming slechts daar van toepassing is waar het echt nodig is. Maar één ding is zeker: in Europa 

ligt onze toekomst, en daarin zullen wij ons als Nederlanders sterk en geloofwaardig tonen 

met onze eigen identiteit. Het Verdrag van Maastricht geeft daar ook alle ruimte voor. 

Aanstaande zondag zal in Frankrijk een referendum worden gehouden.269 Laat vanuit hier 

de wens en het vertrouwen uitgesproken worden dat het ‘ja’ zal klinken, opdat Frankrijk en

267 HTK 1992-1993, Bijl. 22 9 75 Prioriteitennota, nr. 2 Nota; Debat TK 18 mei 1993 e.v., p. 69-4963 e.v. 

Uit de nota bleek dat het kabinet van plan was de dienstplicht per 1994 te verkorten van 12 naar 

9 m aanden om met ingang van 1998 de opkom stplicht volledig a f te schaffen.

268 Zie noot 191. In deTw eede K am erw as de toonzetting over de voortgang iets m inder optim istisch. 

HTK 1991-1992, Bijl. 20 596 De voltooiing van de interne m arkt, nr. 40 Verslag van een m ondeling 

overleg.

269 Frankrijk besloot het Verdrag van M aastricht ter g oed keu ring  voor te leggen aan de bevolking. 

Het referendum  op 20 septem ber 1992 leverde een nipte goed keuring  op; 51%  stem de voor. HTK 

1992-1993, Bijl. 22 647 R 1437 G o edkeurin g  van het op 7  februari 1992 te M aastricht tot stand 

gekom en Verdrag betreffende de Europese Unie met protocollen, een overeenkom st betreffende 

de sociale politiek tussen de lidstaten van de EG met uitzondering van het Verenigd K o ninkrijk, 

en verklaringen, nr. 12 B riefvan de regering; Debat TK 24 sept. 1992, p. 6-285 e -v-
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Nederland, ieder met behoud van eigen tradities en waarden, zij aan zij met de andere lid

staten Europa verder gestalte zullen geven.
Tijdens het bezoek van de president van Suriname is besloten de bestaande bijzondere 

banden te verbreden en te verdiepen. Dit is vastgelegd in het Raamverdrag inzake 
Vriendschap en Nauwere S a m e n w e r k in g .27° Daarbij is de samenhang tussen enerzijds demo

cratie en rechtsstaat en anderzijds gezonde economische ontwikkeling van wezenlijk belang.
Een sterk Nederland vraagt investeringen in werkgelegenheid; alleen dan zijn waarde

volle collectieve voorzieningen houdbaar. Dat vergt voortzetting van het herstel van even

wicht in de overheidsfinanciën, en versterking van de structuur van de economie. Dat hard
nekkigheid van de internationale inzinking geeft in ons land des te meer aanleiding om vast 
te houden aan de uitgezette koers. In overeenstemming met het regeerakkoord wordt het 
financieringstekort volgend jaar verder teruggebracht. Ondanks enkele belastingverzwarin- 
gen daalt de collectieve lastendruk als geheel. Deze positieve ontwikkelingen zijn mede 

mogelijk gemaakt door een even noodzakelijke als stringente uitgavenbeheersing, waarbij 
ombuigingen onontkoombaar waren en zijn. Het één kan niet zonder het ander.

De werkgelegenheid in ons land groeit nog steeds. De doelstelling ‘400.000 mensen 

meer aan de slag in deze kabinetsperiode’ komt binnen bereik. Toch zijn er nog te weinig 

mensen met een baan, en te veel met een uitkering. Om de werkgelegenheid verder te laten 

groeien moet de inflatie worden bestreden. Daarom is voorgesteld de BTW te verlagen, en 
vinden enkele eerder voorziene lastenverzwarende maatregelen geen doorgang.

De koopkracht wordt beschermd voor hen die op het sociaal minimum aangewezen 
zijn, terwijl werken toch meer lonend wordt. Zo wordt ook voor de sociale partners de ruim
te geschapen en de basis gelegd om in goed overleg de lonen te matigen. Gezien de scherpe 

internationale concurrentie en de in veel landen stijgende werkloosheid, is dit te meer nood
zakelijk. Behalve loonmatiging en een beter functioneren van de arbeidsmarkt zijn ook van 

belang de wetsvoorstellen die betrekking hebben op het verder terugdringen van ziektever

zuim en arbeidsongeschiktheid, en op een betere uitvoering van de sociale zekerheid.2/ 1 Zo 

kunnen de sociale premies dalen, en ook dat is voor de wekgelegenheid belangrijk.

Voor een sterk Nederland en het behoud van onze welvaart zijn industriële activiteiten

270 Op 16 juni 1992 arriveerde de Surinaam se president R. Venetiaan in Nederland vooreen driedaags 

officieel bezoek. Op 18 juni 1992 werd met Suriname het Raamverdrag inzake vriendschap en nau

were sam enwerking ondertekend. Er werd onder andere bepaald dat beide staten zich zouden inzet

ten voor handhaving van de rechtsstaat in Suriname. Verder werden er afspraken gem aakt over de 

besteding van de 3 miljard gulden ontw ikkelingshulp die Suriname van Nederland nog tegoed had. 

HTK 1992-1993, Bijl. 22 992 Goedkeuring van het op 18 ju n i te ’s-Gravenhage tot stand gekomen 

Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere sam enw erkingtussen het Koninkrijk derN ederlanden 

en de Republiek Suriname, nr. 2 Voorstel van Rijkswet; Debat TK 7 okt. 1993 e.v., p. 9-494 e.v.
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van vitaal belang. Evenals een goed economisch klimaat en een goed opgeleide beroepsbe

volking is een effectief beleid nodig voor de bescherming en versterking van het industriële 

draagvlak. De ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie zijn hierbij essentieel, 
voor het midden- en kleinbedrijf niet minder dan voor de grote bedrijven. Aan investeringen 

in economische infrastructuur zal hoge prioriteit worden gegeven. Ter ondersteuning hier
van wordt de instelling van een Aardgasbatenfonds voorzien.2?2

Dit is onder meer van betekenis voor de ontwikkeling van Nederland als toegangspoort 

tot Europa. De toekomst van de haven van Rotterdam en van de luchthaven Schiphol vraagt 

om belangrijke beslissingen. In samenhang hiermee zullen ook nadere voorstellen gedaan 
worden voor de aansluiting van ons land op het Europese Hogesnelheidsnet273 en met 

betrekking tot de Betuwelijn. 2?4

271 HTK 1992-1993, Bijl. 22 899 W ijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk W etboeken enkele andere wet

ten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing 

van het ziekteverzuim (Wet terugdringing ziekteverzuim), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 25 mei 

1993 e.v., p. 71-5072 e.v. HTK 1992-1993, Bijl. 22 824 W ijziging van de Wet op de arbeidsongeschikt

heidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele 

andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium , het binden van 

het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leef

tijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten 

(Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat 

T K o p  27 jan. 1993 e.v., p. 42-3103 e.v. Vooruitlopend op een nieuwe organisatiestructuur voor de uit

voering van de sociale zekerheid was met ingang van 1992 het toezicht van de Sociale 

Verzekeringsraad overgedragen aan eenToezichtraad. HTK1991-1992, Bijl. 22 011 Hoofdlijnen van een 

nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen, nr. 9 Brief van de staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. In mei 1993 zou een wetsvoorstel worden ingediend. HTK 1992-1993, Bijl.

23 141 De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen, nr. 2 Voorstel van Wet.

272 Op 29 ja n u a ri 1993 kwam het kabinet met een w etsvoorstel tot de instelling  van een 

Aardgasbatenfonds. Het fonds zou gevoed worden met inkomsten uit de extra opbrengsten uit de 

aardgasexport. HTK 1992-1993, Bijl. 23 002 Instelling  van een A ardgasbatenfonds (W et 

Aardgasbatenfonds), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1993-1994, D eb atT K i febr. 1994 e.v., p. 45-3518 e.v.

273 Het kabinet zou er echter niet in slagen om in dit parlem entaire ja a r nadere voorstellen uit te 

brengen. HTK 1992-1993, Bijl. 22 026 N ederlands deel van een hogesnelh eid ssp o orverbind in g  

A m sterdam -Brussel-Parijs, nr. 7  B riefvan de m in istervan  Verkeer en W aterstaat.

274 HTK 1992-1993, Bijl. 22 589 Betuweroute, nr. 5 K abinetsstandpunt. Een definitieve b eslissing  zou 

dit parlem entaire ja a r nog niet worden genom en. Wel had m inister J.R.H . M aij-W eggen (CDA) 

eind augustus 1992 een overeenkom st met haar Duitse collega gesloten, w aarbij Nederland zich 

verplichtte tot aanleg van de Betuwelijn.
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Het beleid ter zake van de mobiliteit heeft effect. Het privé-autogebruik groeit minder, het 
gebruik van het openbaar vervoer neemt toe. Een goede voortgang van het infrastructuur
plan Rail 21 is daarom van groot b e la n g .275 Voorstellen om de Nederlandse Spoorwegen gro

tere zelfstandigheid te geven, zullen u dit najaar b e r e i k e n . 276 Om de concurrentiepositie van 

de zeescheepvaart onder Nederlandse vlag te versterken, heeft de regering besloten tot een 
gericht pakket van m a a t r e g e le n .277

Voor een sterk Nederland is goed onderwijs van wezenlijk belang. Aan de voorbereiding 

op leven en werken in onze moderne maatschappij worden hoge eisen gesteld. Het onder
wijs moet daarvoor een brede basis leggen. De invoering van basisvorming stelt het onder

wijs daartoe beter in staat. Hierbij is ervoor gekozen de uitwerking bij de scholen zelf te 
laten. Deze moeten ook samenwerken met het oog op de ontplooiing van het broodnodige 

en gelukkig weer groeiende beroepsonderwijs. Het woord is nu, na een lange politieke en 
maatschappelijke discussie, aan de scholen.

Het beroep van leraar is voor de samenleving uiterst belangrijk. Het is zorgwekkend dat 

de bezetting van functies in het onderwijs in toenemende mate knelpunten te zien geeft. 

Voor jongeren is lesgeven te weinig aantrekkelijk. De regering stelde reeds eerder extra mid
delen voor de salarissen van leerkrachten beschikbaar. De komende jaren wordt opnieuw 

extra geld uitgetrokken om de arbeidsvoorwaarden in basis- en voortgezet onderwijs en in 

het middelbaar beroepsonderwijs selectief te verbeteren. Met de betrokkenen zal overleg 
worden gevoerd over de precieze invulling.

Wetgeving met het doel het hoger onderwijs meer ruimte te geven om zèlf dit onderwijs 

in te richten, is in een vergevorderd stadium. De Adviesraad Onderwijs is gevraagd zijn visie

2 75 HTK 1992-1993, Bijl. 22 800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van hoofdstuk XII (M inisterie van Verkeer en W aterstaat) voor het ja a r 1993, nr. 7 B rief van de 

m inistervan Verkeer en W aterstaat; Debat TK 10 nov. 1992 e.v., p. 20-1455 e.v.

276 In april 1991 was een com m issie onder voorzitterschap van H.H.F. W ijffels ingesteld om de toe

kom stige bestuurlijke en fin anciële  relatie tussen de rijksoverheid en de NS uit te w erken. De 

com m issie-W ijffels bracht in ju n i 1992 rapport uit. In februari 1993 zou het kabinetsstandpunt 

aan de Tweede Kam er w orden toegezonden. HTK 1992-1993, Bijl. 18 986 Verhouding rijksover- 

heid-NS, nr. 4 Briefvan de m inistervan V erkeeren W aterstaat; HTK 1993-1994, Debat TK 29 sept.

1993 e.v., p. 5-200 e.v. H. W ijffels e.a., Sporen uoor straks. Aduies ouer  de to e k o m s t ig e  relatie tussen ot»er- 

heid en Nederlandse Spooru/ecjen (Den Haag 1992).

2 77  HTK 1992-1993, Bijl. 23 3 0 7  Bepalingen inzake de stim ulering van de N ederlandse zeescheep

vaart (Wet stim ulering  zeescheepvaart), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1993-1994, Debat TK 22 febr. 

1994. P- 53-4058 e.v.
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te geven op de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten.2/8 Met de betrokken 
instellingen zal reeds dit najaar overleg gepleegd worden.

Naar de regering hoopt zal in 1993 de ‘Algemene Wet Gelijke Behandeling’ in werking 
treden.279 Deze wet verbiedt discriminatie en geeft aan mensen die zich gediscrimineerd voe

len, de mogelijkheid zich tot een Commissie Gelijke Behandeling te wenden. De uitwerking 

van artikel 1 van onze Grondwet is van fundamentele betekenis voor allen die hier leven.280

Ook voor minderheden is deze wet van groot belang. Voor hen is naast gelijke behande

ling onderwijs een essentiële voorwaarde om hun plaats te vinden in onze samenleving. De 

regering stelt extra geld beschikbaar, opdat meer mensen de cursus ‘Nederlands als tweede 

taal’ kunnen volgen.281 Dit is slechts één van de initiatieven die uitnodigen tot eigen inspan
ning van de minderheden.

Ondanks de forse werkgelegenheidsgroei in de afgelopen jaren is het percentage niet- 

werkenden onder de minderheden nog altijd driemaal zo hoog als het gemiddelde. De 

arbeidsvoorzieningsorganisatie schenkt daaraan terecht veel aandacht. Daarenboven vragen 

initiatieven van het bedrijfsleven teneinde arbeidsdeelname van allochtonen te bevorderen 

om wettelijke ondersteuning. Behalve van de sociale partners en van de overheid wordt ook 
van de minderheden zelf en van hun organisaties een actieve bijdrage verwacht.

Succesvolle integratie en verbetering van de kansen van zwakke groepen op de arbeids

markt vragen ook om een strak beleid met betrekking tot de toestroom naar ons land. De 
voorgenomen wijziging van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers en de daarbij beho

rende nota over illegale tewerkstelling moeten mede in dit licht worden bezien.282 De regels 

voor gezinshereniging vragen om zorgvuldige toepassing en, waar het asielzoekers betreft, 

is een humaan maar restrictief toelatingsbeleid, met snelle beslissingen ter zake, geboden.

Sociale zekerheid en goede sociale voorzieningen zijn in onze rechtsstaat belangrijk. 

Het draagvlak hiervoor is bij de bevolking onverminderd aanwezig, maar kan slechts behou

den blijven indien ervoor wordt gezorgd dat belastingen en premies correct worden betaald

278 HTK 1992-1993, Bijl. 22 371 H oger onderw ijs en onderzoek plan 1992, nr. 9 B riefvan de m inister 

van O nderw ijs en W etenschappen.

279 Zie noot 230.

280 Zie noot 129.

281 HTK 1991-1992, Bijl. 22 656 N ederlands als tweede taal, nr. i Briefvan de m inistervan O nderw ijs 

en W etenschappen.

282 Het kabinet zou deze wet echter niet w ijzigen. In januari 1994 verscheen een voorstel voor een 

geheel nieuwe wet. HTK 1993-1994, Bijl. 23 574 Wet tew erkstelling vreem delingen, nr. 2 Voorstel 

van Wet. In februari 1994 zou ook de nota over illegale tew erkstelling verschijnen. HTK 1993- 

1994, Bijl. 23 627 Bestrijding illegale tew erkstelling, nr. 2 Nota.
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en dat subsidies en uitkeringen op de juiste plaats terechtkomen. Het bestrijden van fraude 

en oneigenlijk gebruik zal dan ook geïntensiveerd worden.
Naast het voorkómen van fraude zullen wij in ons land waakzaam moeten zijn tegen de geor

ganiseerde misdaad. Criminele organisaties vormen een reëel gevaar doordat ze met hun 
grote financiële en technische mogelijkheden in de samenleving infiltreren. Justitie, politie 

en openbaar bestuur zullen zich gezamenlijk moeten inspannen om dit kwaad te bestrijden. 
Bovendien is een goede samenwerking met diensten in het buitenland van groot belang. Met 

het Verdrag van Schengen wordt de uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt. In 

Maastricht is tot de oprichting van Europol besloten. Dit instituut zal in de Europese 
Gemeenschap van grote betekenis zijn bij de bestrijding van de georganiseerde internatio
nale criminaliteit.

De reorganisatie van de politie moet in 1993 haar beslag krijgen. De grote inzet van 

korpsbeheerders en politiemensen heeft het mogelijk gemaakt dat in betrekkelijk korte tijd 
al veel is bereikt.

Toename van de criminaliteit leidt tot steeds meer overlast voor de burger en gevoelens 

van onveiligheid. Vooral de stijging van het aantal geweldsdelicten baart zorg. Bij alle aan

dacht voor de preventie blijft beschikbaarheid van voldoende cellen noodzakelijk. Daarom 
zal de capaciteit van het gevangeniswezen nog eens extra worden verbeterd en uitgebreid.

Met het proces van vernieuwing van de bestuurlijke organisatie wordt goede voortgang 

geboekt. Een essentieel onderdeel daarvan vormt een omvangrijk pakket voorstellen voor 
decentralisatie van taken, verantwoordelijkheden en financiële middelen. Met de gemeenten 
is daarover inmiddels overeenstemming bereikt.28?

Op het terrein van de volkshuisvesting krijgen decentralisatie en bestuurlijke vernieu
wing verder gestalte. Zo zal een groot aantal gemeenten zijn inspanningen in regionale ver

banden gaan bundelen. Verder worden de woningbouwcorporaties onafhankelijker van het 
Rijk en de gemeenten.28*

Decentralisatie is ook belangrijk om sociale vernieuwing bestuurlijk inhoud te geven. 
Bovendien is een aparte stimuleringswet in voorbereiding. De Rijksoverheid blijft impulsen 

geven aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het welzijnswerk. De gemeenten geven 
samen met maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen invulling aan de sociale 
vernieuwing.

283 HTK 1991-1992, Bijl. 22 236 D ecentralisatie, nr. 9 B rief van de staatssecretaris van B innenlandse 

Zaken; HTK 1992-1993, Debat TK 28 okt. 1992 e.v., p. 15-943 e.v. HTK 1992-1993, Bijl. 22 800 C 

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gem eentefonds voor 

het ja a r 1993, nr. 2 Mem orie van Toelichting; Debat TK 28 okt. 1992 e.v., p. 15-943 e.v.

284 Zie noten 240 en 241.
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Veel vrijwilligers zorgen voor een grote betrokkenheid. Door een betere organisatie en 

afstemming zien ook jongeren vrijwilligerswerk steeds meer als een zinvolle uitdaging. In 

welzijnswerk en daarbuiten krijgt de sociale vernieuwing langzaam maar zeker vorm. Zo 

houdt de arbeidsbemiddeling steeds meer rekening met individuele omstandigheden en zet 
mensen ertoe aan zich zèlf in te spannen; in de gezondheidszorg krijgt eigen verantwoor

delijkheid een plaats; onderwijs en volwasseneneducatie bieden niet alleen kansen, maar 

men wordt er ook op aangesproken deze te benutten. Sociale zekerheid en voorzieningen 
beschermen niet alleen mensen, maar stimuleren ook, waar mogelijk, tot werk of andere 
activiteit. 1993 is in Europa uitgeroepen tot het laar van de Ouderen. In een speciaal op te 

richten nationaal comité zullen jong en oud samen activiteiten ontplooien om de belangrij

ke rol van ouderen in onze maatschappij te onderstrepen.

In ons land bestaat brede overeenstemming over de wenselijkheid van een goede gezond

heidszorg die voor ieder toegankelijk en betaalbaar blijft. Individuele beroepsbeoefenaars, 
instellingen en verzekeraars, en ook de burgers dienen eigen verantwoordelijkheid te krijgen 
en te nemen. Nü investeren in bestuurlijke en financiële vernieuwing betekent op iets langer 

zicht voldoende ruimte voor zorgvernieuwing, voor uitbreiding waar nodig èn voor een stevig 
draagvlak. Dat is te meer geboden, gegeven de druk die voortvloeit uit de toenemende vergrij
zing en uit ontwikkelingen in de medische technologie zelf. Adviezen van de Gezondheidsraad 
en van de Coinmissie-Dunning zullen nu in praktijk gebracht moeten worden. 285

Daarop zal het komend jaar het overleg, ook met u, volksvertegenwoordigers, in het bij

zonder gericht zijn. Zo wil de regering bevorderen dat er bewust keuzen worden gemaakt in de 

gezondheidszorg. De groei in de vraag noopt ertoe meer nadruk te leggen op preventie, doel

matigheid en op de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Het bewust kiezen vraagt 

ook om inhoudelijke verdieping van het publieke debat over ethische vraagstukken in de zorg.

De bereidheid en de wil om te investeren in de toekomst zal ook tot uitdrukking worden 
gebracht op het gebied van de cultuur: in de zorg voor het cultureel erfgoed en in de onder

steuning van de actuele kunst- en cultuurbeoefening. Bij alle aandacht voor de materiële 
aspecten van het bestaan, is het voor onze samenleving van belang ook oog te hebben voor 
de culturele waarden. De verruiming van het voorstellings- en inlevingsvermogen van kin

deren door het lezen van boeken is daarbij evenzeer van betekenis als de confrontatie met de 

hoogtepunten van de cultuurschepping, bijvoorbeeld in onze musea.

285 Voor de co m m issie-D unning: zie noot 232. D aarnaast had de G ezondheidsraad advies uitge

bracht. G ezondheidsraad, Medisch handelen op een tweesprong (Den Haag 1991). Mede op grond 

van deze adviezen zette het kabinet in ju n i 1992 zijn standpunt uiteen in een nota. HTK 1991-1992, 

Bijl. 22 393 Invoeringsm aatregelen tweede fase stelselw ijziging ziektekostenverzekering, nr. 23 

Nota; HTK 1992-1993, Debat TK 29 okt. 1992 e.v., p. 16-1093 e-v-
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Binnen het budget voor cultuur zal extra aandacht worden geschonken aan architectuur, 
vormgeving en film: uitingen waarvan grote delen van de bevolking bijna dagelijks kennis 

nemen.
In het Structuurschema Groene Ruimte worden voorstellen gedaan voor een beter geïnte

greerde aanpak van het natuur- en landbouwbeleid.286 Teneinde sneller over financiële mid
delen te beschikken om het landelijk gebied zo groen mogelijk te houden en waardevolle 

natuurgebieden te beschermen, wordt gewerkt aan het oprichten van een Groenfonds.28?
Een effectief landbouwmilieubeleid vereist een breed draagvlak. Daarom is het verheu

gend dat agrariërs steeds meer bereid blijken hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Budgetbeheersing en handelspolitieke redenen hebben een aanpassing van het Gemeen

schappelijk Landbouwbeleid noodzakelijk gemaakt. Daarbij blijft een redelijke inkomens
ontwikkeling mogelijk voor hen die in de landbouw werken, terwijl tegelijk een belangrijke 
bijdrage aan een succesvolle afsluiting van de wereldhandelsbesprekingen is geleverd.288

Milieu en ontwikkeling was het thema dat 180 landen, arm en rijk, enkele maanden 
geleden bijeenbracht in Rio de Janeiro.289 Uitdrukkelijk is daar de samenhang tussen het 

milieuvraagstuk en ontwikkeling vastgelegd; duurzame groei. De rijke landen moeten daar

om zoeken naar andere vormen van produktie en consumptie. Tevens moeten financiële 

middelen en technieken beschikbaar komen voor de armere landen, opdat daar bij de 

bestrijding van armoede en de groei naar welvaart met het milieu rekening gehouden gaat 

worden. Ook voor ons land is duurzame ontwikkeling geen vrijblijvende opdracht. Wij zul

len ons aandeel in de wereldwijde belasting van het milieu moeten verminderen.

286 HTK 1 9 9 2 -19 9 3, Bijl. 22 880 Structuurschem a groene ruim te, nr. i B rief van de m inister en de 

staatssecretaris van Landbouw, N atuurbeheer en Visserij en de m inister van Volkshuisvesting, 

Ruim telijke O rdening en M ilieubeheer; HTK 19 9 3-19 9 4 , UCV nr. 27, 7  febr. 1994.

287 De op rich ting  van het Nationaal G roenfonds werd aangekondigd in het Structuurschem a groene 

ruim te. De bedoeling was dat uit dit fonds de vernieuw ing van het landschap, zoals u itbreiding 

van natuurgebieden, zou worden betaald. Door verzet van de provincies die het geld liever zou

den besteden aan een snellere uitvoering van hun eigen plannen voor natuurgebieden en bossen 

werd de op rich ting  enige tijd uitgesteld. In 1994 kwam het N ationaal Groenfonds tot stand.

288 Op 21 mei 1992 besloten de landbouw m inisters van de EG tot een belangrijke hervorm ing van het 

g em eenschappelijk landbouw beleid. Het akkoord voorzag in bezuinigingen op subsidies om de 

overproductie te verm inderen. Deze hervorm ingen maakten toenadering tot de VS m ogelijk tij

dens de GATT-Uruguay-ronde eind novem ber 1992. HTK 1992-1993, Bijl. 22 800 XIII Vaststelling 

van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XIII (M inisterie van 

Econom ische Zaken) voor het ja a r 1993, nr. 23 B rief van de staatssecretaris van Econom ische 

Zaken.

289 Zie noot 251.
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Intussen wordt door bedrijven, burgers en overheid al hard gewerkt om de kwaliteit van het 

milieu te verbeteren. Producenten accepteren hun eigen verantwoordelijkheid door produk- 

ten in het afvalstadium terug te nemen en overbodige verpakkingen terug te dringen. Steeds 
meer vindt gescheiden inzameling van afval plaats. Op korte termijn zullen de eerste pro- 

dukten voorzien van een milieukeur verschijnen, en zal een logo worden ingevoerd voor 
klein chemisch afval. Zo kan de consument rekening houden met milieuaspecten en zelf zijn 

bijdrage leveren.

De bestuurlijke en financiële situatie in de Nederlandse Antillen en Aruba baart zorg. De 

Koninkrijksregering is van oordeel dat bij de aanpak daarvan de rijksdelen moeten samen
werken. Veel wordt gevergd van de regeringen van de Nederlandse Antillen en van Aruba om 

wezenlijke en blijvende verbeteringen tot stand te brengen. Het beleid van Nederland is erop 

gericht deze inspanningen te steunen.

Leden uan de Staten-Generaal,

Internationaal zijn de politieke en economische ontwikkelingen zorgelijk. Dat verscherpt in 

ons land de noodzaak tot gezamenlijke beleidsinspanningen. Alleen dan kunnen wij de uit

dagingen aan waarvoor Nederland zich gesteld ziet. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen 

op uw werk rust.
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Troonrede 21 september 1993

Leden van de Staten-Generaal,

V
e r b o n d e n h e id  t u s s e n  m e n s e n  en aandacht voor het kwetsbare; in dit teken stond het leven 
van Koning Boudewijn, van wie wij dit jaar afscheid hebben moeten nemen.29° Zijn bood

schap was er een van bemoediging en hoop, en zijn oproep was voor het kwetsbare op te 

komen. Dat sprak ons allen bijzonder aan. In de wereld om ons heen is de verbondenheid tus

sen mensen vaak moeilijk terug te vinden. Binnen de landen, maar ook tussen de landen, zien 

wij overal het gevaar van een neerwaartse spiraal van steeds minder samenwerking, en de drei

ging van ‘eigen volk eerst’ in al haar verschijningsvormen. Wij hebben de plicht daartegen stel
ling te nemen, ieder naar eigen vermogen. Verbondenheid en inzet beginnen dicht bij huis.

Voor het eerst sinds heel lang stijgt nu ook in Nederland de werkloosheid weer. De situ

atie is alarmerend. Werk staat dan ook centraal in de voorstellen die de regering vandaag aan 
u, volksvertegenwoordigers, en aan de samenleving voorlegt. Voor meer werk is een stevig 

economisch fundament nodig. De investeringen in spoorverbindingen, in wegen en vaar
wegen zullen sterk opgevoerd worden. Dat zal de goede positie van Nederland als vesti

gingsplaats versterken. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken zullen fiscaal 

gestimuleerd worden; dat bevordert groei en werk.

Investeren in eigen land wordt bevorderd door een grotere ondernemingsvrijstelling in 
de vermogensbelasting. Maar alleen met investeren in infrastructuur en bedrijven komen wij 
er niet. Er moet ook meer gebeuren aan scholing, vooral voor diegenen die moeilijk aan de 

slag komen. Het leerlingstelsel wordt fors uitgebreid en dat zelfde geldt voor werkerva

ringsplaatsen en banenpools voor met name oudere langdurig werklozen. Met het 

Jeugdwerkgarantieplan wordt ook voortgegaan.29> Het zal nu eveneens openstaan voor alle 

allochtone jongeren. Het is immers beter te werken dan een uitkering te ontvangen. Voor 

alle burgers staat tegenover het recht op voorzieningen de plicht zich voor werk te scholen.

Investeren is nodig, scholing is nodig; maar er is meer te doen. Overheid en sociale part

ners mogen er niet in berusten dat zoveel mensen met weinig opleiding en werkervaring of 
met beperkte mogelijkheden, niet aan de slag komen. Ieder moet zich inspannen, maar dan

290 Op 31 ju li 1993 was Koning Boudewijn van België op 62-jarige leeftijd overleden.

291 HTK 1991-1992, Bijl. 22 668 W ijziging  van enkele artikelen van de Jeugdw erkgarantiew et, nr. 2 

Voorstel van Wet.
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moet er ook wel een kans op werk zijn. Voor velen is die kans er niet, zolang in tal van bedrij
ven en instellingen de laagste loonschaal aanzienlijk hoger ligt dan het wettelijk minimum

loon. Aan de Sociaal-Economische Raad zal daarom advies gevraagd worden over de moge

lijkheid te allen tijde -  ongeacht het in CAO’s bepaalde -  ook een aantal werknemers tegen 

het wettelijk minimumloon in dienst te nemen.292 Het is belangrijk dat eenvoudig werk afge
splitst wordt en dat mensen de mogelijkheid krijgen tegen het minimumloon werkervaring 

op te doen. Het doorbreken van de starheid van de arbeidsmarkt vraagt voorts om meer deel

tijdbanen en verlenging van bedrijfstijd. Daarom is het nodig de regels voor de arbeidstijden 

te versoepelen. Herziening van het ontslagrecht en meer mogelijkheden voor uitzendbu
reaus kunnen voor ondernemingen de drempel verlagen om personeel in dienst te nemen. 

Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s schiet zijn doel voorbij voor zover dat het 
deelnemen aan betaalde arbeid schaadt. Een nadere afweging is dus geboden.

Naast al deze structurele verbeteringen met het oog op meer werk, is het dringend 

noodzakelijk het loonkostenpeil beter in de hand te houden. Ruim een jaar geleden advi

seerde de Sociaal-Economische Raad dat voortaan de lonen niet verhoogd, maar de lasten 
beheerst moeten worden.293 Dat advies is door de regering gevolgd. Nadat vervolgens onze 
concurrentiepositie daarenboven schade ondervond van muntontwaarding in andere 

Europese landen, is in 1993 in goed overleg tussen regering en sociale partners gekozen 
voor loonkostenmatiging.294 Deze kwam echter te traag op gang en bovendien nam de inter

nationale concurrentie -  ook uit Azië -  verder toe. Algemene salarisverhogingen zijn daar

om -  na wat er in 1993 gebeurd is -  volgend jaar niet verantwoord. De regering spreekt de 

hoop uit dat de sociale partners voor werk zullen kiezen en de noodzaak van een èchte pas 

op de plaats zullen onderschrijven. Zo nodig zal dit bij de wet geregeld moeten worden.295 

Dit betekent niet dat salarisverbeteringen zoals periodieken en hogere betaling bij betere

292 HTK 1994-1995, Bijl. 23 988 D ispensatie van het w ettelijk m inim um loon, nr. 1 Briefvan de m inis

ter van Sociale Zaken en W erkgelegenheid. SER, Aduies inzake d isp en sa tie  minimumloon (Den Haag 

1995) nr. 95/06.

293 Het SER-advies was niet ruim een ja a r eerder verschenen, zoals in de troonrede was verm eld, 

m aar in novem ber 1992. Het advies kon dus niet bij het afsluiten van het akkoord met de sociale 

partners in oktober 1992 door de regering zijn gevolgd. SER, Minimumloon en sociale uitkeringen in

1993 (Den Haag 1992) nr. 92/16.

294 Op 16 oktober 1992 was door de regering met de werkgevers- en w erknem ersorganisaties een 

akkoord bereikt om de lonen in 1993 te m atigen.

295 Het kab inet w ilde voor 1994 de CA O -lonen niet verhoogd zien. M in ister B. de Vries (CD A) d reig 

de met een loo ningreep  indien w erkgevers en w erknem ers niet akkoord zouden gaan. Op 5 

novem ber kwam het tot een akkoord tussen kab inet en de so cia le  partners, zodat de m inister 

zijn dreigem ent niet hoefde uit te voeren.
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geschooldheid geen doorgang mogen vinden. Voor het goed functioneren van de arbeids

markt zijn deze juist wel nodig.
In het verlengde van de algemene inkomensmatiging zal volgend jaar de zogenaamde 

inflatiecorrectie niet worden toegepast, overigens op een wijze dat dit slechts effect heeft op 
het inkomen boven de eerste schijf. Voorgesteld wordt het arbeidskostenforfait aanzienlijk 

te verhogen. Zo zal voor werkenden in plaats van een algemene loonsverhoging het grotere 

arbeidskostenforfait ervoor zorgen dat werken meer loont. Alles bijeen is er dan sprake van 

enige verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Een deel van de hogere inkomsten uit 

benzine- en dieselaccijns zal hiervoor worden gebruikt. Daarnaast worden ook andere las
tenverlichtende maatregelen met het oog op investeren en groei in ons land hieruit betaald. 

Bij dit geheel is bijzondere aandacht gegeven aan het midden- en kleinbedrijf. De benzine- 
en dieselaccijns zullen na de voorgenomen verhogingen in Duitsland en Nederland op onge

veer hetzelfde niveau liggen.
In de afgelopen jaren is met wisselend succes begonnen aan het herijken van ons stelsel 

van sociale zekerheid en sociale voorzieningen. Kernpunt is steeds weer dat het beter is 

mensen te activeren tot werk dan hun tekort aan inkomen aan te vullen; juist om de voor

zieningen in stand te houden voor hen die erop aangewezen zijn. Als vervolg op eerdere 

voorstellen tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheid, de Ziektewet en de 

Nabestaandenwet worden nu voorstellen gedaan voor de Werkloosheidswet en de Algemene 
Bijstandswet.296 Bij de uitvoering van de bijstand zullen de gemeenten een grotere beleids

verantwoordelijkheid krijgen, opdat uitkeringen meer op maat zullen zijn. Bovendien zullen 
de gemeenten fraude en oneigenlijk gebruik veel actiever gaan bestrijden. Koppeling van 
bestanden om gegevens te kunnen vergelijken en de toepassing van administratieve sancties 
zullen hieraan dienstbaar zijn.

Het devies moet steeds zijn: meer werk, en bestrijding van fraude en oneigenlijk 
gebruik. Dat is ook de rode draad in het recent verschenen rapport van de parlementaire 

enquêtecommissie inzake de sociale zekerheid.297 Nu niet omzien met verwijten, maar aan

296 Zie noot 271. HTK 1991-1992, Bijl. 22 545 H erinrichting van de Algem ene Bijstandsw et (Algem ene 

Bijstandsw et), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1993-1994, Debat TK 15 dec. 1993 e.v., p. 38-2967 e.v. 

HTK 1992-1993, Bijl. 21 608 Nadere w ijziging van de W erkloosheidsw et (w ijziging enkele bepa

lingen inzake het recht op uitkering), nr. 18 Tweede nader gew ijzigd voorstel van Wet; HTK 1993- 

1994, Debat TK 28 okt. 1993 e.v., p. 18-1321 e.v.

297 Deze parlem entaire enquêtecom m issie onder leiding van J.F. B uurm eijer (PvdA) had onderzoek 

gedaan naar het functioneren van de uitvoeringsorganen van de socialeverzekeringsw etten. Op

7  septem ber 1993 presenteerde de com m issie haar rapport. HTK 1992-1993, Bijl. 22 7 3 0  Enquête 

naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de socialeverzekeringsw et

ten, nr. 8 Rapport van de com m issie; HTK 1993-1994, Debat TK 17 nov. 1993 e.v., p. 26-1909 e.v.
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de slag met veranderingen; die boodschap verdient waardering en vraagt om actie ter be

scherming van diegenen die het echt nodig hebben.

Het economisch klimaat is nog steeds guur. Toch zijn er ook bemoedigende ontwikke

lingen. Ondanks de scherpe daling van de groei en van de belastingopbrengst is het tekort 
van de overheid teruggebracht, zij het nog niet tot het niveau dat in het regeerakkoord voor
1994 ten doel gesteld werd.298 De norm van 3% van het nationaal produkt die wij onszelf' 

daarna in het Verdrag van Maastricht opgelegd hebben, moet echter over enige jaren bereikt 

kunnen worden. De rente, zo belangrijk voor bedrijven en investeringen, is sterk gedaald. 

Door een jarenlang volgehouden beleid van ombuigingen is Nederland financieel meer soli

de, al noopt de hoge staatsschuld tot voortgaande soberheid in de overheidsuitgaven.

Bij de volkshuisvesting zullen overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten en 

woningbouwcorporaties, alsmede de verbetering van financiële verhoudingen het mogelijk 

maken om na 1994 een punt te zetten achter algemene objectsubsidies in de sociale woning
bouw. De stadsvernieuwing zal wél worden voortgezet en er kunnen nu ook middelen worden 

aangewend voor het benutten van duurdere locaties, die uit een oogpunt van ruimtelijke orde

ning en milieubeleid de voorkeur verdienen. Ook bij het openbaar vervoer gaan meer investe
ringen gepaard met minder subsidies. Met decentralisatie naar de vervoerregio’s en met meer 

zelfstandige bedrijfsvoering door de spoorwegen wordt goede voortgang gemaakt.

De kwaliteit van ons land is nauw verbonden met een actief voortzetten van het milieu

beleid. Veel is de afgelopen jaren bereikt: schonere produktie op geschikte plaatsen met 

betere verwerking van het afval. Het gaat om betrokkenheid en om nieuwe technieken. 

Milieubeleid is succesvoller naarmate het beter begrepen en breder gedragen wordt. Zo 

krijgt het in de praktijk gestalte. Heffingen en herschikking van ons fiscaal stelsel zijn daar

bij instrumenten om het beleid te ondersteunen. De evaluatie van het eerste Nationaal 

Milieubeleidsplan zal laten zien hoeveel er bereikt is en wat ons in het tweede nog te doen 

staat. 299 Ons land is te mooi om te bederven; daarom streven we naar behoud en ontwikke

ling van natuur en landschap, en zorgvuldigheid bij produktie en consumptie. Op dat punt 
is met bedrijfstakken en doelgroepen een goede samenwerking tot stand gekomen. Op die 

weg zal worden voortgegaan bij het investeren in duurzame ontwikkeling.
Bemoedigend is ook dat de verbetering van de verkeersveiligheid mogelijk blijkt. Het 

menselijk verdriet als gevolg van verkeersongevallen motiveert om door te gaan met de aan
scherping van het beleid.

298 In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers III was het voornem en uitgesproken om het fin an 

cieringstekort met ja arlijkse  stappen van 0,5%  naar 3,2 5%  van het netto nationaal inkom en in

1994 terug te brengen.

299 HTK 1993-1994, Bijl. 23 560, Tweede Nationaal M ilieubeleidsp lan, nr. 2 Plan; UCV nr 35, 14 mrt. 

1994. Evaluatie van het eerste NMP zou in het tweede NMP plaatsvinden.
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In deze kabinetsperiode is aanzienlijke voortgang gemaakt met de decentralisatie, allereerst 

naar provincies en gemeenten. Dat proces in de regio’s is nu zo ver voortgeschreden dat het 
moet komen tot verbetering van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ en tot ordening 
van de gebiedsindeling.3°° Daarnaast wordt aan zeven grootstedelijke gebieden de moge

lijkheid geboden een stap verder te gaan. Te beginnen met Rotterdam en omstreken kan 

gekozen worden voor een eigen grootstedelijke provincie, die dan afgesplitst wordt van 

Zuid-Holland ,301 Elk van de grootstedelijke gebieden zal op termijn een keus doen of men 
inderdaad zover wil gaan, dan wel de voorkeur aan geeft tot een andere vorm van toereiken

de samenwerking te komen.
Behalve aan territoriale decentralisatie is er de laatste jaren veel gebeurd aan functione

le decentralisatie om burgers en organisaties meer ruimte te geven voor eigen verantwoor

delijkheid. Zo zullen het komende jaar decentralisatie en deregulering van het onderwijs 
nader gestalte krijgen. Scholen zullen hun werk daardoor beter en meer zelf kunnen doen. 

Goed onderwijs moet het hebben van gemotiveerde onderwijsgevenden. Daarom komen er 
dan ook meer financiële middelen en krijgen schoolbesturen en schoolleiding meer beleids

verantwoordelijkheid. Doelmatigheid in het onderwijs vereist een betere verwijzing na de 

basisvorming, en in het hoger onderwijs de juiste student op de juiste plaats. Dat is te meer 
van belang daar de komende jaren hogere eisen zullen worden gesteld aan de studievoort

gang.

300 De w etsw ijziging was op 10 mei 1993 bij de Tweede Kam er ingediend door de staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken, D.IJ.W. de Graaff-N auta (CDA). HTK 1992-1993, Bijl. 23 139 W ijziging  van de 

Wet g em eenschappelijke regelingen in verband met aanp assing  en u itbreiding van de bep alin

gen inzake verplichte sam enw erking, nr. 2, Voorstel van Wet; HTK 1993-1994, Debat TK 15 dec.

1993 e.v., p. 38-2909 e.v. D aarnaast deed de staatssecretaris in april 1994 nog het voorstel om het 

aantal gebieden dat sam enw erkte op grond van de Wet g em eenschappelijke regelingen te ver

m inderen. HTK 1993-1994, Bijl. 23 697 Vernieuw ing van de bestuurlijke en financiële organisatie 

van het binnenlands bestuur, nr. 1 B riefvan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

301 Op 11 maart 1993 hadden m inister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse 

Zaken het wetsvoorstel Kaderwet bestuur in verandering bij de Tweede Kam er ingediend. 

Volgens dit wetsvoorstel konden stedelijke gebieden uitgroeien t o t ‘ provincies nieuwe stijl’ . HTK 

1992-1993, Bijl. 23 048 Voorzieningen ter bevordering van de totstandkom ing van regionaal 

bestuur in daartoe aangewezen gebieden (Kaderw et bestuur in verandering), nr. 9 Gewijzigd 

voorstel van Wet; HTK 1993-1994, Debat TK 15 dec. 1993 e.v., p. 38-2909 e.v. De in februari 1993 

uitgebrachte beleidsnotitie ‘Vernieuw ing bestuurlijke o rg anisatie ’ (BO N -3) wees zeven sted elij

ke gebieden aan die daarvoor in aanm erking kwamen. Voor Rotterdam -Rijnm ond waren de p lan

nen het verst gevorderd. In 1997 zou de stadsprovincie Rotterdam van Z uid-H olland moeten w or

den afgescheiden.
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Bij het herijken van onze verzorgingsstaat staan steeds centraal het activeren van burgers en 

het zorgvuldig beheren van de middelen die de overheid zijn toevertrouwd. Tegelijk wil en 

moet de overheid schild voor de zwakken zijn en is een verantwoordelijke samenleving 
nodig om te voorkomen dat mensen van de weg raken of blijvend in een isolement terecht
komen. Het gaat immers om verbondenheid tussen mensen en om opkomen voor het 

kwetsbare. Daarom moeten behouden blijven: de oudedagsvoorziening voor allen, een bij

stand die de armoede weert, een gezondheidszorg die voor ieder betaalbaar blijft. Daarom 

ook moet voorzien worden in veel meer kansen op werk voor lagergeschoolden. Op de 

arbeidsmarkt mag het immers niet alleen om de sterken, maar moet het ook om de zwakken 

gaan. Zelfs dan zullen er in onze samenleving altijd mensen zijn die nooit hebben kunnen 

werken of uitgeschakeld zullen blijven. Zij hebben er evenzeer recht op in onze verbonden
heid te delen.

Een overheid die zuinig moet zijn en dan ter wille van de kwaliteit van de samenleving 

toch nog veel belastingen en premies van de burgers moet vragen, is gehouden de strijd aan 

te binden met fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen. Dat heeft in deze kabinets

periode dan ook steeds meer gestalte gekregen.
Met het terugdringen van veelvoorkomende misdrijven werd reeds eerder een aanvang 

gemaakt. De betere preventie en de nieuwe vormen van het zogenaamde lik-op-stuk-beleid 
blijken succes te h e b b e n . 3 0 2  D e  invoering van de identificatieplicht zal tot verdere verbete
ring leiden.3°3

Na vele jaren van discussie wordt in deze kabinetsperiode door de inspanningen van 
velen één politie tot stand gebracht. 3°4 Geloofwaardig en effectief optreden vroeg en vraagt 

om uitbreiding van de celcapaciteit. Deze komt er dan ook. Maar dit kan niet het enige ant

woord zijn op crimineel gedrag. De zorgelijke ontwikkeling van de misdaad onder jongeren

302 Het systeem waarmee eenvoudige diefstallen sneller konden worden afgedaan door het aanbie

den van een transactie aan de dader. HTK 1991-1992, Bijl. 22 523 W ijziging van het Wetboek van 

Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering inzake politietransactie voor eenvoudige m isdrij

ven, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1992-1993, Debat TK 31 mrt. 1993, p. 60-4293 e.v.

303 Het wetsontwerp was op 29 juni 1993 door de Tweede Kamer aangenomen. Vanaf 1 juni 1994 zou 

een beperkte identificatieplicht gaan gelden. HTK 1992-1993, Bijl. 22 694 Aanwijzing van docu

menten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen, alsmede van enige gevallen 

waarin de indentiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld 

(Wet op de identificatieplicht), nr. 15 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 15 juni 1993 e.v., p. 

81-5871 e.v.

304 De gemeentepolitie en de rijkspolitie waren in één organisatie opgegaan, die in 25 regiokorpsen 

onderverdeeld waren. HTK 1992-1993, Bijl. 22 562 Vaststelling van een nieuwe Politiewet 

(Politiewet), nr. 12 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 16 mrt. 1993 e.v., p. 55-3937 e.v.
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eist een bredere aanpak. Nog dit jaar zal met een experiment worden begonnen waarin jeug
dige delinquenten door een strak regime en intensieve begeleiding worden voorbereid op 
terugkeer in de samenleving. De afgelopen jaren zijn op het terrein van de wetgeving en de 
versterking van de gehele justitiële keten belangrijke inspanningen verricht en veranderin

gen in gang gezet. Al met al is er bij de bestrijding van fraude en criminaliteit een omslag in 

denken en handelen. Er is echter nog veel te doen.
Bestuur en wetgever kunnen met al deze inspanningen ten bate van de burger alleen 

geloofwaardig blijven als zij voldoende aandacht geven aan de integriteit van het bestuur. 

Nederland is gelukkig nog geen land van corruptie en gebruik van publiek geld ten eigen 
bate, en dat moet zo blijven.

Dit najaar zal de Tweede Kamer de balans opmaken van de bestuurlijke en staatkundige 

vernieuwing, opdat er daadwerkelijke verbetering bereikt wordt.?°5 De regering ziet daar

naar uit en heeft haar zienswijze en alle aan haar gevraagde opvattingen daarom tijdig en 

concreet gegeven.

Bestuurlijke en staatkundige vernieuwing staan ook centraal bij de Toekomst- 

conferentie die thans in en tussen de verschillende delen van het Koninkrijk plaats

vindt.?06 Het Statuut is toe aan renovatie. De jaren negentig stellen ons voor andere pro
blemen dan die van een generatie geleden. Samen antwoord vinden op vragen van goed en 

verantwoordelijk bestuur, dat is wat er in het belang van alle burgers van het Koninkrijk 
moet gebeuren.

De stroom van asielzoekers naar ons land is recentelijk toegenomen. Wie recht heeft op 
asiel moet hier kunnen blijven. Wie dat niet heeft, moet -  juist om de werkelijk vervolgden 

te beschermen -  de toegang worden geweigerd. Te lange onduidelijkheid daarover is in

305 In 1990 was de Commissie Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, onder 

leiding van Kamervoorzitter Deetman, geïnstalleerd. Deze commissie formuleerde probleem

stellingen die door andere commissies werden onderzocht. In de loop van 1993 verschenen ver

schillende rapporten. HTK 1992-1993, Bijl. 21 427 Raad op maat. Rapport van de bijzondere com

missie vraagpunten adviesorganen, nr. 30 Rapport; HTK 1992-1993, Bijl. 21 427 Staatkundige, 

bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, nr. 35 Rapport (De burgemeester ontketend), nr. 

37 Rapport (Het bestel bijgesteld) en nr. 41 Rapport (Steekhoudend ministerschap); HTK 1993- 

1994, Debat TK 4 nov. 1993 e.v., p. 21 1531 e.v.

306 De Toekomstconferentie, waarin gesproken werd over staatkundige herstructurering van de ver

houding tussen Nederland en de Antillen, was op 8 maart 1993 gestart met gesprekken tussen de 

Nederlandse Antillen en Nederland. Vervolgens werd in de maanden juni tot en met augustus 

door Nederland met de afzondelijke eilandbesturen van de Antillen gesproken. HTK 1993-1994, 

Bijl. 23 224 Toekomst conferentie juni 1993, nr. 5 Brief van de minister voor Nederlands- 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken.
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Koningin Beatrix, prins C la u s  en kroonprins Willem-Alexander arriueren op prinsjesdag 

bij de Ridderzaal te Den Haag, 21 september 1993 [Foto:ANP].

strijd met zorgvuldigheid, niet in de laatste plaats tegenover de betrokkenen zelf. Een nieu

we Vreemdelingenwet is daarom nodig gebleken.?0/ De criteria voor gezinshereniging wer

den al eerder dit jaar verduidelijkt.

307 De nieuwe Vreemdelingenwet zou op 23 september 1993 door de Tweede Kamer worden aange

nomen. HTK 1992-1993, Bijl. 22 735 Wijziging van de Vreemdelingenwet en van het Wetboek van 

Strafrecht, nr. 11 Gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 31 aug. 1993 e.v., p. 87-6529 e.v.
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Is men echter tot ons land toegelaten, dan moet het komen tot spoedige inburgering. 

Daarom zullen nieuwkomers opgevangen worden en wegwijs gemaakt, waardoor zij snel op 
eigen benen kunnen staan. Het gaat om elementaire vaardigheden: het leren van Nederlands 

en van de in onze samenleving geldende regels, waarden, normen en omgangsvormen. Dat 

vraagt allereerst om inspanningen van de betrokkenen zelf. Het vraagt echter ook om 
inspanningen van allen in onze samenleving. Daarbij gaat het om méér dan tolerantie, om 

de ander werkelijk te waarderen. Onze maatschappij moet als kenmerk hebben: vervulling 
van eigen plichten en respect voor anderen. Wij moeten werken aan een samenleving die 

talenten benut en daarmee verrijkt wordt.
De belangrijke stroom mensen uit het buitenland, volwassenen en kinderen, eerste en 

tweede generatie, heeft hoe dan ook een aantal veranderingen in onze samenleving tot 
gevolg. Meer woningen zijn nodigen zullen gebouwd worden. Er zijn steeds meer jongeren, 

van wie vele beginnen met een achterstand. Dat vergt veel van het onderwijs en vereist scho
ling gericht op arbeid. Er zijn meer banen nodig voor laaggeschoolde nieuwkomers op de 

arbeidsmarkt. Op de gezondheidszorg zal vaker een beroep gedaan worden, maar tegelijk 

zullen daar ook vele nieuwe medeburgers aan de slag kunnen.

Bij de gezondheidszorg staat de inhoud van de zorg en van het werk voorop. Een voor 

ieder toegankelijk en betaalbaar stelsel van gezondheidszorg vraagt om vele gemotiveerde 

werkers. Zorgvuldig omgaan met medische consumptie en voorzieningen is geboden. 
Beroepsbeoefenaren en verzekeringsmaatschappijen hebben de plicht daaraan alles toe 

doen, en van de burgers mogen meer eigen bijdragen en hogere eigen risico’s gevraagd wor
den.

Een Nederland dat zichzelf sterk en geloofwaardig toont, dat blijft onze gemeenschap
pelijke opgave; vorig jaar was dit het thema van de Troonrede. Alleen zo kunnen wij onze 

opdracht om samen te werken met andere landen en volkeren waarmaken. Er is geen alter

natief. In Europa ligt onze toekomst, en ons Europa zal op zijn beurt moeten samenwerken 

met andere continenten. Dat is niet altijd eenvoudig.

Onze boeren en tuinders ondervinden binnen en buiten Europa scherpe concurrentie. 

Toch is een open Europa en een internationaal handelsakkoord geboden. De regering wil 

met allen die werkzaam zijn in landbouw en visserij zorgvuldig naar oplossingen zoeken, of 
het nu de milieu- of de internationale problematiek betreft.

Dat zelfde geldt voor al die bedrijven en werkers die bij verkeer en vervoer op de weg en 
op het water betrokken zijn. Ook voor hen is het economisch klimaat moeilijk. Dat vraagt 
om een beleidsaanpak te zamen met de regering, maar dan wel zo dat de gekozen oplossin
gen ook in het Europa van morgen houdbaar zijn.

Na het verdwijnen van de militaire dreiging van het communisme zijn de verhoudingen 

op het Europese continent gewijzigd. Onze krijgsmacht is dan ook definitief op weg naar 
een nieuwe bijdrage aan vrede en veiligheid. Aan u, leden van de Staten-Generaal, zal wor

den gevraagd in te stemmen met een herziening van de Grondwet, die het mogelijk maakt
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dat de Nederlandse strijdkrachten over een aantal jaren zullen bestaan uit mannen en vrou

wen die op grond van een eigen keuze daar een functie vervullen.?08 Een deel van het huidi

ge defensiepersoneel zal in onze samenleving ander werk moeten gaan doen. Een aantal van 

hen zal elders bij de overheid aan de slag kunnen, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de cri
minaliteit of in het gevangeniswezen.

Het belang van de vredesoperaties van de Verenigde Naties is sterk toegenomen. Onze 

militairen, zowel dienstplichtigen als beroeps, doen -  van Cambodja tot Bosnië -  veel 

belangrijk werk, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden.?°9  Een woord van waarde

ring en dank aan allen die zich hiervoor inzetten, is op zijn plaats.

Ondanks die inzet is het pijnlijk dat Europa zich zo machteloos toont waar het veiligheid 

en vrede in ons werelddeel betreft. Ook daarom is het goed dat de strijdkrachten in Europa 

steeds meer samenwerken. Dit kan de voorwaarden scheppen voor doeltreffend en geloof

waardig optreden in de toekomst. Het Verdrag van Maastricht opent het perspectief voor een 

gemeenschappelijk veiligheidsbeleid: een sterk en besluitvaardig Europa dat de vrede daad
werkelijk dient en daarmee wezenlijk bijdraagt aan het Atlantisch Bondgenootschap.

Het Verdrag van Maastricht is door de parlementen van alle lidstaten aanvaard, maar het 

echte werk moet nog beginnen. Eén Europa, met behoud van eigen identiteit van de lidsta

ten bij alle verscheidenheid van cultuur en tradities. Eén Europa, dat economisch herstel sti

muleert, met veel investeringen, maar tegelijk met een zorgvuldig uitgavenbeheer. Eén 

Europa, dat samenwerkt in de internationale organisaties en consequent zijn bijdrage levert 

aan de mondiale milieu- en ontwikkelingsinspanning.

Ook Nederland ziet toekomst in Europa, maar dan wel een Europa dat zich niet tot een 

fort ontwikkelt. Integendeel, ons land wil handel en samenwerking met andere continenten, 

en wij willen dat in het bijzonder met Midden- en Oost-Europa. Voor succesvolle internatio

nale samenwerking kan culturele uitwisseling niet gemist worden. Een bloeiend kunstleven 

in ons eigen land is daartoe de beste voorwaarde.

308 Om de opkomstplicht te kunnen opschorten, was een wijziging van de Grondwet noodzakelijk. 

HTK 1992-1993, Bijl. 23 327 (R 1483) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging 

te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging, nr. 2 Voorstel 

van Rijkswet; Debat TK 26 jan. 1994, p. 43-3333 e.v.

309 In november 1993 zouden de laatste Nederlandse militairen na een missie van anderhalf jaar uit 

Cambodja terugkeren. HTK 1992-1993, Bijl. 22 818 Cambodja, nr. 8 Briefvan de ministers van 

Defensie en van Buitenlandse Zaken. In september 1993 maakten ongeveer 2000 Nederlandse 

militairen deel uit van de VN-vredesmacht in het voormalig Joegoslavië. HTK 1992-1993, Bijl.

22 181 De situatie in Joegoslavië, nr 60 Verslag van een mondeling overleg.
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Leden van de Staten-Generaal,

De beleidsnota die u ter zake van ontwikkelingssamenwerking enkele jaren geleden werd 

aangeboden, droeg de titel ‘Een wereld van verschil’. De nota die u thans wordt aangeboden 

heet ‘Een wereld in geschil’ .?10 Dat is veelzeggend. Internationale samenwerking is gebo

den. Dat vraagt niet alleen om een bredere norm voor internationale samenwerking, het 
vraagt ook om een hernieuwde en vergrote inspanning om conflicten op te lossen en te voor
komen, opdat deze eeuw niet eindigt zoals ze begon, namelijk in verdeeldheid.

Bij alle zorgen past respect en dankbaarheid voor de doorbraak naar vrede in het 
Midden-Oosten, een teken van hoop en bemoediging.311 Verbondenheid tussen mensen en 

voor het kwetsbare opkomen, daar gaat het om. De regering is dankbaar voor de medewer

king die ze deze kabinetsperiode van u, volksvertegenwoordigers, kreeg. Het was niet altijd 

gemakkelijk, maar het was wel altijd de moeite waard. De regering hoopt en vertrouwt ook 
dit jaar op uw medewerking. Er is nog veel werk te doen en er is geen tijd te verliezen.

Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust.

310 HTK 1993-1994, Bijl. 23 408 Een wereld in geschil; de grenzen van de ontwikkelingssamenwer

king verkend, nr. 2 Nota; Debat TK 11 nov. 1993, p. 24-1801 e.v.

311 Op 13 september 1993 hadden de Israëlische premier Y. Rabin en de Palestijnse leider Y. Arafat 

op het Witte Huis onder toeziend oog van de Amerikaanse president B. Clinton een akkoord 

ondertekend over Palestijnse bestuursautonomie in de door Israël bezette gebieden. HTK 1993-

1994, Bijl. 23 432 De situatie in het Midden-Oosten, nr. 1 Brief van de minister van Buitenlandse 

Zaken.
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Leden van de Staten-Generaal,

VIJFTIG j a a r  g e l e d e n  werden de eerste steden en dorpen van ons land bevrijd. De wereld

oorlog liep ten einde. Voor velen moest de zwaarste beproeving, de hongerwinter, ech

ter nog komen, en het zou nog lange tijd duren voordat het toenmalige Nederlands-Indië 
werd bevrijd. In vele herdenkingen wordt nu stilgestaan bij die moeilijke jaren. Herdenken 

is herinneren, maar ook inspiratie putten en lering trekken voor het heden en de toekomst. 

Werken aan duurzame vrede, aan samenwerking binnen en buiten de landsgrenzen, dat 
moet onze opdracht zijn.

De voormalige tegenstanders kwamen na de Tweede Wereldoorlog tot elkaar in inter
nationale organisaties; zo ontstonden er nieuwe structuren. In West-Europa namen zes lan

den het initiatief tot economische integratie.312 De Europese Unie van thans twaalf landen 
hoopt op 1 januari aanstaande vier nieuwe leden te verwelkomen.3*3 De regering hecht grote 

waarde aan de belangstelling die nieuwe democratieën in Centraal- en Oost-Europa hebben 

getoond voor het lidmaatschap. Verdere uitbreiding van de Europese Unie zal hand in hand 
dienen te gaan met institutionele hervormingen die de besluitvaardigheid waarborgen. 

Versterking van de parlementaire democratie is daarbij een belangrijk element.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is in ons land een indrukwekkende verhoging van het 

levenspeil tot stand gebracht. De ervaring leert ons dat de verworvenheden die daarmee ver

band houden niet onaantastbaar zijn. Daarom kiest de regering voor versterking van het 

draagvlak voor duurzame werkgelegenheid. Meer mensen aan de slag, dat is het devies.

312 Op 18 april 1951 ondertekenden Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Nederland, 

België en Luxemburg het Verdrag van Parijs waarmee de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal werd opgericht.

313 Op 30 maart 1994 waren in Brussel de toetredingsonderhandelingen met Oostenrijk, Zweden, 

Finland en Noorwegen afgesloten. De Noren zouden zich echter in november 1994 in een refe

rendum tegen het EU-lidm aadschap uitspreken. HTK 1993-1994, Bijl. 23 867 (R 1511) 

Goedkeuring van het op 24 juni 1994 te Korfoe tot stand gekomen Verdrag betreffende de toe

treding van het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het 

Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, met toetredingsakte, bijlagen en protocollen, nr. 2 

Voorstel van Rijkswet; Debat TK 17 nov. 1994, p. 24-1488 e.v.
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Deze doelstelling wordt langs een drietal wegen nagestreefd:

een vertrouwenwekkend macro-economisch beleid, gericht op beheersing van de 
staatsschuld en de inflatie, en op verlaging van de arbeidskosten; 

een beleid dat economische dynamiek, ondernemen, investeren en innoveren aanmoe- 

digt, waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt en de vraag naar arbeid toeneemt; 
het stimuleren van arbeidsdeelname en een geringere afhankelijkheid van uitkeringen 

onder handhaving van de sociale bescherming voor hen die daarop zijn aangewezen.

De ontwerp-begroting die u heden wordt aangeboden, draagt het karakter van soberheid en 
modernisering. Er is een beduidende daling van collectieve lastendruk voorzien, en de basis 

wordt gelegd voor een vermindering van het financieringstekort in de komende jaren.
De zorgwekkende verhouding tussen de aantallen inactieven en actieven maakt het onont

koombaar dat volgend jaar wordt afgezien van koppeling van minimumloon en uitkeringen 

aan de loonontwikkeling. Met flankerende maatregelen wil de regering eraan bijdragen dat er 

toch een redelijk evenwichtig inkomensbeeld ontstaat. Daartoe dienen onder meer de invoe

ring van een inkomensafhankelijke belastingaftrek voor ouderen en maatregelen in de sfeer 

van de individuele huursubsidie, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen. Het belasting

tarief voor de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting zal ter ondersteuning van een 

gematigde loonontwikkeling worden verlaagd. Door de invoering van de franchise in de pre
mie Ziekenfondswet worden de werkgeverslasten voor laagbetaalde arbeid verminderd.

De modernisering van het sociale stelsel wordt voortgezet. Om op langere termijn de 
zekerheid te kunnen blijven bieden van een gegarandeerd basispensioen, en om solidaire 

regelingen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in stand te houden, is een kritische 

toets van het bestaande stelsel nu geboden. De regering doet voorstellen in het kader van de 

kinderbijslag, waarbij een zwaarder beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 

van ouders.? '4  De toegang tot de Werkloosheidswet zal worden beperkt, terwijl de duur van 
de vervolguitkering wordt verlengd.

Voorbereidingen worden getroffen om de nabestaanden wetgeving te w i j z i g e n . 3*5 

Hierbij wordt rekening gehouden met de wenselijkheid van een overgangsregeling.

Na jaren van onafgebroken stijging van het beroep op uitkeringen bij ziekte en arbeids-

314 Met ingang van 1995 werd gebroken met het uitgangspunt dat ouders voor elk volgend kind meer 

kinderbijslag per kind kregen. HTK 1994-1995, Bijl. 23 957 Nadere wijziging van de Algemene 

Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 24 nov. 1994, p. 27-1717 e.v.

315 HTK 1994-1995, Bijl. 24 169 Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene 

Nabestaandenwet), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1995-1996, Debat TK 3 okt. 1995 e.v., p. 7-389 e.v.
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ongeschiktheid doet zich gelukkig nu een keer ten goede voor. Om verdere verbetering 

mogelijk te maken, zal worden voortgegaan op de weg van privatisering van de Ziektewet.3'6 

In de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal concurrentie in de uitvoering wor
den toegelaten, waarbij de overheid verantwoordelijk blijft voor de p o li s v o o r w a a r d e n .31/ De 

uitwerking zal zodanige vorm worden gegeven dat een solide draagvlak voor sociale zeker
heid voor alle burgers in stand blijft, met solidariteit als kenmerk.

De regering is zich ervan bewust dat haar voornemens gevoelige aanpassingen bevatten. 

Daar staat een lastenverlichting van ruim 4 miljard gulden voor burgers en bedrijven tegen

over. Voorts komt in 1995 voor het eerst sinds jaren weer enige verbetering in zicht in de ver
houding tussen aantallen inactieven en actieven.

Versterking van onze economie vraagt om een offensief beleid. En in de industrie èn in 

het midden- en kleinbedrijf dient meer te worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en de toe

passing van kennis en technologie. Daartoe zullen bedrijven nauwer worden betrokken bij 

het stellen van prioriteiten voor het onderzoek dat door de overheid wordt bekostigd. Ook 

zal worden voortgegaan met het ontwikkelen van top-instituten op enkele veelbelovende 
technologiegebieden. Aan het beroepsonderwijs zullen ruimere mogelijkheden worden 
geboden om beter aan te sluiten bij de praktijk.

Eind 1994 zal u een nationaal actieplan bereiken, gericht op proefprojecten van overheid 
en bedrijfsleven op het terrein van zogenoemde elektronische snelw egend De slagvaardig

heid van bedrijven kan worden vergroot door te zorgen voor minder lasten, minder regels en 

beter werkende markten. Binnen zes maanden zult u een plan van aanpak ontvangen voor 

deregulering en versterking van de m arktwerking.Verm indering van administratieve las-

316 Deze privatisering zou met ingang van 1996 een aanvang nemen. HTK 1995-1996, Bijl. 24 439 

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met 

loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbe- 

talingsplicht bij ziekte), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 22 nov. 1995 e.v., p. 29-2210 e.v.

317 HTK 1995-1996, Bijl. 24 698 Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 

enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking (Wet premiediffe

rentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK

1996-1997, Debat TK 6 nov. 1996 e.v., p. 22-1658 e.v.

318 Op 21 december 1994 zou het kabinet het Nationale actieplan ‘Van metafoor naar actie’ aan de 

Tweede Kamer aanbieden. HTK 1994-1995, Bijl. 23 900 Nota over de toestand van ’s Rijks 

Financiën, nr. 20 Brief van de ministers van Algemene Zaken, van Economische Zaken en van 

Verkeer en Waterstaat en van de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

en van Binnenlandse Zaken.

319 HTK 1994-1995, Bijl. 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit, nr. 1 Briefvan de 

ministers van Economische Zaken en van Justitie; Debat TK 30 mei 1995, p. 81-4793 e.v.
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ten zal daarvan deel uitmaken. Knellende bepalingen van de Winkelsluitingswet worden op 

korte termijn weggenomen.?20 Begin 1995 zullen u voorstellen bereiken ter aanmoediging 

van startende ondernemers.
Naast werkgelegenheid in de marktsector is er behoefte aan betere dienstverlening in de 

publieke sector. Volgend jaar zullen ten minste 2500 extra banen worden geschapen in de 
zorgsector, en eveneens 2500 banen in de veiligheid en het openbaar toezicht. Deze maatre
gelen zullen nieuw perspectief bieden aan langdurig werklozen.32* Aldus wordt een begin 
gemaakt met de toepassing van de sociale norm die erop is gericht, de langdurige werk
loosheid stelselmatig terug te dringen.

De regering zal nagaan op welke wijze de flexibiliteit van arbeidspatronen kan worden 

vergroot, mede gelet op individuele behoeften met betrekking tot betaalde arbeid, zorgta
ken, studie en vrije tijd.

Voor duurzame versterking van de economie en van de werkgelegenheid is de mede

werking van de sociale partners belangrijk. Met hen wil de regering op korte termijn over
leggen over de vraag hoe de beoogde effecten bereikt kunnen worden.

Versterking van de economie kan niet zonder een goed milieubeleid. In ons dagelijks 

handelen wordt aandacht voor het milieu steeds belangrijker. Mede dankzij de inzet van de 

burgers komen het preventiebeleid op het gebied van afval en het gescheiden inzamelen 

steeds beter van de grond. Hoewel de C02-uitstoot zich voor het eerst sedert lange tijd lijkt 

te stabiliseren, zijn er verdere verbeteringen op dat terrein noodzakelijk. Ook het oplossen 
van de mestproblematiek en het beheersen van de mobiliteit vragen om voortgaande inspan
ningen. 322

De regering zet zich met kracht in voor het bereiken van overeenstemming over een 
energieheffing op Europees n iv e a u .323 Mocht dit voorlopig niet mogelijk blijken, dan zal in

1995 de invoering van een kleinverbruikersheffmg worden voorbereid. De heffing zal een

320 HTK 1994-1995, Bijl. 24 226 Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden 

van winkels (Winkeltijdenwet), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1995-1996, Debat TK 23 nov. 1995 e.v., 

p. 30-2301 e.v.

321 in het regeerakkoord was afgesproken dat voor langdurig werklozen banen zouden worden 

gecreëerd in de collectieve sector. HTK 1994-1995, Bijl. 23 972 Bestrijding landurige werkloos

heid, nr. 2 Nota.

322 In gebieden met veel intensieve veehouderij was een groeiend mestoverschot ontstaan. HTK 

1995-1996, Bijl. 24 782 W ijziging van de Meststoffenwet, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1996-1997, 

Debat TK 22 jan. 1997 e.v., p. 43-34 77 e.v.

323 In december 1994 raakte het plan om in heel Europa een energieheffing (Ecotax) in te voeren op 

een dood spoor. Dit betekende, zoals in het regeerakkoord was vastgelegd, dat Nederland per

1996 zelf een nationale energieheffing zou gaan invoeren.
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bijdrage moeten leveren aan het bereiken van de vastgestelde milieudoelen. Behoud en ver

betering van het milieu vereisen ook een mondiale aanpak. De regering zal daarom een 
actief internationaal milieubeleid voeren.

De Europese integratie is op weinig terreinen zo direct merkbaar als in de land- en tuin
bouw. De agrarische sector staat voor de uitdaging, zijn grote bijdrage aan de nationale eco
nomie te blijven leveren en deze tegelijkertijd in evenwicht te brengen met de belangen van 
natuur, milieu, landschap en het welzijn van dieren. Voor een vitaal, aantrekkelijk een leef

baar platteland zal de komende jaren een actief vernieuwingsbeleid worden ontwikkeld. De 

realisering van een duurzame ecologische hoofdstructuur past d a a r in . 3 24

De overheid zal, door middel van lagere lasten en het wegnemen van belemmerende 

regels, voorwaarden scheppen om de concurrentiekracht van de land- en tuinbouw te 

behouden. Het tot stand brengen van de noodzakelijke aanpassingen aan markt en milieu is 

ook een taak van de sector zelf. De afgelopen vijftig jaar hebben geleerd dat boeren en tuin

ders daartoe over de slagkracht en inventiviteit beschikken, alsook bereid zijn te investeren.
Begin 1995 zal aan de Tweede Kamer de nota ‘Ruimtelijk-economisch beleid voor de 

periode 1995-1999’ worden voorgelegd.325 Uitgangspunt is dat regio’s niet geïsoleerd, maar 

in onderling verband en in samenhang met de internationale omgeving worden beschouwd.

De groeiende behoefte aan woningbouwlocaties maakt het nodig, zorgvuldig om te 

gaan met de belangen van natuur, landschap en recreatie. De noodzakelijke investeringen 

vragen om een forse inspanning van de betrokken overheden en de marktsector. Het leef

baar houden van het stedelijk gebied verdient bijzondere aandacht.

Voor de versterking van onze Nederlandse concurrentiepositie is een samenhangend en 

duurzaam vervoersbeleid een vereiste. Centraal staan de investeringsplannen voor de mainports 
Rijnmond en Schiphol, de achterlandverbindingen, de grote stadsgewesten en de stedelijke 

knooppunten. De procedure voor de planologische kernbeslissing betreffende de hoge-snel- 

heidslijn is thans in de inspraakfase. Het definitieve regeringsstandpunt zal u in het voorjaar van

1995 bereiken.320 Aan het begin van dat jaar zal de regering ook klaarheid scheppen over haar

324 Een van de elementen uit het Natuurbeleidsplan uit 1990 (zie noot 146) was de Ecologische 

Hoofdstructuur: een samenhangend stelsel van natuurgebieden in Nederland waarbinnen de 

natuurlijke diversiteit kan voortbestaan.

325 HTK 1994-1995, Bijl. 24 060 Ruimtelijk-economisch beleid tot 2000, nr. 1 Brief van de staatsse

cretaris van Economische Zaken; Debat TK 20 juni 1995, p. 89-5269 e.v.

326 Het kabinetsstandpunt zou echter pas op 23 mei 1996 naarde Tweede Kamer worden gestuurd. 

HTK 1995-1996, Bijl. 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding 

Amsterdam-Brussel-Parijs, nr. 17 Planologische kernbeslissing HSL-zuid.
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voornemens omtrent de Betuwelijn. 327 Een intensieve internationale samenwerking in 

Europees verband, gericht op de aansluiting op trans-Europese netwerken, is van groot belang.
Het overheidsbeleid inzake de gezondheidszorg en de zorg voor chronisch zieken stelt de 

patiënt voorop. Om essentiële gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden is het 

nodig de ontwikkeling van volume en kosten strak te beheersen. Doelmatigheid en soberheid 

zijn geboden, zowel bij de aanbieders als de vragers van zorg. Wat noodzakelijke zorg is, zal op 
basis van de adviezen van de commissie-Dunning en van de Gezondheidsraad worden beant
woord. Concrete maatregelen met betrekking tot het verzekeringspakket zullen daarop volgen.

De regering zal u nog dit najaar een integraal plan voor volume- en kostenbeheersing aan
bieden, met het daarvoor benodigde wetgevend kader.328 Uitvoering van de aanbevelingen van 

de commissie-Biesheuvel met betrekking tot de positie van de huisarts, de medisch specialist 

en het ziekenhuis krijgt daarin een plaats. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door 

gebruikers wordt gestimuleerd. De Algemene wet bijzondere ziektekosten wordt beperkt tot 

een voorziening voor onverzekerbare risico’s en langdurige zorg. In het ziekenfonds en in de 

particuliere verzekering komt een scherper gedefinieerd basispakket van noodzakelijke zorg 

tot stand. Er wordt gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van particuliere ziektekosten
verzekering en ziekenfondsverzekering. De veranderingen zullen stapsgewijs plaatsvinden.

Op het terrein van medische ethiek zal verder worden gewerkt aan noodzakelijke wet

en regelgeving. De regering hoopt dat de behandeling van het wetsvoorstel van orgaando
natie en wetsvoorstel medische experimenten dit parlementaire jaar kan worden afge
rond. 329

327 In oktober 1994 stelde het kabinet een commissie in onder voorzitterschap van L.M.L.H.A. 

Hermans (W D ) die onderzoek ging doen naar de noodzaak en eventuele alternatieven van de 

Betuwelijn. De commissie oordeelde positief over de aanleg van de lijn en over het door het kabi

net gekozen tracé. L.M.L.H.A. Hermans, Rapport Commissie B e tu w e ro u te  (Den Haag 1995). HTK

1994-1995, Bijl. 22 589 Betuweroute, nr. 71 Brief van de ministers van Verkeer en Waterstaat en 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (kabinetsstandpunt); Debat TK 28 

juni 1995, p. 93-5613 e.v.

328 HTK 1994-1995, Bijl. 24 124 Kostenbeheersing in de zorgsector, nr. 2 Bestuurlijk-wetgevend pro

gramma zorgsector 1995-1998; Debat TK 31 mei 1995 e.v., p. 82-4893 e.v.

329 HTK 1994-1995, Bijl. 22 358 Regelen omtrent het ter beschikking stellen van organen (Wet op de 

orgaandonatie), nr. 21 Nader gewijzigd voorstel van Wet; Debat TK 21 febr. 1995 e.v., p. 50-3204 

e.v. Het ingediende wetsvoorstel inzake medische experimenten met menselijke embryo’s en 

geslachtscellen zou echter op 16 maart 1995 door de m inistervan Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, E. Borst-Eilers (D66) worden ingetrokken. HTK 1994-1995, Bijl. 23 016 W ijziging van de Wet 

inzake medische experimenten in verband met regels inzake handelingen met menselijke 

embryo’s en geslachtscellen, nr. 7, Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel.

188



T R O O N R E D E  2 0  S E P T E M B E R

Ook in het welzijnsbeleid staat de cliënt centraal. Zowel voor jongeren en gehandicapten als 

voor ouderen zal zorgverlening worden gestimuleerd die meer aansluit bij de eigen moge
lijkheden van een ieder en de thuissituatie.

De emancipatie en participatie van ouderen wordt krachtig ondersteund; leeftijdsdiscri

minatie wordt bestreden. De regering brengt het komend jaar een actieprogramma voor 
integraal ouderenbeleid uit.??0 De voorgenomen bezuinigingen op de bejaardenoorden wor
den geschrapt.

De regering zet zich in voor een veiliger samenleving met een hoog niveau van rechtshand

having. Een integrale benadering van het veiligheidsbeleid is daartoe noodzakelijk. De polide 
vervult een spilfunctie, zowel bij de veiligheid op straat als bij de bestrijding van de georgani

seerde misdaad. De politie en de rechterlijke organisatie worden versterkt. Voor het einde van 

het jaar zult u concrete voornemens hieromtrent ontvangen. In oktober zal de regering haar 

plannen presenteren voor een krachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad.331 Naast en in 

aanvulling op de bestaande kernteams wordt een landelijk rechercheteam opgericht. Dit team 

zal onder meer onderzoeken verrichten naar aanleiding van meldingen inzake ongebruikelijke 

transacties. Financieel-economische opsporingsmethoden staan hierbij centraal.
Onveiligheid op straat wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door jongerencrimi- 

naliteit. Voorstellen van de aanpak hiervan worden u begin 1995 aangeboden.??2 Ook hier 

gaat het om een integrale benadering waarbij lokale overheden, jeugdhulpverlening, politie 
en justitie nauw zullen samenwerken.

Het geven van perspectief aan de jeugd is van blijvend belang voor de vitaliteit van de 

samenleving. Op het terrein van de jeugdhulpverlening worden de voorgenomen bezuini

gingen geschrapt. Verslavingshulp en bestrijding van drugsoverlast krijgen meer aandacht.

Onstabiele internationale verhoudingen, onlusten en economische tegenstellingen blij

ven invloed uitoefenen op migratiestromen. Zorgvuldigheid en effectiviteit bij de behande

ling van aanvragen van asielzoekers en vluchtelingen zullen hand in hand gaan. De inspan

ningen zullen voorts gericht zijn op het tot stand brengen van een Europees asielbeleid.

330 HTK 1994-1995, Bijl. 24 319 Ouderenbeleid 1995-1998, nr. 2 Actieprogramma.

331 HTK 1994-1995, Bijl. 23 900 VII Vastlegging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1995, nr. 7 Briefvan de ministers 

van Binnenlandse Zaken en van Justitie (Nota intensivering van het optreden tegen georgani

seerde misdaad), Bijl. 22 838 De georganiseerde criminaliteit in Nederland, nr. 9 Brief van de 

minister van Justitie; Debat TK 21 dec. 1994, p. 38-2678 e.v.

332 Een specifiek voorstel voor de aanpak van jongerencriminaliteit zou echter niet aan de Tweede 

Kamer worden aangeboden. Wel maakte het een belangrijk onderdeel uit van de nota die in op

16 juni 1995 doorde staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm (D66) aan de Kamer 

werd aangeboden. HTK 1994-1995, Bijl. 24 225 Veiligheidsbeleid 1995-1998, nr. 2 Nota.
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Nederland is een multicultureel land geworden. Veel allochtonen blijken vrij snel in de 

Nederlandse maatschappij in te burgeren. Niettemin zijn er grote aanpassingsproblemen en 
is de werkloosheid onder minderheden onevenredig hoog. De regering zal daarom gerichte 
scholings- en werkgelegenheidsmaatregelen treffen. Met mensen die zich nieuw in 

Nederland vestigen zullen contracten worden gesloten waarin de wederzijdse verantwoor

delijkheden worden vastgelegd.333 Zo kunnen nieuwkomers zo spoedig mogelijk volwaardi

ge leden van onze maatschappij worden.
De regering wil het bestuur dichter bij de burger brengen. Taken van de regering zullen 

worden overgeheveld naar de mede-overheden om de gezamenlijke beleidsdoelstellingen 

beter te realiseren. In de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Den Haag worden besturen inge
steld die slagvaardig en democratisch kunnen functioneren.334

De grote steden trekken hoogwaardige werkgelegenheid aan en ontwikkelen zich tot 

gevarieerde centra voor cultuur en wetenschap. Aan de andere kant zorgen juist daar langdu

rige werkloosheid en een hoge criminaliteit voor ernstige problemen. Hieraan zal gericht aan

dacht worden gegeven teneinde de ontwikkelingskansen voor de grote steden te versterken.

Het openbaar bestuur is er voor de bevolking. De regering wil dat de burgers hun stem 

beter kunnen laten horen en hun invloed beter kunnen laten gelden. Een ministeriële com
missie voor staatkundige vernieuwing zal voorstellen doen.335

Voor het cultuurbeleid, dat nu met onderwijs en wetenschappen in één ministerie is

333 Tijdens de algemene beschouwingen had de minister van Binnenlandse Zaken, H.F. Dijkstal 

(W D ), toegezegd een plan van aanpak te zullen presenteren met betrekking tot de inburge

ringscontracten. Op 27 februari 1995 stuurde hij hierover een notitie naarde Tweede Kamer. HTK 

19 9 4 "19 9 5 > Bijl. 23 901 Minderhedenbeleid 1995, nr. 10 Briefvan de m inistervan Binnenlandse 

Zaken.

334 Met de uitvoering van de Kaderwet bestuur in verandering (zie noot 301) was inmiddels begon

nen. De instelling van de stadsprovincies werd echter doorkruist door de referenda die de 

gemeente Amsterdam op 17 mei 1995 en de gemeente Rotterdam op 7 juni 1995 hielden. In beide 

gevallen keurde de bevolking de stadsprovincies af.

335 Deze commissie onder leiding van minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken was begin septem- 

b eri9 9 4 ingesteld en moest binnen een jaar voorstellen doen vooronder andere een nieuw kies

stelsel en een correctief referendum. In mei 1995 zond de commissie aan de Tweede Kamer een 

overzicht van de onderwerpen die zij zou gaan bestuderen. HTK 1994-1995, Bijl. 21 427 

Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, nr. 109 Brief van de minister van 

Binnenlandse Zaken. In oktober 1995 werden twee brieven naarde Kamer gestuurd over het kies

stelsel en het correctief referendum. HTK 1995-1996, Bijl. 21 427 Staatkundige, bestuurlijke en 

staatsrechtelijke vernieuwing, nr. 112, Briefvan de ministervan Binnenlandse Zaken; Debat TK13 

febr. 1996 e.v., p. 54-3987 e.v.
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samengevoegd, is 1995 een jaar van uitvoering. Het is ook een jaar van voorbereiding van de 

hoofdlijnen voor de komende tijd.

Voor een beperkte groep veelbelovende kunstenaars zal een nieuwe regeling worden 

getroffen die het hun mogelijk maakt om een aantal jaren te werken aan de opbouw van een 
renderende beroepspraktijk.

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. Vanaf 1995 komen daarom 
extra middelen beschikbaar om de voorstellen van de commissie toekomst leraarschap uit te
voeren.336

Om de creativiteit van de onderwijsgevenden te stimuleren zullen scholen bij de uitvoe

ring van primaire onderwijstaken een meer autonome rol krijgen. Ouders krijgen een grote
re invloed op het beleid van het schoolbestuur.

Meer aandacht zal worden besteed aan diversiteit in het voortgezet onderwijs, zowel ten 

behoeve van hoogbegaafde leerlingen als voor leerlingen die het voortgezet speciaal onder

wijs volgen. De gemeentelijke rol wordt versterkt door de huisvesting en de schoolbegelei
dingsdiensten te decentraliseren en het achterstandsbeleid door hen te laten coördineren.

Voor het voortgezet en hoger onderwijs zal verder gestalte worden gegeven aan een 
goede afstemming met onze buurlanden en worden internationale contacten gestimuleerd.

De huidige uniforme structuur van het hoger onderwijs doet onvoldoende recht aan de 

veranderde maatschappelijke eisen. De regering streeft daarom een stelselwijziging na met 

een grotere variëteit in opleidingen en een gemiddeld kortere verblijfsduur van studenten in 

het hoger onderwijs. In het komende jaar zal in open overleg met de betrokkenen over de 
vormgeving en uitvoering hiervan worden gesproken.337

336 In november 1991 was de Commissie Toekomst leraarschap onder voorzitterschap van A. van Es inge

steld. In november 1993 werd het door de commissie opgestelde rapport aan de Tweede Kamer aan

geboden. HTK 1992-1993, Bijl. 22 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de 

ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar 1993, nr. 

88 Briefvan de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. HTK 1992-1993, Bijl. 21 026 

Beleidspunten leraren in samenhang, nr. 20 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs en 

Wetenschappen; HTK 1993-1994, UCV nr. 21,13 dec. 1993. Beleidsvoornemens op basis van het rap

port zou ministerJ.M.M. Ritzen (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 30 november

1994 aan deTweede Kamertoezenden. HTK1994-1995, Bijl. 23 900 VIII Vaststelling van de begroting 

van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

(VIII) voor het jaar 1995, nr. 52 Briefvan de ministervan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. A. 

van Es, Een beroep met perspectief. De toekomst uan het leraarschap (Culemborg 1993).

337 De universiteiten en hogescholen zouden tijdens deze gesprekken minister Ritzen laten weten 

dat een stelselwijziging op korte termijn niet mogelijk was. HTK 1994-1995, Debat TK 16 nov. 1994 

e.v., p. 23-1344 e.v.
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De wijzigingen, op termijn, in het stelsel van hoger onderwijs zullen ook gevolgen hebben 

voor de studiefinanciering. Maar ook los daarvan zijn er nu al maatregelen met betrekking 
tot de studiefinanciering nodig. Aan nieuwe studenten in het hoger onderwijs wordt een 
prestatiebeurs verstrekt voor een periode die gelijk is aan de c u r s u s d u u r . 3 3 8

In de ontwikkeling van de hedendaagse samenleving spelen sport en actieve recreatie 

een steeds belangrijker rol. Niet alleen voor de ontwikkeling van de jeugd, maar ook voor de 
vitaliteit van hen die ouder worden, voor mensen met een handicap en voor de verschillende 
maatschappelijke integratieprocessen in ons land blijkt de sport een steeds wezenlijker 
belang.

De samenwerking tussen de drie landen van het Koninkrijk is gebaseerd op wederzijds 
respect. Een evenwichtige ontwikkeling van de Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse 

samenlevingen is een doelstelling waaraan Nederland met overtuiging wil bijdragen. Goed 

openbaar bestuur, rechtshandhaving, gezond financieel beleid en onderwijs zijn daarbij 

aandachtspunten. De viering op 15 december aanstaande van veertig jaar autonomie, beli

chaamd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, zal passende aandacht krijgen. 

In overleg met de koninkrijkspartners zullen nieuwe staatkundige verhoudingen hun beslag 
krijgen in een herzien Statuut.339

Naast de vrede die wij al vijftig jaar kennen, zijn er helaas nieuwe brandhaarden in de 
wereld. Van het zo dichtbij gelegen ex-Joegoslavië tot het verre Rwanda bereiken ons hart
verscheurende b e e l d e n . 3 4 0  Q e  grenzen van de verschrikking blijken daarbij steeds weer te 

kunnen worden verlegd. De Nederlandse samenleving geeft op vele manieren uiting aan

338 De prestatiebeurs zou de tempobeurs gaan vervangen. De studenten zouden voortaan een lening 

krijgen, die bij goede studieprestaties niet zou hoeven worden terugbetaald. HTK 1994-1995, Bijl.

24 325 W ijziging van onder meer de Wet op de studiefinancieringen de Wet op het hoger onder

wijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm 

van toelage en de leeftijd waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ont

staat, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1995-1996, Debat TK 13 dec. 1995 e.v., p. 38-2983 e.v.

339 HTK 1991-1992, Bijl. 22 593 (R 1433) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden in verband met voorstellen van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aan

zien van Aruba, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1993-1994, Debat TK 8 mrt. 1994 e.v., p. 58-4321 e.v. 

Op 21 maart 1995 zou nog een debat volgen over de schrapping van artikel 62 van het Statuut 

waardoor de onafhankelijkheid van Aruba per 1 januari 1996 van de baan was. HTK 1994-1995, 

Debat TK 21 mrt. 1995 e.v., p. 60-3658 e.v.

340 Op 6 april 1994 was een vliegtuig met aan boord de Rwandese president neergeschoten. Daarop 

volgde een burgeroorlog tussen de etnische groepen van de Hutu’s en de Tutsi’s. Volgens voor

zichtige schattingen werden 500.000 mensen vermoord, merendeel Tutsi’s. HTK 1994-1995, Bijl. 

23 727 Rwanda, nr. 10 Briefvan de m inistervan Buitenlandse Zaken.
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haar gevoelens van betrokkenheid. Hier moeten zeker ook vele Nederlandse burgers en mili

tairen worden genoemd die in voormalig Joegoslavië en elders in internationaal verband 

actief zijn. Meer dan drieduizend Nederlandse mannen en vrouwen nemen thans deel aan 

vredesoperaties in vaak zeer moeilijke omstandigheden, w  Hun grote inzet verdient veel 

waardering en dank. Onze gedachten gaan uit naar hen die bij de uitoefening van hun taak 
blijvend letsel opliepen en in het bijzonder naar de nabestaanden van hen die omkwamen.

In vijftig jaar is de wereld ingrijpend veranderd en daarmee ook onze positie in die 

wereld. De samenhang van internationale vraagstukken is sterker dan ooit. De regering 

wenst een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van mondiale problemen. Oude 

tegenstellingen tussen Noord-Zuid en Oost-West vervagen. Samenwerking en ontwikkeling 

moeten dus in een nieuw perspectief worden geplaatst. Een herijking van het buitenlands 
beleid in brede zin, met daarin ook begrepen ontwikkelingssamenwerking, economische 

betrekkingen, internationaal milieubeleid en defensie, is daarom noodzakelijk.

De verkleining en herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht zijn in volle gang. 
De overgang naar een vrijwilligerskrijgsmacht vergt van Defensie een grote inspanning. 342 

Nog voor de behandeling van de begroting van Defensie zal de regering u inlichten over 

de gevolgen van de in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen voor de krijgs
macht. Een verantwoorde uitvoering van de Prioriteitennota blijft hierbij de toetssteen.343 

Binnen het grote kader van het Noordatlantische bondgenootschap kiest Nederland 

voor intensievere defensiesamenwerking. Dit leidt in toenemende mate tot verwevenheid 

van onze krijgsmacht met die van de ons omringende landen. Met België wordt een geïnte
greerde marinestaf gevormd. Met Duitsland wordt een gezamenlijk legerkorps opgericht. 344

341 Eind januari 1994 was begonnen met de inzet van Nederlandse militairen in onder meer de mos

limenclave Srebrenica. HTK 1994-1995, Bijl. 22 181 De situatie in Joegoslavië, nr. 84 Briefvan de 

ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie; Debat TK 31 mei 1995, p. 82-4868 e.v.

342 Het aflopend aantal dienstplichtigen moest worden aangevuld met zogenaamde beroepsmilitai

ren voor bepaalde tijd. HTK 1994-1995, Bijl. 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitga

ven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995, nr. 40 Briefvan de 

staatssecretaris van Defensie.

343 HTK 1992-1993, Bijl. 22 975 Prioriteitennota, nr. 2 Nota; Debat TK 18 mei 1993 e.v., p. 69-4963 e.v.

344 In 1993 was tussen Nederland en Duitsland overeenstemming bereikt tot het vormen van een 

gem eenschappelijk legerkorps. Op 30 augustus 1995 zou dit Eerste Duits-Nederlandse 

Legerkorps geïnstalleerd worden. In het voorjaar van 1994 hadden Nederland en België besloten 

tot intensieve samenwerking op marinegebied. HTK 1994-1995, Bijl. 23 900 X Vaststelling van de 

begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995, 

nr. 55 Briefvan de m inistervan Defensie.
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Op allerlei terreinen zijn de betrekkingen met ons grootste buurland uitgegroeid tot nauwe 

samenwerking. Dit symboliseert de fundamentele en onomkeerbare omslag van de politie
ke verhoudingen in Europa, vijftig jaar na de bevrijding.

Leden van de Staten-Generaal,

De indrukwekkende herdenking van D-day op 6 juni van dit jaar was een uiting van respect 
voor de grote inzet van vele miljoenen mannen en v r o u w e n . 345 Het is bemoedigend dat de 

bereidheid om uit het verleden lering te trekken, zo breed leeft. Internationaal en nationaal 
is het besef van de waarde van leven in vrede en vrijheid tevens een opdracht aan ons allen 
om aandacht te blijven geven aan de kwaliteit van onze samenleving.

Van harte spreek ik de hoop uit dat u uw verantwoordelijke taken ook in dit licht zult ver

vullen, in het vertrouwen dat velen met mij u wijsheid toewensen en om zegen voor u bid
den.

345 Op 6 juni 1994 hadden staatshoofden en regeringsleiders uit 19 landen op de stranden van 

Normandië de landingen op D-Day herdacht, die toen exact vijftig jaar eerder hadden plaatsge

vonden.
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Troonrede 19 september 1995

Leden van de Staten-Generaal,

V
e e l  l a n d e n  in  d e  w e r e l d  bevinden zich in een fase van dynamische vernieuwing en eco

nomische expansie. Nederland wordt uitgedaagd daarbij niet achter te blijven. Om de 

bevolking voldoende perspectief te kunnen bieden op welzijn, werk en welvaart zijn verster

king van onze concurrentiekracht, vergroting van de arbeidsdeelname en voortgaande sane
ring van de overheidsfinanciën noodzakelijk.

Actieve participatie is speerpunt van beleid. De regering wil burgers in staat stellen zich 

te ontplooien en hen aanmoedigen een actieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijk, 

cultureel en economisch leven. De capaciteiten van alle mensen behoren in onze samenle
ving tot hun recht te komen.

De vernieuwing van het sociaal stelsel gericht op het beter inschakelen van mensen in 
het arbeidsproces begint vruchten af te werpen. Mede als gevolg van de hogere economische 

groei en het beleid van overheid en sociale partners zullen er in 1996 ongeveer 100.000 
banen bijkomen.

Voor het eerst in tientallen jaren daalt het aantal mensen beneden de 65 jaar dat afhan

kelijk is van een uitkering. Hierdoor ontstaat financiële ruimte voor de noodzakelijke las

tenverlichting, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo wordt het voor werkgevers 

aantrekkelijker mensen met weinig opleiding of werkervaring in dienst te nemen. Dankzij 

de forse toename van de werkgelegenheid is de koppeling van de uitkeringen en de AOW- 

pensioenen aan de contractlonen volgend jaar weer verantwoord. Een beheerste ontwikke

ling van de inkomens blijft nodig om in de toekomst voldoende werkgelegenheid te schep
pen en het draagvlak voor een solide en rechtvaardig sociaal stelsel te versterken.

Een bijzondere inspanning is vereist om langdurig werklozen nieuwe kansen te bie
den. Aan initiatieven van gemeenten en instellingen zal ruim baan worden gegeven. De 

regering doet een beroep op sociale partners om zo veel mogelijk werkzoekenden in te 
schakelen.

De sanering van de overheidsfinanciën wordt gestaag voortgezet. Zowel in 1995 als in
1996 zal het financieringstekort dalen. Ook de druk van belastingen en premies zal in 
beide jaren verder afnemen. Het beheerste uitgavenbeleid maakt het mogelijk om de in het 
regeerakkoord overeengekomen beleidsintensiveringen te realiseren en bovendien voor 
volgend jaar extra middelen vrij te maken voor veiligheid, sociale integratie, milieu en 

infrastructuur.
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Door het open karakter van onze economie maakt Nederland een goed gebruik van de gun

stige internationale conjunctuur. Daartegenover staat dat ons land ook kwetsbaar is voor 
invloeden van buitenaf. Nieuwe impulsen zijn daarom nodig om de dynamiek en het aan
passingsvermogen van onze economie te vergroten. Nederland zal zo beter kunnen voldoen 

aan de eisen die de internationale integratie en globalisering stellen. Een hierop gericht 

omvangrijk pakket maatregelen geeft extra aandacht aan het midden- en kleinbedrijf, aan 
startende ondernemers en aan de agrarische bedrijfstak, die al zozeer voor zware inspanningen 
staat.346 Om de structuur van de tuinbouw te versterken zal de regering medewerking verlenen 
aan het opstellen van een plan van actie.347

Meer marktwerking en minder regulering zijn onontbeerlijk. Een eerste reeks voorstellen, 

waaronder het wetsontwerp voor de openingstijden van winkels, is onlangs aan u voorge
legd. 348

Voor de versterking van onze economie is een moderne infrastructuur vereist. Eerder dit 

jaar zijn belangrijke beslissingen genomen die nu tot uitvoering worden gebracht.349 De 

voorbereidingen voor de aansluiting van ons land op het Europese net van hogesnelheidslij-

346 HTK 1995-1996, Bijl. 24 423 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de 

loonbelasting 1964 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer (wijziging van enige fiscale wet

ten in het kader van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf), nr. 2 Voorstel van Wet; 

Debat TK 14 nov. 1995, p. 25-1785 e.v.

347 HTK 1995-1996, Bijl. 24 140 Beleidsvoornemens op het gebied van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij, nr. 15 Briefvan de m inistervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

348 HTK 1994-1995, Bijl. 24 226 Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden 

van winkels (Winkeltijdenwet), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1995-1996, Debat TK 23 nov. 1995 e.v., 

p. 30-2301 e.v.

349 Het kabinet had op 3 maart 1995 besloten de rijksweg A73 in Noord-Limburg te verlengen door 

middel van de oostvariant. HTK 1994-1995, Bijl. 23 772 Tracévaststelling rijksweg 73 gedeelte 

Venlo-Sint Joost, nr. 9 Briefvan de m inistervan Verkeer en Waterstaat; Debat TK 2 mrt. 1995, p. 

54-3375 e.v. Daarnaast had eind juni de Tweede Kamer het groene licht gegeven voor de aanleg 

van de Betuweroute. HTK 1994-1995, Bijl. 22 589 Betuweroute, nr. 71 Brief van de ministers van 

Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (kabi

netsstandpunt); Debat TK 28 juni 1995 e.v., p. 93-5613 e.v. Verder had het kabinet eind februari 

1995 besloten dat Schiphol mocht uitbreiden met een vijfde start- en landingsbaan. HTK 1994-

1995, Bijl. 23 552 Planologische kernbeslissing Schiphol en omgeving, nr. 51 Briefvan de m inis

ter van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 

van Economische Zaken; Debat TK 21 juni 1995 e.v., p. 90-5291 e.v.
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nen zijn in volle gang. Met voorrang is de versterking van de rivierdijken ter hand geno
men. 35°

Nieuwe technologieën en vooral de informatietechnologie zijn van grote betekenis. 
Nederland moet ook hier de ambitie hebben aansluiting te houden bij de meest geavanceer
de landen. De totstandkoming van de elektronische snelweg wordt bevorderd.351 Daartoe zal 
de regering particuliere en publieke investeringen stimuleren.

Bij een gezond economisch draagvlak past een verantwoord evenwicht tussen economie 

en milieu. De belasting van het milieu als gevolg van de economische groei moet zoveel 

mogelijk worden beperkt. Voor het eerst wordt u een Milieubalans aangeboden.352 Daaruit 

blijkt dat we erin geslaagd zijn om de uitstoot van de meeste schadelijke stoffen in de laatste 

tien jaar minder te doen toenemen dan op grond van de groei van de economie moest wor
den verwacht. Dat is positief.

Zorgelijk is de omvang van de mondiale C0 2 -emissie. Ook in Nederland is deze groter 

dan eerder in de streefcijfers werd beoogd. Dit vraagt in de eerste plaats om een internatio
nale aanpak, waaraan Nederland, ook financieel, actief zal meewerken. Daarnaast kunnen 

nationale maatregelen niet worden gemist. De op 1 januari aanstaande in te voeren energie
heffing dient in dit licht te worden b e o o r d e e ld .353

Binnenkort zal de regering voorstellen doen 0111 het mestoverschot te v e r m i n d e r e n .354 

Daarbij staat haar voor ogen de belangen van het boerenbedrijf en van een goed milieu zo 

verantwoord mogelijk met elkaar in harmonie te brengen.

350 Als gevolg van hoge waterstanden waren in het begin van 1995 bijna 200.000 mensen uit het 

rivierengebied geëvacueerd. Om de zwakste dijkvakken op korte termijn te kunnen versterken, 

diende het kabinet een noodwet in. HTK 1994-1995, Bijl. 18 106 Voortgang rivierdijkversterkin- 

gen, nr. 53 Briefvan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordeningen Milieubeheer.

351 Zie noot 318.

352 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Milieubalons 95. Het Ned erlan d se  milieu v e rk la a rd  

(Alphen aan den Rijn 1995).

353 HTK 1994-1995, Bijl. 24 250 W ijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met 

de invoering van een regulerende energiebelasting, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1995-1996, Debat 

TK 10 okt. 1995 e.v., p. 10-599 e.v.

354 In een notitie die de m inistervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J .J. van Aartsen (W D ), op 

6 oktober 1995 aan de Tweede Kamer zou aanbieden, werden strenge maatregelen aangekon- 

digd om het mestoverschot te beteugelen. HTK 1995-1996, Bijl. 24 445 Mest- en ammoniakbe

leid, nr. 1 Briefvan de m inistervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Integrale notitie mest

en ammoniakbeleid); Debat TK 20 dec. 1995, p. 41-3247 e.v.

197



K O N  I N  G I N  B E A T R I X  AA N  H E T  W O O R D

Ook andere terreinen vragen om goed doordachte en tijdig te nemen maatregelen. Zoals in het 

regeerakkoord staat aangegeven, zal in de komende periode worden verkend aan welke eisen 
een houdbaar en betaalbaar sociaal stelsel op lange termijn dient te voldoen. Ook de financie

ring van de AOW als veilige oudedagsvoorziening voor iedereen zal daarbij aan de orde komen.

Een samenleving die participatie centraal stelt, vraagt om een betere verdeling van 

betaalde en onbetaalde arbeid en om meer economische zelfstandigheid van vrouwen.

Jongeren geven vorm aan de toekomst. De wijze waarop zij opgroeien en zich kunnen 
ontplooien, is bepalend voor de samenleving van morgen. Goede onderwijsmogelijkheden 
waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen, zijn daarom essentieel. Basisscholen zullen 
ruimere mogelijkheden krijgen om kinderen die speciale zorg nodig hebben, binnen de 
eigen school op te vangen. Extra investeringen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn 
nodig om meer jongeren voor te bereiden op het arbeidsproces.

Aan werkgevers die leerovereenkomsten afsluiten, wordt een fiscaal voordeel toege

kend. Het leerlingwezen is immers voor veel jongeren een goede combinatie van scholing en 

werkervaring. In het hoger onderwijs worden ingrijpende maatregelen voorgesteld, zowel 
met betrekking tot de inhoud van het onderwijs als tot de bestuursstructuur.355 

Toegankelijkheid tot universiteit en hoger beroepsonderwijs, maatwerk en kwaliteit staan 
centraal.

De zorgsector levert kwalitatief goede prestaties. Met de inzet van allen kan dat in de 
toekomst zo blijven, ook als door de vergrijzing van de bevolking meer van deze sector wordt 
gevraagd. Noodzakelijke zorg moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. Voor de 

toekomstige financiering zal daarom een solide basis worden gelegd. De regering stelt een 

aantal kostenbesparende maatregelen voor, waaronder een Prijzenwet geneesmiddelen.356

355 In januari 1995 had m inister Ritzen van Onderwijs, C ultuur en W etenschappen een 

‘Werkprogramma kwaliteit en studeerbaarheid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Vervolgens 

stelde de m inistereen Stuurgroep Kwaliteiten studeerbaarheid in. Op 2gjuni 1995 werd het rap

port van deze stuurgroep aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 22 september zou de minister 

zijn standpunt aan de Tweede Kamer meedelen. HTK 1995-1996, Bijl. 24 400 VIII Vaststelling van 

de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1996, nr. 4 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen. HTK 1995-1996, Bijl. 24 646 W ijziging van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in 

universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat 

TK 3 sept. 1996 e.v., p. 104-6844 e.v.

356 HTK 1994-1995, Bijl. 24 266 Regels omtrent de vaststelling van maximumprijzen voor genees

middelen (Wet geneesmiddelenprijzen), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1995-1996, Debat TK 29 nov.

1995 e.v., p. 32-2523 e.v.
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Ministers van  het eerste kabinet-Kok zitten op de uoorste rijen in de Ridderzaal, 19 september 1995 [Foto.-ANP].

Aldus ontstaat er ook ruimte voor nieuw beleid. De regering bereidt besluiten voor om het 

beroep op de medische zorg op verantwoorde wijze te beperken. Op 1 januari aanstaande zal 

een aantal verstrekkingen, waaronder geneesmiddelen, worden overgebracht van de AWBZ 

naar het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering. De regering zal voorstellen 

de bejaardenoorden met ingang van 1997 naar de AWBZ over te brengen onder gelijktijdige 
afschaffing van de vermogenstoets.

De kwaliteit van de zorgverlening voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen zal 
verder moeten verbeteren. Het persoonsgebonden budget zal hen beter in staat stellen zich 
naar eigen inzicht van de nodige zorg te voorzien. 357 Veel ouderen willen actief deel blijven

3 5 7  Per 1 ju l' 19 9 5  was 'n de thuiszorg het persoonsgebonden budget ingevoerd. Cliënten kregen een 

geldbedrag waarmee ze zelf zorg konden inkopen. Deze regeling was experimenteel en niet op 

formele wetgeving gebaseerd. HTK 1994-1995, Bijl. 23 904 Financieel overzicht zorg 1995, nr. 14 

Brief van de minister en van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. HTK

1995-1996, Bijl. 23 235 Thuiszorg, nr. 8 Verslag van een algemeen overleg.
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uitmaken van de samenleving. Zij moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 

regering steunt hen in deze wens tot zelfstandigheid.
Onze samenleving wordt gevormd door mensen afkomstig uit verschillende culturen. 

Nieuw is dat niet. Door de eeuwen heen hebben velen in Nederland een thuis kunnen vin

den. Het multiculturele karakter van onze samenleving is in menig opzicht verrijkend. Veel 

leden van etnische minderheden hebben thans echter te weinig uitzicht op werk en op vol
waardige deelname aan onze maatschappij. Overigens bevinden ook veel autochtone 

Nederlanders zich in een vergelijkbaar zwakke sociaal-economische positie. De regering 
doet een beroep op burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties 

om gezamenlijk de sociale uitsluiting en stille armoede in onze samenleving eensgezind en 
met kracht aan te pakken. De noodzakelijke cohesie staat immers op het spel indien grote 

aantallen mensen zich buitengesloten voelen.

De regering wil in dit verband meer aandacht schenken aan de problematiek in de grote 

steden. De steden zijn niet alleen een bakermat van nieuwe economische impulsen en tech

nologische ontwikkelingen, maar kennen ook een opeenhoping van sociale en maatschap
pelijke problemen.

Via decentralisatie en deregulering worden de gemeenten in staat gesteld slagvaardiger 

te opereren. Op deze wijze kunnen zij beter inspelen op specifieke omstandigheden en 
mogelijkheden.

De vorming van stadsprovincies heeft na de uitslag van de referenda in Amsterdam en 
Rotterdam vertraging opgelopen.35̂  Naar het oordeel van de regering blijft een versterking van 

de positie van gemeenten en provincies noodzakelijk, in het bijzonder in de stedelijke gebieden.

De burger moet zich veilig kunnen voelen. Veiligheid is een voorwaarde voor deelname 

aan het maatschappelijk leven. Preventie en bestrijding van criminaliteit maken een actieve 

samenwerking tussen de regering en de betrokken instanties dringend noodzakelijk. Voor 

rechtshandhaving en veiligheid worden extra middelen beschikbaar gesteld.

358 Op 20 februari 1995 was bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot vorming van de 

stadsprovincie Rotterdam. Ook voor Amsterdam bestonden soortgelijke plannen. De gemeente

raad van Amsterdam organiseerde een referendum over de vorming van een stadsprovincie. Op

17 mei 1995 stemde 92,6% van de kiezers tegen de vorming van een stadsprovincie. Bij een refe

rendum in Rotterdam stemde 87% tegen. Niettemin wenste de regering de vorming van stads

provincies door te zetten. HTK 1994-1995, Bijl. 24 087 Bijzondere bepalingen in verband met de 

vernieuwing van het openbaar bestuur in de provincie Rotterdam (Wet bijzondere bepalingen 

provincie Rotterdam), nr. 11 Gewijzigd voorstel van Wet, Bijl. 24 087 en 24 088 Regels in verband 

metde instellingvan de provincie Rotterdam en de wijziging van de gemeentelijke indelingin die 

provincie (Wet instelling provincie Rotterdam) nr. 12 Briefvan de minister en de staatssecretaris 

van Binnenlandse Zaken; Debat TK 21 juni 1995 e.v., p. 90-5342 e.v.
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De activiteiten van de georganiseerde misdaad, in het bijzonder de drughandel en het wit

wassen van zwart geld, zijn ontwrichtend voor onze samenleving. De strijd tegen de zware 
criminaliteit vergt onverminderde inzet van veel capaciteit en specifieke deskundigheid bij 
Politie en Openbaar Ministerie.

De drugproblematiek baart ook in Nederland zorgen. Beperking van de schade voor de 

gezondheid staat in ons drugbeleid voorop. De feiten laten zien dat de resultaten van dit 

beleid de internationale vergelijking zeker kunnen doorstaan. De met de drughandel 

gepaard gaande criminaliteit en overlast voor de burger, en de uitzichtloze situatie van vele 

verslaafden vragen van de samenleving en de overheid echter grotere inspanningen.

De politieke verhoudingen in de wereld zijn fundamenteel veranderd. Bij de oprich

ting van de Verenigde Naties, vijftig jaar geleden, stond internationale samenwerking 

voorop, met het doel de mensheid te vrijwaren van geweld en armoede. Die idealen zijn 
nog lang niet verwezenlijkt. Wel is veel gedaan om conflicten te beheersen en om weer

loze mensen te behoeden voor nog meer rampspoed. Op deze weg moet worden voort
gegaan.

De dramatische gebeurtenissen in Afrika en in het voormalige Joegoslavië tonen hoe 

beperkt nog steeds de mogelijkheden voor de Verenigde Naties zijn.359 De frustraties die 

daarmee gepaard gaan, mogen ons niet weerhouden ons internationaal medeverantwoorde

lijk te blijven voelen en daarnaar te handelen. De inspanningen van militairen en burgers die 

onder moeilijke omstandigheden vredestaken verrichten en humanitaire hulp verlenen, ver

dienen grote waardering. Nederland zal zich inspannen om samen met andere landen nood
zakelijke hervormingen van de Verenigde Naties voor te bereiden en de instrumenten voor 

het handhaven van de internationale rechtsorde te verbeteren.

Verschillende ontwikkelingslanden hebben de aansluiting bij de wereldmarkt gevonden 

en groeien uit tot handelspartners van gewicht. Het aantal armen in de wereld neemt echter 

nog steeds toe. Een substantiële en effectieve ontwikkelingssamenwerking blijft dan ook 

geboden.

De regering wil met een herijking van het buitenlands beleid beter kunnen inspelen op 
de zich snel wijzigende internationale verhoudingen. Meer dan voorheen bestaat er behoef
te aan tijdige afstemming van de verschillende facetten van het beleid. Een gecoördineerd 

optreden op velerlei terreinen is een vereiste om de rol van Nederland in de dynamiek van het

359 In de buurlanden van Rwanda verbleven tienduizenden vluchtelingen. HTK 1994-1995, Bijl.

23 727 Rwanda, nr. 13 Briefvan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Op 11 juli 1995 

werd de moslimenclave Srebrenica, die door Nederlandse militairen van de VN-vredesmacht 

UNPROFOR werd beschermd, door de Bosnische Serviërs ingenomen. Duizenden Bosnische 

moslims werden na de val van de enclave vermoord. HTK 1994-1995, Bijl. 22 181 De situatie in 

Joegoslavië, nr. 109 Briefvan de m inistervan Defensie; Debat TK 5 sept. 1995, p. 98-5955 e.v.
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wereldgebeuren te versterken. Met de daartoe noodzakelijke reorganisatie van de ministe

ries zal dit jaar worden begonnen.?60
Het proces van Europese integratie zal nieuwe impulsen moeten krijgen in de herzie

ningsconferentie van het Verdrag van Maastricht.?61 Europa zal slagvaardiger, democrati

scher en voor de burgers doorzichtiger moeten worden. Meer dan ooit is er ook behoefte aan 

hechte samenwerking ter bestrijding van werkloosheid, milieuvervuiling en internationaal 
georganiseerde criminaliteit. Een Europees beleid waarin een evenwichtige verdeling van de 
opvang van asielzoekers centraal staat, is dringend gewenst. Participatie, structuurverster

king en vergroting van de concurrentiekracht zijn ook trefwoorden voor het Europa van de 
toekomst. Nederland zal daaraan naar vermogen bijdragen.

Met al het werk voor Europa dat ons de komende jaren te wachten staat, mogen wij de 
bijzondere waarde van de transatlantische band niet uit het oog verliezen.

De bijdrage van ons land aan vrede en veiligheid wordt verzekerd door een verantwoor

de uitvoering van de Prioriteitennota.?62 Als gevolg van de herstructurering van de krijgs

macht zullen vanaf april volgend jaar geen nieuwe dienstplichtigen meer opkomen. Vanaf i 

januari 1997 za  ̂ de krijgsmacht geheel uit vrijwilligers bestaan.36?

Nu Aruba, de Nederlandse Antillen en Nederland hebben besloten het Koninkrijks- 
verband te handhaven, zullen in het belang van de onderlinge relatie en samenwerking de 
statutaire verhoudingen moeten worden gemoderniseerd.?64

De tragische gevolgen van de natuurramp die de Bovenwindse Eilanden heeft getroffen, 

hebben ook in Nederland diepe indruk gemaakt.?65 Het noodzakelijke herstel zal in 

Koninkrijksverband gezamenlijk ter hand worden genomen.

Aan Nederlandse zijde bestaat ten volle de bereidheid bij te dragen aan inspanningen 
gericht op handhaving van de democratische rechtsorde, sanering van de openbare finan

ciën en de bestuurlijke, economische en culturele ontwikkeling van de Nederlandse Antillen 
en Aruba.

360 Op 11 september 1995 had minister H.A.F.M.O. van Mierlo van Buitenlandse Zaken (D66) de 

Tweede Kamer de nota over de herijking van het buitenlands beleid aangeboden. HTK 1994-1995, 

Bijl. 24 337 Herijking van het buitenlands beleid, nr. 2 Nota.

361 HTK 1995-1996, Bijl. 24 400 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1996, nr. 12 Briefvan de m inistervan 

Buitenlandse Zaken; Debat TK 20 dec. 1995, p. 41-3227.

362 Zie noot 343.

363 Eind augustus 1996 zouden de laatste dienstplichtigen afzwaaien. Zie noot 308.

364 Het Statuut zou de komende jaren echter niet worden gewijzigd.

365 Op 6 september 1995 werden de Bovenwindse eilanden getroffen door een zware orkaan, die 

vooral op Sint-Maarten grote schade aanrichtte.
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Leden van de Staten-Generaal,

Naast het positieve dat in achterliggende decennia is bereikt, en waarvoor wij dankbaar 

mogen zijn, valt er in menig opzicht nog veel te verbeteren. U staat in het komende parle

mentaire jaar voor zware opgaven. Van harte spreek ik de wens uit dat u uw verantwoorde

lijke taken met toewijding en grote inzet zult vervullen, in het vertrouwen dat velen met mij 
u wijsheid toewensen en om zegen voor u bidden.
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Troonrede 17 september 1996

Leden van de Staten-Generaal,

D
e t o e k o m s t  v a n  e u r o p a  is onze toekomst. Vrede en veiligheid, maar ook welvaart en 
stabiliteit vragen om het bredere kader dat Europa ons biedt. In de eerste helft van 

volgend jaar valt aan Nederland als voorzitter van de Europese Unie een bijzondere ver
antwoordelijkheid toe. De Unie ziet zich de komende jaren gesteld voor een krachtproef. 

Voor de deur staat de herziening van het Verdrag van Maastricht.?66 Spoedig daarna zal de 
Economische en Monetaire Unie van start gaan. ? 67 De Europese Unie bereidt zich voor op 

de toetreding van nieuwe lidstaten. Dit alles gaat de burgers direct aan. Om hun invloed 

op het proces van Europese integratie te vergroten, is verdere democratisering van de 

besluitvorming vereist.

De regering ziet het als haar opdracht aan de Europese samenwerking te blijven bijdra

gen en ons land ook na de eeuwwisseling te verzekeren van een solide plaats binnen de 

Europese Unie. Een krachtige economische expansie is daartoe onontbeerlijk.

De huidige ontwikkelingen zijn bemoedigend. Zowel in 1996 als volgend jaar wordt 
voor Nederland een economische groei verwacht die het gemiddelde van de landen in de 
Europese Unie overtreft. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid: in 1997 komen er 

opnieuw meer dan 100.000 banen bij. Zo wordt niet alleen het groeiend arbeidsaanbod

366 Op 29 maart 1996 was een intergouvernementele conferentie van start gegaan met als doel een 

herziening van het Verdrag van Maastricht. Deze herziening leidde in juni 1997 op de Europese 

Top in Amsterdam tot het Verdrag van Amsterdam. HTK 1996-1997, Bijl. 24 609 

Intergouvernementele conferentie, nr. 18 Briefvan de ministervan Buitenlandse Zaken; DebatTK 

21 mei 1997, p. 82-5667 e.v.

367 Met ingang van 1999 zou de derde fase van de EMU van start gaan. Als voorbereiding werd op de 

Europese Top in Dublin op 13 en 14 december 1996 het stabiliteitspact gesloten om monetaire 

onrust te voorkomen. Hierin werd bepaald dat lidstaten met te omvangrijke begrotingstekorten 

beboet zouden worden. HTK 1996-1997, Bijl. 21 501-20 Europese Raad, nr. 53 Brief van de m inis

ter van Buitenlandse Zaken, Bijl. 25 107 Derde fase EMU, nr. 2 Brief van de minister van 

Financiën; Debat TK 17 dec. 1996, p. 39-3211 e.v.
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opgevangen, maar kan ook het aantal werklozen dalen. Voor het eerst sinds een kwart 

eeuw neemt het totale aantal uitkerings- en pensioengerechtigden af, ondanks de toene

mende vergrijzing. Zowel voor burgers als voor bedrijven zal volgend jaar enige verlich
ting van de lastendruk optreden. Door het volledig toepassen van de koppeling, en door 
een samenstel van sociale en fiscale maatregelen, zal voor grote groepen werkenden en 
uitkeringsgerechtigden de koopkracht op peil kunnen blijven. Hiermee wordt tevens 

ondersteuning gegeven aan een voortgezette matiging van de arbeidskosten, hetgeen van 

groot belang is voor meer werkgelegenheid. De werkgeverslasten voor werknemers met 

een inkomen op of vlak boven het minimumloonniveau worden verder verlaagd. Zo zullen 

meer werkzoekenden met een geringe opleiding kunnen worden ingeschakeld in het 

arbeidsproces.

De gezondmaking van de openbare financiën verloopt voorspoedig. Het geraamde 

financieringstekort en de daling van de schuldquote geven vertrouwen in deelname van 
Nederland aan de EMU vanaf het startjaar 1999.

Het economisch herstel is mede mogelijk geworden door de wijze waarop de sociale 
partners door de jaren heen verantwoordelijkheid hebben getoond. Het beleid, waarvoor 

velen offers hebben gebracht, werpt nu vruchten af. Deze gunstige ontwikkelingen mogen 

echter niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Aan de ingeslagen koers wil de regering vast
houden om de uitdagingen aan te kunnen waarvoor ons land staat.

Over twintig jaar zal Nederland achttien miljoen inwoners tellen, ruim twee miljoen meer 

dan nu. Ook voor die grotere bevolking zal er voldoende werk moeten zijn. De burgers moe
ten kunnen wonen, zich verplaatsen en recreëren in een schone en veilige omgeving. Dat is een 

enorme opgave voor een land waar de arbeidsdeelname nog relatief laag is, de ruimte beperkt 
en het milieu zwaarbelast. Om een werkelijk duurzame ontwikkeling te realiseren, is het nodig 

dat economische groei, versterking van concurrentiekracht en toename van werkgelegenheid 
samengaan met een zorgvuldig beheer van milieu, ruimte en natuur. Dit vraagt om een duide

lijke versterking van de kwaliteit van onze infrastructuur in de meest brede zin van het woord: 

economische capaciteit, ruimtelijke ordening, kennis en sociale cohesie. Consistentie van 
beleid en voldoende afstemming op veranderingen in de samenleving zijn beide nodig, als
mede verantwoorde inpassing binnen de financiële mogelijkheden. Het is van het grootste 

belang dat belemmeringen voor een daadkrachtig openbaar bestuur op alle niveaus worden 

weggenomen.
Ter verbetering van de bereikbaarheid en om te voorkomen dat de verkeerscongestie 

onaanvaardbare vormen aanneemt, maakt de regering tot het jaar 2000 aanzienlijke bedra
gen vrij voor vervoer over spoor, weg en water, en voor stads- en streekvervoer. De verbete

ring van verbindingen met het achterland zal worden versneld. De grootstedelijke gebieden 
krijgen meer middelen tot hun beschikking om de toegankelijkheid te verbeteren. 
Vooruitlopend op de invoering van rekeningrijden zullen de kosten van het autogebruik ster-
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ker afhankelijk worden gemaakt van het aantal gereden kilometers.?68 Daartoe wordt een 

verhoging voorgesteld van de accijns op motorbrandstoffen per i juli volgend jaar, onder 
gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Bij de voorbereiding van de begroting 

voor 1998 zal in het licht van de ontwikkelingen in onze buurlanden een eventuele volgende 

stap in deze richting worden overwogen.

Economische groei en verbetering van het milieu kunnen en moeten hand in hand gaan. 
De emissie van een groot aantal schadelijke stoffen is de laatste jaren in absolute zin afge

nomen; dat is bemoedigend. De uitstoot van CO2 neemt echter nog steeds toe; dit is zorg

wekkend. Daarom is op korte termijn een extra inspanning vereist. De regering zal dit najaar 

een pakket maatregelen aan u voorleggen dat tot een structurele beperking van C02-uitstoot 
zal leiden.?69 Het beleid blijft gericht op realisatie van de zo noodzakelijke absolute daling 

van C02-emissie. Investeren in de groene infrastructuur is essentieel voor een hoogwaardig 

woon-, werk- en leefklimaat. In de agrarische sector maken de zich snel wijzigende markt
omstandigheden en de bescherming van het milieu ingrijpende veranderingen noodzake
lijk. De regering geeft ondersteuning aan dit proces van onvermijdelijke aanpassingen.

Voor het welzijn van burgers is meer nodig dan een duurzaam economisch draagvlak, 

hoe belangrijk ook. Aan geborgenheid en veiligheid, kennis en onderwijs, alsmede aan 
sociale samenhang, bestaat evenzeer grote behoefte.

Als gevolg van verschillende maatregelen en een gunstige arbeidsmarkt daalt het 

beroep op de sociale zekerheid. Hoogte en duur van uitkeringen krijgen hierdoor een ste

viger fundament. In de nota ‘Werken aan Zekerheid’ gaat de regering in op vereisten waar

aan een modern en houdbaar stelsel van sociale zekerheid op de lange termijn moet vol
doen. 370 Het stelsel dient voldoende afgestemd te zijn op flexibeler arbeidsverhoudingen 
en op het streven naar economische zelfstandigheid. Het moet waar nodig fungeren als 

vangnet en waar mogelijk stimuleren tot inschakeling in het arbeidsproces. De vergrijzing

368 Omdat een grootschalige invoering van rekeningrijden vooralsnog technisch onhaalbaar werd 

geacht, zou het autogebruik duurder worden gemaakt door een verhoging van de benzineac- 

cijns. HTK 1996-1997, Bijl. 25 052 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997), 

nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 21 nov. 1996 e.v., p. 29-2408 e.v.

369 Op 24 juni 1995 had minister M. de Boer (PvdA) van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer de Vervolgnota Klimaatverandering naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota 

was gericht op terugdringing van de C02-uitstoot. In het debat op 17 oktober 1996 werd gecon

stateerd dat het kabinet het aangekondigde pakket maatregelen nog niet had gepresenteerd. 

HTK 1995-1996, Bijl. 24 695 Kameronderzoek klimaatverandering, nr. 3 Rapport, Bijl. 24 785 

Vervolgnota Klimaatverandering, nr. 1 Briefvan de m inistervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer; Debat TK 17 okt. 1996 e.v., p. 14-937 e.v.

370 HTK 1996-1997, Bijl. 25 010 Werken aan zekerheid, nr. 2 Nota.
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die ons in de komende decennia te wachten staat, maakt dit des te meer noodzakelijk. De 

regering kiest voor het waarborgen van de AOW als volwaardig basispensioen, nu en in de 
toekomst. Vanuit die verantwoordelijkheid wil zij bevorderen dat er voor de financiering 

van de toenemende AOW-uitgaven een voldoende breed draagvlak aanwezig zal zijn. 

Ondersteuning door de overheid van pensioenafspraken tussen werkgevers en werkne

mers blijft onmisbaar. De regering acht wel een beperkte versobering noodzakelijk. 

Daarnaast stelt zij binnen het pensioensysteem een verruiming van individuele keuzemo
gelijkheden voor.

In de volksgezondheid blijft de spanning tussen de nog immer toenemende vraag naar 

zorg en de noodzaak tot kostenbeheersing onverminderd voelbaar. In aanvulling op de in 

het regeerakkoord afgesproken volumegroei is voor 1997 ruimte gemaakt voor het wegne

men van acute knelpunten in de thuiszorg, waarop een steeds groter beroep wordt gedaan. 

Ook voor nieuwe geneesmiddelen die van groot medisch belang zijn, worden meer finan

ciële middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt de tabaksaccijns te verhogen om 
roken, vooral onder jeugdigen, te ontmoedigen. Het systeem van eigen bijdragen in de zorg

sector wordt uitgebreid. In samenhang hiermee wordt de nominale ziekenfondspremie ver
laagd.

Het volkshuisvestingsbeleid blijft erop gericht te voorzien in voldoende betaalbare en 

goede woonruimte voor alle groepen van de bevolking. Het percentage van het huurwaarde- 
forfait in de inkomstenbelasting wordt verlaagd. De individuele huursubsidie gaat extra 

omhoog voor alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen.

Kennis en informatie zijn zowel voor een sterke en duurzame economie als voor vol

waardige deelname aan het maatschappelijk leven van grote betekenis. Het door de regering 

opgezette kennisdebat doet een appèl aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisa

ties om na te denken over de betekenis van kennis in onze snel veranderende samenle- 
ving.37i Aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling wordt een financiële impuls gege

ven. Dit geldt ook voor toponderzoek.

371 Op 28 november 1995 had de m inistervan Onderwijs, Cultuuren Wetenschappen, Ritzen, in een 

brief aan de Tweede Kamer zijn initiatief voor een kennisdebat uiteengezet. HTK 1995-1996, Bijl.

24 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1996, nr. 48 Brief van de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het kennisdebat zou lopen van maart 1996 tot maart

1997. HTK 1996-1997, Bijl. 25 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ont

vangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997, 

nr. 14 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. 25 Verslag van een 

algemeen overleg.
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In de Cultuurnota wordt sterk de nadruk gelegd op het betrekken van jonge mensen bij het 
culturele leven in al zijn verscheidenheid.w 2 De band tussen onderwijs en cultuurinstellin
gen zal worden versterkt om een bijdrage te leveren aan de culturele vorming in de scholen. 

De samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven in de regio groeit. Dit proces zal 

verder worden bevorderd met de invoering van een nieuwe fiscale faciliteit. Het wordt daar
door aantrekkelijker werk en studie in het hoger beroepsonderwijs te combineren. Het 
basisonderwijs moet goed aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen. Dit blijft veel van 

de leerkrachten vragen. Om hen te ondersteunen zijn er onderwijsassistenten aangesteld. 

Aanvullende voorzieningen zullen kinderen met een handicap beter in staat stellen het regu

liere onderwijs te volgen.
De regering acht het van grote waarde dat problemen van jongeren thuis, op school en op 

straat in samenhang worden onderkend. Het vroegtijdig onder ogen zien van ernstige pro

blemen tijdens de opvoeding, en het ondersteunen van ouders kunnen ontsporing of crimi

neel gedrag op latere leeftijd helpen voorkomen. Voor een goede ontwikkeling van kinderen 

zijn geborgenheid, affectie en veiligheid van essentiële betekenis. Hieraan wordt in onze plu

riforme samenleving terecht veel zorg besteed, zodat het merendeel van onze jeugdigen zon

der al te veel problemen kan opgroeien. Een deel van hen heeft echter wél hulp nodig. Om 

daarin te voorzien wordt de capaciteit van de jeugdhulpverlening volgend jaar vergroot.
Hoewel steeds meer vrouwen een betaalde baan hebben, blijkt dat arbeid en zorgtaken 

nog onevenwichtig verdeeld zijn. In het bijzonder onder vrouwen met weinig opleiding is de 

arbeidsparticipatie laag. De regering zal initiatieven nemen om de economische zelfstandig
heid van vrouwen en een betere verdeling van zorgtaken en betaalde arbeid te ondersteunen.

Sociale samenhang is van vitaal belang voor het functioneren van onze samenleving. 
Vele maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zijn inmiddels ter hand 

genomen. Voor alleenstaande ouderen met een bescheiden inkomen wordt een bijzondere 

belastingaftrek ingevoerd. Langdurige en intensieve inspanningen van overheid en maat

schappelijke groeperingen blijven noodzakelijk om een ruimere deelname aan betaalde 

arbeid en scholing mogelijk te maken en mensen uit hun sociaal isolement te halen. De tij

delijke regeling voor de buitenschoolse opvang van kinderen van alleenstaande ouders met 

een bijstandsuitkering krijgt een wettelijke basis. 373 De voorzieningen voor de opvang van

372 Op prinsjesdag stuurde de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis 

(D66), de cultuurnota ‘Pantser of ruggegraat’ naardeTweede Kamer. HTK 1996-1997, Bijl. 25 013 

Cultuurnota 1997-2000, nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten

schappen.

3 7 3  ° P  13 juni 1996 was hiervoor een wetsvoorstel ingediend. HTK 1995-1996, Bijl. 2 4 772  Wijziging van 

de Algemene Bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale 

uitsluiting, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1996-1997, Debat TK 20 nov. 1996 e.v., p. 28-2277 e-v-
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dak- en thuislozen worden uitgebreid. Sociale integratie dient ook burgers te omvatten die 

niet in staat zijn deel te nemen aan het arbeidsproces. Activiteiten in groepsverband zoals 

kunstuitingen en sportbeoefening kunnen -  naast de intrinsieke waarde die zij hebben voor 

de individuele mens -  een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke integratie.
Van sociale samenhang is pas echt sprake indien mensen met verschillende culturele 

achtergronden ook werkelijk samenleven. Ter ondersteuning van het integratieproces zijn 

extra middelen beschikbaar gesteld aan de grotere steden. Een gezamenlijke inzet van over

heid en sociale partners is geboden om tot een ruimere inschakeling van allochtonen in het 

arbeidsproces te komen.

Op het terrein van het vreemdelingenbeleid is het zaak steeds het juiste evenwicht voor 

ogen te houden: procedures moeten snel zijn, maar ook zorgvuldig. Degenen wier aanvraag 

om verblijf in Nederland is afgewezen, zullen op verantwoorde wijze moeten kunnen terug

keren naar hun land van herkomst. De strijd tegen discriminatie en intolerantie in de samen

leving moet onverminderd onze aandacht houden. De door Nederland ingezette actie voor 
fair play en tolerantie in de sport, en het aanstaande Europese Jaar tegen Racisme vormen 
een krachtige stimulans. 374

Het handhaven van veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. Voorrang wordt 

gegeven aan het bestrijden en voorkomen van jeugdcriminaliteit en van allerlei vormen van 

overlast en misdaad, als gevolg van druggebruik en drughandel. Politie en justitie zullen de 

strafrechtelijke aanpak van de criminaliteit verstevigen. De politie wordt verder uitgebreid. 

De toepassing van indringende opsporingsmethoden zal strakker in de wet worden genor

meerd. Met de bouw van meer, sobere cellen en instellingen voor TBS-veroordeelden en 

jeugdige criminelen wordt de gevangeniscapaciteit vergroot. Het aantal taak- en werkstraf

fen wordt uitgebreid. Preventie blijft natuurlijk altijd de voorkeur verdienen boven 

bestraffing achteraf.
Ook voor het drugbeleid is preventie van groot belang. De voorlichting over de schade

lijke gevolgen van druggebruik zal worden geïntensiveerd. In de drugnota die dit voorjaar 
met de Tweede Kamer is besproken, is het beleid -  gericht op ontmoediging en schadebe
perking -  uiteengezet.375 Bij de uitvoering daarvan zal, behalve op preventie en volksge

zondheid, bijzondere nadruk worden gelegd op het bestrijden van de handel in en de pro
ductie van drugs, waaronder XTC, en op het in samenwerking met onze nabuurlanden 

tegengaan van drugtoerisme.
De ingrijpende herstructurering van de krijgsmacht, die een gevolg is van de grote inter

nationale veranderingen, verloopt b e v r e d i g e n d . 376 De personele omvang wordt in overeen-

374 HTK 1996-1997, Bijl. 25 125 Sportbeleid, nr. 2 Nota.

375 HTK 1994-1995, Bijl. 24 077 Drugbeleid, nr. 3 Nota.

376 Zie noot 343.
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stemming met de plannen verminderd, de laatste dienstplichtigen hebben de krijgsmacht 
vervroegd kunnen verlaten en er melden zich voldoende vrijwilligers. Mede dankzij vele doel

matigheidsmaatregelen groeit ook de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen onderling.
In de samenwerkingsrelatie met de Caraïbische delen van het Koninkrijk vragen de finan

ciële sanering en de sociale situatie in de Nederlandse Antillen alsmede de rechtshandhaving 
op Aruba bijzondere aandacht. Nederland ondersteunt de uitvoering van het Antilliaanse 
s a n e r i n g s b e l e i d .377  Om de sociale gevolgen van de financiële gezondmaking te verzachten, 

zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de uitvoering van het noodprogramma.

De relatieve rust en welvaart waarin wij in ons land leven, steekt scherp af bij oorlog, 

armoede en instabiliteit in sommige andere delen van de wereld. Zoals wij het fundament 
willen versterken voor onze eigen toekomst, zo weten wij ons ook verantwoordelijk voor het 

leveren van bijdragen aan vrede en economische en sociale ontwikkeling elders.

Ongeveer 2200 Nederlandse militairen nemen op dit ogenblik deel aan vredesoperaties 
in diverse landen, met name in B o s n i ë . 3 7 8  Zij dragen daar bij aan de bestendiging van de nog 

broze vrede. De internationale gemeenschap behoort alles te doen wat in haar vermogen ligt 

om het proces van wederopbouw te ondersteunen.

De samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten blijft in meerdere opzichten 

van grote betekenis. Het Atlantisch Bondgenootschap is een onmisbare schakel in ons vei

ligheidsbeleid. Om vrede en stabiliteit te bevorderen, zowel op ons continent als in andere 

delen van de wereld, komt aan de Verenigde Naties een belangrijke verantwoordelijkheid 

toe. Europa en de Verenigde Staten zullen zich, samen met andere landen, moeten inspan

nen om de Verenigde Naties te versterken en te hervormen, zodat de vredesbevorderende 

functie beter kan worden vervuld. Eensgezind optreden bleek de voorwaarden te scheppen 
voor het vredesakkoord van Dayton.379

3 77 Op 12 mei 1996 had de regeringvan de Nederlandse Antillen een akkoord met het IMF bereikt over 

een programma voor de sanering van de overheidsuitgaven. De Nederlandse regering zegde een 

financiële bijdrage toe aan het sociaal noodprogramma en verstrekte een garantie ten behoeve 

van een krediet van De Nederlandsche Bank. HTK 1995-1996, Bijl. 24 400 V Vaststelling van de 

begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 

het jaar 1996, nr. 87 Briefvan de m inistervan Buitenlandse Zaken. HTK 1995-1996, Bijl. 24 400 IV 

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het kabinet voor Nederlands- 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1996, nr. 19 Verslag van een algemeen overleg.

378 HTK 1995-1996, Bijl. 22 181 De situatie in voorm aligjoegoslavië, nr. 163 Briefvan de ministervan 

Defensie; Debat TK 12 dec. 1995 e.v., p. 37-2939 e.v.

379 Op 21 november 1995 hadden president S. MiloSevic van Servië, president F. Tudjman van Kroatië 

en president A.A. Izetbegovic van Bosnië-Herzegovina in de Amerikaanse stad Dayton een vre

desakkoord getekend. Op 14 december werd het vredesverdrag in Parijs officieel getekend.
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Het is gewenst dat handelsfricties tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten beheers
baar blijven. Samen met andere delen van de wereld, waaronder Azië, dient te worden 

gewerkt aan een open wereldhandelssysteem. De economische en sociale vooruitgang in de 
wereld is daarbij gebaat.

Zonder voortgang in het vredesproces in het Midden-Oosten hebben de verschillende 

volkeren daar niet de kans om oorlog en dreiging achter zich te laten en te bouwen aan de 

toekomst van nieuwe generaties. De regering zal zich met de Europese partners blijven 

inzetten voor vrede op basis van de eerder gesloten akkoorden.

Nederland voelt zich verbonden met de bevolking van Suriname. De regering spreekt de 

hoop uit dat ook in de toekomst goede mogelijkheden voor samenwerking kunnen blijven 

bestaan.
De vele contacten op regeringsniveau die in de afgelopen tijd met onze Beneluxpartners, 

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ontwikkeld, tonen het belang aan dat 
wederzijds wordt gehecht aan goed nabuurschap. Dit kan tevens bijdragen aan een verster

king van de Europese Unie.
De wereld telt nog steeds meer dan een miljard mensen die in absolute armoede leven. 

Armoede, milieudegradatie en geweld versterken elkaar in een neergaande spiraal. In 1997 

zal ons land daarom 20% van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking besteden aan 
hulp voor basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, drinkwater en onderwijs. Voorts is 

een belangrijke plaats gereserveerd voor internationaal natuur-, milieu- en klimaatbeleid, 

met name gericht op het behoud van het tropisch bos. Ook de culturele samenwerking met 

ontwikkelingslanden krijgt een extra stimulans. De regering zal zich actief blijven inzetten 

voor democratisering en een betere naleving van de universele rechten van de mens, zowel 

bilateraal als via de Europese Unie.

Leden van de Staten-Generaal,

Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat met de aankondiging van het Marshallplan de 
kiem werd gelegd voor Europese samenwerking.?80 Door prioriteit te geven aan wederop

bouw werd het toen mogelijk ons beproefde land op te stuwen naar een hoog peil van wel

vaart. Nederland staat ook na de eeuwwisseling voor zware opgaven. Met het herstel van 
onze economie, waaraan door zo velen is bijgedragen, is de basis gelegd voor de opbouw 

van een harmonieuze samenleving. Laten we inspiratie putten uit de naoorlogse ervaring en 

opnieuw investeren in de toekomst.

380 Het Marshallplan was een Amerikaans plan voor de economische wederopbouw van Europa na 

de Tweede Wereldoorlog. Het was in 1947 gelanceerd door de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken G.C. Marshall (1880-1959).
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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.
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Troonrede 16 september 1997

Leden van de Staten-Generaal,

D
a n k z ij  df. in s p a n n in g e n  van zeer velen heeft ons land in de afgelopen jaren belangrijke 
vooruitgang geboekt, zowel in sociaal als in economisch opzicht. De vooruitzichten 

voor 1998 zijn gunstig. Op ons allen rust de taak om de basis voor welzijn en welvaart verder 

te versterken. Voortgaande groei van de werkgelegenheid en bevordering van maatschappe

lijke en economische participatie door alle burgers staan hierbij voorop. Met het gezond 
maken van de overheidsfinanciën en met de duurzame versterking van de economische 
structuur dient te worden voortgegaan. Van een vitale economie kan echter geen sprake zijn 
wanneer de kwaliteit van ons leefmilieu onvoldoende gewaarborgd wordt. Werken aan de 
toekomst betekent ook investeren in mensen, in hun kennis en vaardigheden, in goed 

onderwijs, en daarmee in kansen om deel te nemen aan de samenleving.

Het aantal mensen met een sociale uitkering daalt. De werkgelegenheid blijft krachtig 

doorgroeien. Eind volgend jaar zullen naar verwachting bijna een half miljoen personen 

meer betaalde arbeid verrichten dan vier jaar daarvoor. Onder hen zijn ook vele allochto

nen. Toch blijft het noodzakelijk dat de deelname aan de arbeidsmarkt verder wordt ver

groot, in het bijzonder voor hen die weinig opleiding of onvoldoende werkervaring heb

ben. De mogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten tot herintreding zullen worden 

verruimd, ook door maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. De positie van 
oudere werknemers verdient eveneens aandacht. Het voortijdig buitenspel zetten van men

sen is sociaal schrijnend en, in het licht van de komende vergrijzing, economisch steeds 
minder verantwoord. Ruimere scholings- en opleidingsmogelijkheden en het bestrijden 
van leeftijdsdiscriminatie zullen aan ouderen de kans bieden om langer aan het arbeids

proces deel te nemen.
De verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen is nog steeds oneven

wichtig. Voldoende, toegankelijke kinderopvang, ook voor schoolgaande kinderen, zal 
vrouwen beter in staat stellen hun keuze voor economische zelfstandigheid te verwezen

lijken.
De verdere verlaging in 1998 van het tekort op de rijksbegroting en de vermindering van 

de schuldquote zijn van meer dan cijfermatige betekenis. De daling van de rente-uitgaven die 
daardoor mogelijk wordt, schept financiële ruimte voor nieuwe prioriteiten. De gunstige 
economische situatie maakt het mogelijk om nu omvangrijke bedragen te reserveren voor de 

toekomst. Met het oog op onze oudedagsvoorziening wordt een substantiële bijdrage gele-
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verd aan het AOW-fonds.381 Voorts worden middelen gereserveerd voor de financiering van 

noodzakelijke investeringen in de infrastructuur in ruime zin.
Volgend jaar zal opnieuw een aanzienlijke lastenverlichting worden doorgevoerd. Voor 

burgers betekent dat onder meer een verlaging van het geheel van belastingen en premies en 
een korting op de gemeentelijke milieuheffingen. Mede door deze maatregelen gaan vrijwel 
alle groepen van de bevolking er in koopkracht op vooruit.

Ouderen met alleen AOW of met daarnaast een klein aanvullend pensioen krijgen een 

extra voordeel. Met de koopkrachtondersteuning wordt voortzetting van een verantwoorde 

loonontwikkeling bevorderd. De overgang van een uitkering naar werk wordt fiscaal onder

steund. De arbeidskosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen verder worden ver
laagd. De lastenverlichting voor bedrijven wordt voorts gericht op economische innovatie, 
verbetering van het milieu en bevordering van scholing en opleiding.

De snel voortschrijdende internationalisering en het wegvallen van de Europese bin

nengrenzen maken structurele aanpassingen van ons belastingstelsel nodig. Doelstellingen 
daarbij zijn het goedkoper maken van arbeid, het vergroten van de economische dynamiek 

en het stimuleren van milieubewust gedrag. De regering zal binnenkort een nota aan u voor

leggen waarin de hoofdlijnen van een nieuw stelsel worden verkend.?82

De gunstige sociaal-economische ontwikkelingen zijn mede te danken aan de stabiele 

arbeidsverhoudingen in ons land. Kenmerk van ons overlegstelsel is dat, met erkenning van 

uiteenlopende belangen en onder behoud van eigen verantwoordelijkheden, wordt gezocht 

naar wegen om het gezamenlijke belang te realiseren. De regering vertrouwt erop dat langs 
de weg van overleg ook in de komende jaren kan worden verdergewerkt aan de oplossing van 
de belangrijke sociale en economische vraagstukken die zich aan ons voordoen.

De ruimtelijk-economische structuur van ons land zal in de komende jaren onze aan
dacht blijven vragen. Hoe zullen wij ons nationaal inkomen verdienen, waar zal dat kunnen 
en onder welke omstandigheden? Ingrijpende keuzen zullen noodzakelijk zijn met betrek-

381 Vanwege de verwachte vergrijzing van de bevolking achtte het kabinet het noodzakelijk maatre

gelen te nemen voor de financiering van de AOW. Daarom werd besloten tot de vorming van een 

AOW-spaarfonds. HTK 1997-1998, Bijl. 25 699 W ijziging van de Wet financiering volksverzekerin

gen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van 

verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de 

vorming van een spaarfonds AOW, nr. 2 Voorstel van Wet, Bijl. 25 700 Vaststelling van de begro

ting van de uitgaven en de ontvangsten van het spaarfonds AOW voor het jaar 1997, nr. 2 Voorstel 

van Wet, Bijl. 25 701 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het 

spaarfonds AOW voor het jaar 1998; Debat TK 17 febr. 1998 e.v., p. 55-4166 e.v.

382 Op 11 december 1997 zou de regering de nota aan deTweede Kamer aanbieden. HTK 1997-1998, Bijl. 

25 810 Belastingen in de 21e eeuw; een verkenning, nr. 2 Nota. Zie voor het verdere verloop noot 452.
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king tot het ruimtegebrek van de zeehaven Rotterdam, de toekomst van de luchtvaart in 
Nederland en de economische vitaliteit van de grote steden. Het gaat hierbij om investerin

gen in de fysieke infrastructuur, de ruimtelijke kwaliteit en het stedelijk leefklimaat, maar 
ook om investeringen in kennis. Het behoud van open ruimten en landschappen, een goed 

onderhouden gebouwd erfgoed en een gezond leefmilieu zijn voorwaarden waarbinnen de 

plannen voor wonen, werken en vervoer zullen moeten passen.

Ook de programma’s voor de bereikbaarheid van de grote steden, de verbetering van het 

openbaar vervoer en de beïnvloeding van de transportstromen maken deel uit van deze afwe- 
ging.383

Recent onderzoek toont aan dat de druk op het milieu, ondanks de groeiende economie, 

op vele terreinen daalt. De inspanningen van de afgelopen jaren werpen dus vruchten af. Om 
deze ontwikkeling vast te houden en verdere verbeteringen te bereiken, zullen aanvullende 
inspanningen nodig zijn, in binnen- en buitenland. Deze zullen in de eerste plaats gericht 
moeten zijn op het ontwikkelen van producten en processen die de omgeving minder zwaar 
belasten. Wanneer de milieukosten beter in de prijzen van goederen en diensten tot uit

drukking komen, zal het zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen worden gestimuleerd.

De basis voor dit beleid is in de nota ‘Milieu en Economie’ neergelegd.384 De uitstoot van 

CO2 vormt een apart probleem. Nog steeds leidt meer economische groei tot een hogere 

C0 2 -emissie. Hierin mogen we niet berusten, omdat de gevolgen voor het klimaat te ernstig 

zijn. Het is nodig om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Op de 

wereldklimaatconferentie eind dit jaar in Japan dienen daartoe afspraken te worden 

gemaakt. Nederland heeft daarvoor samen met andere Europese landen verreikende voor
stellen gedaan.3ss De bevordering van investeringen in schone technologie in minder welva

rende landen is van toenemend belang. Daarmee kunnen niet zelden veel gunstiger milieu

effecten worden bereikt tegen gelijke kosten.

De gezondheidszorg in Nederland staat op een hoog peil. Dat is van groot belang 
voor de individuele mens en voor onze samenleving als geheel. Uitgaven voor zorg zijn

383 HTK 1996-1997, Bijl. 25 022 Aanpak van de bereikbaarheid in Nederland, nr. i Brief van de minis

tervan Verkeer en Waterstaat (nota ‘Samen werken aan bereikbaarheid’), nr. 2 Briefvan de minis

tervan Verkeer en Waterstaat (plan ‘Transportin balans’). HTK 1997-1998, Bijl. 25 022 Aanpak van 

de bereikbaarheid in Nederland, nr. 11 Briefvan de minister van Verkeer en Waterstaat.

384 HTK 1996-1997, Bijl. 25 405 Milieu en Economie, nr. 1 Brief van de ministers van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij en van Verkeer en Waterstaat en van de staatssecretaris van Financiën.

385 Op 10 december 1997 zou in de Japanse stad Kyoto een akkoord worden gesloten over de vermin

dering van de uitstoot van broeikasgassen. HTK 1997-1998, Bijl. 24785 Vervolgnota klimaatveran

dering, nr. 4 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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niet alleen kosten; zij hebben ook een grote maatschappelijke en economische waarde.
De spanning tussen de groeiende vraag naar zorg en de noodzaak van kostenbeheersing 

zal ook de komende jaren actueel blijven,
De gemiddelde levensverwachting stijgt nog steeds. Het blijft echter nodig dat verschil

len in gezondheid tussen bevolkingsgroepen worden verminderd. Meer banen in de zorg

sector dragen bij aan betere zorg voor de patiënt, verkorting van de wachtlijsten en een 
dalende werkdruk. In 1998 zal meer personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de 
thuiszorg worden aangesteld. Voorts worden er middelen vrijgemaakt om de werkdruk en 

de wachtlijsten in de gehandicaptensector te verminderen.

Verontrustend is het toenemend aantal jongeren dat er een ongezonde levensstijl op na 

houdt: zij roken meer, gebruiken meer alcohol en drugs en doen te weinig aan lichaamsbe
weging. Voor de aanschaf van tabaksartikelen en alcohol zal een leeftijdsgrens van 18 jaar 
worden voorgesteld. 386 Voorlichting over de gezondheidsrisico’s van druggebruik en bestrij

ding van de handel in drugs blijven onverminderd nodig.

Bezorgdheid over een ongezonde levensstijl brengt het belang van sportbeoefening nog 

nadrukkelijker onder onze aandacht. Sport is een inspiratiebron voor velen. Samen sporten 

kan de integratie van minderheden bevorderen. De actie ‘Sport, Tolerantie en Fairplay’ is 
gericht op de strijd tegen discriminatie en intolerantie.387

Op de basisschool wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van onze 

kinderen. De regering heeft met ingang van het zojuist begonnen schooljaar een eerste aan

zet gegeven voor kleinere klassen in de onderbouw van de basisschool, ter uitvoering van de 

nota ‘Onderwijs op maat’.?88 De nieuwe examenprogramma’s van vbo en mavo geven kin

deren een betere toegang tot het vervolgonderwijs.389 Het is van essentieel belang dat onder-

386 HTK 1997-1998, Bijl. 25 969 W ijziging van de Drank- en Horecawet, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 

1999-2000, Debat TK 28 sept. 1999 e.v., p. 4-192 e.v. HTK 1998-1999, Bijl. 26 472 Wijziging van de 

Tabakswet, nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 2000-2001, Debat TK 31 mei 2001 e.v., p. 82-5175 e.v.

387 HTK 1997-1998, Bijl. 25 125 Sportbeleid, nr. 6 Briefvan de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport.

388 Het voornemen tot kleinere klassen had de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, T. Netelenbos (PvdA), in de vorm van een nota op 5 september 1997 aan de de 

Tweede Kamer meegedeeld. HTK 1996-1997, Bijl. 25 065 Groepsgrootte in het basisonderwijs, nr. 

6 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

389 HTK 1996-1997, Bijl. 25 410 W ijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in ver

band met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het middelbaar algemeen voort

gezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en 

praktijkonderwijs (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en prak

tijkonderwijs), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1997-1998, Debat TK 28 jan. 1998 e.v., p. 47-3686 e.v.
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wijs aansluit bij de talenten en ambities van leerlingen en dat het rekening houdt met de 

eisen die de arbeidsmarkt stelt.
Om te helpen voorkomen dat jongeren zonder diploma de school verlaten, worden er 

extra middelen ingezet. Kennis moet worden bijgehouden. Aan leren komt daarom een van

zelfsprekende plaats in het leven toe, naast werk, huishouden en vrije tijd. De resultaten van 
het kennisdebat worden omgezet in het nationaal programma ‘Een leven lang leren’.39°

De vruchten van wetenschap en technologie bepalen in hoge mate de kwaliteit van de 

samenleving van morgen. Onderzoek heeft daarom speciale aandacht. Het gebruik van de 

computer in de school zal een grotere rol krijgen.

In het onderwijs werken verhoudingsgewijs veel ouderen. Extra maatregelen worden 

genomen om van de kennis, inzet en ervaring van oudere leerkrachten gebruik te maken en 

hen op een passende wijze in het onderwijs te blijven inzetten.
Een open samenleving waarin veranderingen snel doorwerken, biedt aan velen aantrek

kelijke kansen voor ontplooiing en groei, maar kan ook leiden tot sociale uitsluiting van 

mensen die niet mee kunnen komen. Twee jaar geleden heeft de regering een krachtig 

beroep gedaan op burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk met 
de verschillende overheden vraagstukken rondom sociale uitsluiting en armoede -  soms in 

stilte beleefd -  onder ogen te zien en eensgezind aan te pakken. Aan deze problematiek 

wordt nu in brede kring aandacht gegeven. In een samenleving die economische vooruit

gang laat zien, mag geen sociale stilstand of achteruitgang optreden. Bevordering van de 

arbeidsdeelname blijft vooropstaan. Een betaalde baan biedt vaak nieuwe kansen en een uit

weg uit sociaal isolement. Maar niet alleen betaald werk is van belang, ook maatschappelij

ke participatie telt. Vrijwilligerswerk versterkt de cohesie in onze samenleving.

De inkomenspositie van burgers met een laag inkomen zal worden verbeterd door een 

reeks van maatregelen. Naast koopkrachtstijging over vrijwel de gehele linie heeft de regering 
op ruime schaal financiële middelen vrijgemaakt voor gerichte inkomensondersteuning.

Op i juli jongstleden is de individuele huursubsidie voor veel huishoudens extra 
omhooggegaan. Alles zal in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat mensen die op 
deze voorziening recht hebben, daadwerkelijk worden bereikt. Het budget van de bijzonde

re bijstand wordt aanmerkelijk verruimd. Gemeenten worden daardoor in staat gesteld een 

gerichter beleid te voeren en meer maatwerk te leveren.
De organisatie van de politie is de afgelopen jaren versterkt. Landelijke en regionale 

opsporingsteams laten regelmatig goede resultaten zien. Toch blijft de veiligheid een punt

390 De resultaten van het kennisdebat waren op 17 maart 1997 door het presidium van het kennisde

bat in een rapport gepresenteerd. HTK 1996-1997, Bijl. 25 000 VIII Vaststelling van de begroting 

van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

(VIII) voor het jaar 1997, nr. 91 Briefvan de m inistervan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
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van zorg. De criminaliteit neemt weliswaar af, maar nog lang niet voldoende. Verdere ver
sterking van de kwaliteit van het Openbaar Ministerie en de politie is nodig. Een evaluatie 
van enkele hoofdkenmerken van het politiebestel is v o o r z i e n . 391 Tevens zal worden nage

gaan in hoeverre het politieonderwijs wezenlijke veranderingen behoeft.
Bijzondere aandacht vraagt de jeugdcriminaliteit. Het is van groot belang dat aan jon

geren een toekomstperspectief wordt geboden. Zij moeten onderwijs kunnen volgen en vol

doende kans op werk hebben. In aanvulling op het algemene werkgelegenheids- en onder

wijsbeleid zullen de bijzondere opvangprojecten, gericht op scholing en arbeidsinspanning 

voor kwetsbare jongeren, worden uitgebreid.392 Wanneer zich ontsporingen voordoen, is 

snel en consequent optreden van politie en justitie het enige juiste antwoord.
In het beleid ten behoeve van grote steden zetten Rijk en gemeenten zich samen met 

bedrijven en maatschappelijke organisaties in voor versterking van de economische bedrij

vigheid, werkgelegenheid en sociale cohesie in wijken en buurten. Op grote schaal worden 
inburgeringsprogramma’s uitgevoerd ter bevordering van de integratie van nieuwkomers.

Ook de veiligheid en de verbetering van de leefomgeving moeten hier worden genoemd; 
een verantwoordelijkheid waaraan politie, brandweer en stadswachten met des te meer 

resultaat kunnen werken indien zij mogen rekenen op de actieve steun en betrokkenheid van 

alle burgers. In de bestuurlijke organisatie staan de kwaliteit van het openbaar bestuur op 

gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau en een goede democratische controle centraal.

In een dynamische samenleving vormen recht en rechtspraak een belangrijk anker. Het 
beroep op de rechtspleging wordt steeds groter. De rechterlijke organisatie behoort opge

wassen te zijn tegen de eisen die in de komende tijd aan haar worden gesteld. De verande
ringen die daarvoor nodig zijn vormen onderwerp van nadere overweging. De toegankelijk
heid van de rechtspraak moet gewaarborgd blijven. Daarom zijn er maatregelen genomen op 
het gebied van de gefinancierde rechtshulp.393

Toepassing van het vreemdelingenrecht brengt delicate afwegingen met zich mee. Een 

ieder die een aanvraag indient om in Nederland te mogen verblijven, heeft recht op een zorg-

391 HTK 1996-1997, Bijl. 25 195 Evaluatie Politiewet 1993, nr. 1 Brief van de ministers van Justitie en 

van Binnenlandse Zaken; HTK 1997-1998, Debat TK 9 apr. 1998, p. 72-5396 e.v.

392 HTK 1997-1998, Bijl. 25 619 Jeugdzorg 1998-2001, nr. 4 Brief van de staatssecretarissen van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie, Bijl. 24 885 Preventie en Curatieve Jeugdzorg

1997-2000, nr. 12 Verslag van een algemeen overleg; Debat TK 1 apr. 1998, p. 68-5054 e.v.

393 Staatssecretaris E.M.A. Schmitz (PvdA) van Justitie had op 22 oktober 1996 een wetsvoorstel bij 

de Tweede Kamer ingediend om de toegang tot de gefinancierde rechtshulp te verruimen. HTK

1996-1997, Bijl. 25 066 W ijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand, nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 4 juni 1997, p. 88-6107 e.v.
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vuldige beoordeling die binnen een redelijke termijn tot duidelijkheid leidt. De uitvoerings
organisatie is daartoe beter toegerust.

Het culturele leven toont een veelheid van bloeiende activiteiten en initiatieven die op 
een groeiende belangstelling mogen rekenen. De regering heeft besloten tot een verlaging 

van het BTW-tariefvoor de podiumkunsten. De toegankelijkheid wordt daarmee bevorderd. 
Teneinde belangrijke kunstwerken voor Nederland te behouden en te verwerven wordt een 

begin gemaakt met een aankoopfonds. Op i januari 1998 wordt naar verwachting de struc
tuur van de publieke omroep aangepast.394 Daarmee wordt beoogd de slagvaardigheid te 

vergroten met behoud van de veelzijdigheid. Dit najaar zullen de hoofdlijnen van een nieu

we concessiewet voor de publieke omroep worden gepresenteerd.395

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft zijn sterke concurrentiepositie weten vast te 
houden door innovatie en door goed in te spelen op internationale ontwikkelingen, alsme
de op wensen van de consument. Deze positieve ontwikkelingen worden echter overscha- 
duwd door de problematiek in verband met de varkenspest.396 Binnen en buiten de sector 

wordt ingezien dat in de varkenshouderij alleen door grote inspanningen weer een gezond 
en duurzaam perspectief kan ontstaan. Die inspanningen zijn met het oog op de belangen 

van de boeren, de werknemers in de sector en hun gezinnen helaas onvermijdelijk.

Bij de aanpassingen die de regering voor ogen heeft, staan het voorkomen van het uit

breken van nieuwe dierziekten, de kwaliteit van ons milieu en het dierenwelzijn centraal.

De Europese samenwerking blijft voor de toekomst van ons land van vitaal belang. Met 

het Verdrag van Amsterdam, dat binnenkort ter goedkeuring aan u zal worden voorgelegd, 
zijn enkele belangrijke stappen gezet.397 De samenwerking op het terrein van politie en jus-

394 HTK 1996-1997, Bijl. 25 216 Wijziging van de bepalingen van de Mediawet in verband met een 

herziening van de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep, nr. 2 Voorstel van 

Wet; Debat TK 17 juni 1997 e.v., p. 93-6446 e.v.

395 Een nieuwe concessiewet zou echter pas op 2 juli 1999 aan de Tweede Kamer worden aangebo

den. HTK 1998-1999, Bijl. 26 660 W ijziging van de Mediawet in verband met de invoeringvan een 

vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep, nr. 2 Voorstel van Wet.

396 Op 3 februari 1997 werd Nederland getroffen door de varkenspest. Om de epidemie onder con

trole te krijgen, werden miljoenen varkens geruimd. HTK 1996-1997, Bijl. 25 229 Varkenspest, nr.

25 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

397 HTK 1997-1998, Bijl. 25 922 (R1613) Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 te Amsterdam tot 

stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bij

behorende akten, met protocollen, nr. 2 Voorstel van Rijkswet; HTK 1998-1999, Debat TK 3 nov. 

1998 e.v., p. 19-1145 e.v.
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titie en van het personenverkeer wordt uitgebreid. De economische en monetaire integratie 
moet gepaard gaan met een overtuigende aanpak van de ernstige werkgelegenheidsproble
men binnen de Unie. In het Verdrag van Amsterdam is aan deze samenhang vormgegeven. 
Tevens is de basis gelegd om de onderhandelingen te openen voor de toetreding van nieuwe 

lidstaten tot de Unie.398 Uitbreiding van de Europese Unie is van groot belang voor de poli

tieke, economische en sociale toekomst van Europa.
In het komende jaar zullen belangrijke besluiten worden genomen over de laatste 

fase van de Economische en Monetaire Unie. 399 De regering blijft hechten aan een strik

te toepassing van de afspraken die in het Verdrag van Maastricht zijn neergelegd. Dit is 
nodig om de belangrijke voordelen die met de muntunie worden nagestreefd te verwe
zenlijken.

Het verdwijnen van oude scheidslijnen binnen Europa is voor de ontwikkeling van sta

biliteit, democratie en welvaart van onschatbare betekenis. De uitbreiding van de NAVO en 

de versterking van relaties met landen die niet of nog niet zullen toetreden, passen in de 
nieuwe verhoudingen die na 1989 op ons continent zijn ontstaan.4°°

Het vredesproces in het Midden-Oosten verkeert in een ernstige impasse.401 

De regering veroordeelt alle vormen van geweld en terreur. Het respecteren van de vre

desakkoorden en van het internationale recht is essentieel voor het herstel van het vertrou
wen tussen Israëli’s en Palestijnen.

398 Het Verdrag van Amsterdam maakte de weg vrij voor uitbreiding van de EU. In november 1998 

zouden de onderhandelingen worden geopend metTsjechië, Polen, Hongarije, Slovenië, Estland 

en Cyprus.

399 Tijdens de Europese Raad op 3 mei 1998 zou besloten worden dat elf lidstaten, waaronder 

Nederland, voldeden aan de noodzakelijke voorwaarden voor de invoering van de Europese 

munt op 1 januari 1999. Zij zouden de euro als gemeenschappelijke munt aannemen. HTK 1997-

1998, Bijl. 25 107 Derde fase EMU, nr. 13 Briefvan de m inistervan Financiën; Debat TK 15 apr. 

1998 e.v., p. 74-5487 e.v.

400 Tijdens de NAVO-Top van 8 en 9 ju li 1997 te Madrid was besloten om Tsjechië, Hongarije en 

Polen uit te nodigen voor toetredingsonderhandelingen. Zij zouden zich in 1999 bij de NAVO 

aansluiten. HTK 1996-1997, Bijl. 25243 Uitbreiding van de NAVO en de stabiliteit in Europa, nr.

5 Briefvan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie; Debat TK 4 mrt. 1997, p. 57- 

4184 e.v.

401 De Israëlische premier B. Netanyahu had in juni 1997 een plan gepresenteerd over de teruggave 

van bezette gebieden aan de Palestijnen. De Palestijnen keurden het plan echter af. Op 30 juli

1997 vielen bij een Palestijnse zelfmoordaanslag in Jeruzalem 16 doden. Israël reageerde door de 

Palestijnse gebieden tot 1 september 1997 af te sluiten.
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Het streven naar een democratische, multi-etnische staat in Bosnië-Herzegovina stuit op 
zware tegenstand.402 Internationale steun en druk blijven nodig voor vrede en verzoening.

Daar, maar ook elders in de wereld, neemt de Nederlandse krijgsmacht intensief deel 

aan vredesoperaties.4°? De ervaringen met deze operaties alsmede de evaluatie van de krijgs

macht in de nieuwe vorm zullen worden verwerkt in een actualisering van de 
Prioriteitennota.404

De wereldgemeenschap zal zich onverminderd moeten blijven inzetten voor democratie 

en mensenrechten. De Nederlandse regering ziet het als een prioriteit daaraan bij te dragen, 

zoveel mogelijk samen met de Europese partners.
Nederland ondersteunt de plannen om te komen tot een internationaal strafhof ter 

berechting van oorlogsmisdaden en andere grove schendingen van de m e n s e n r e c h t e n .4°5

Voor veel ontwikkelingslanden geldt dat in de afgelopen periode van aanpassing een 
basis is gelegd voor voortgaande economische groei. Het Nederlandse beleid zal daarop 
inspelen door een uitbreiding van de steun aan de particuliere sector en door het stimuleren 

van investeringen. Een vast deel van de middelen wordt ingezet voor de verbetering van het 

leefmilieu en het ondersteunen van duurzaamheid. Ondanks de economische vooruitgang 

leven tallozen nog steeds in diepe armoede. Gewapende conflicten, zowel in Afrika als in 
Azië, verergeren deze situatie. Miljoenen mensen zijn ontheemd. Armoedebestrijding blijft 

het belangrijkste doel van ons beleid. Daarnaast wordt vredeshulp geboden om conflicten te 

beheersen en waar mogelijk te voorkomen.

402 De betrekkingen tussen Kroaten en moslims verslechterden dusdanig, dat in september 1997 

opnieuw een burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina dreigde. HTK 1996-1997, Bijl. 22 181 De situ

atie in voorm aligjoegoslavië, nr. 184 Briefvan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie 

en voor Ontwikkelingssamenwerking.

403 In september 1997 waren ongeveer 1600 Nederlandse militairen uitgezonden naar het buitenland. De 

meeste militairen zaten in het voormalige Joegoslavië. Ook waren er Nederlandse militairen uitgezon

den naar Cambodja, het Midden-Oosten, Albanië, Angola en Moldavië. HTK 1997-1998, Bijl. 25 600 X 

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) 

voor het jaar 1998, nr. 2 Memorie van Toelichting; Debat TK 10 dec. 1997 e.v., p. 35-2751 e.v.

404 In de Memorie van Toelichting van de begroting voor Defensie was een actualisering van de 

Prioriteitennota opgenomen. HTK 1997-1998, Bijl. 25 600 X Vaststelling van de begroting van de 

uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998, nr. 2 Memorie 

van Toelichting; Debat TK 10 dec. 1997 e.v., p. 35-2751 e.v.

405 Op 17 juli 1998 zou in Rome het Statuut tot de oprichting van een permanent Internationaal 

Strafhof worden ondertekend. Op 1 juli 2002 zou het Strafhof officieel van start gaan. De vesti

gingsplaats was Den Haag. HTK 1997-1998, Bijl. 26 086 Oprichting Internationaal Strafhof, nr. 2 

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken.
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De regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba worden geconfronteerd met grote en 
complexe problemen, in het bijzonder bij de gezondmaking van de overheidsfinanciën, de 
ontwikkeling van de economie en de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit. 

Vaak overstijgen deze problemen de mogelijkheden van de landen afzonderlijk en is samen
werking binnen de koninkrijksrelatie geboden, met respectvoor eikaars autonomie en ver
antwoordelijkheid.^6

Leden van de Staten-Generaal,

De fundamenten van onze samenleving liggen vast in onze staatsstructuur, onze parlemen

taire democratie en het respect voor grondrechten van mensen. In het komende jaar zal hier
aan bijzondere aandacht worden gewijd in de herdenkingen van de erkenning van 
Nederland als aparte staat met de Vrede van Munster, de grondwet van 1848, die de grond

slag legde voor onze parlementaire democratie, en de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens.

Door de inzet en het werk van generatie op generatie is veel tot stand gebracht. Op ons 
allen rust nu de plicht onze bijdrage te leveren en te werken aan de toekomst.

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.

406 Sinds mei 1996 werden de financiën van de Nederlandse Antillen gesaneerd (zie noot 377). HTK

1997-1998, Bijl. 25 600 IV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van 

het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1998, nr. 2 

Memorie van Toelichting; Debat TK 29 okt. 1997, p. 17-1252. HTK 1996-1997, Bijl. 25 000 X 

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie 

(X) voor het jaar 1997, nr. 31 Briefvan de minister van Defensie.
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Leden van de Staten-Generaal,

In deze tijd van ongekende technologische ontwikkelingen en vervagende grenzen wordt 

eens temeer duidelijk hoezeer landen en volkeren van elkaar afhankelijk zijn. De wereld 

lijkt steeds kleiner te worden. Ingrijpende politieke, economische en maatschappelijke ver

anderingen elders beïnvloeden ook ons land. Conflicten en onrust dringen snel door in het 

dagelijks leven.
In deze onzekerheid moeten wij onze weerbaarheid vergroten en onze kwetsbaarheid 

verkleinen door met overtuiging te blijven investeren in alles wat samenhang en evenwicht 

kan bevorderen.

Zo kunnen ook wij, met andere landen, onze bijdrage leveren aan stabiliteit in de wereld. 

De noodzaak van hechte samenwerking met onze Europese partners is groter dan ooit.

Een evenwichtige, weerbare samenleving kenmerkt zich door goede verhoudingen tus

sen burgers en overheid, door verdraagzaamheid tussen burgers onderling en tussen bevol

kingsgroepen. Verschillen geven kleur aan de samenleving, maar mogen niet tot onover

brugbare afstanden leiden. Gemeenschapszin en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn 

beide nodig om antwoord te kunnen geven op de grote vraagstukken en uitdagingen van 

deze tijd. Veel van de voornemens voor het komende jaar staan in het teken van duurzaam

heid, stabiliteit en samenwerking.
Burgers moeten kunnen blijven rekenen op een actieve, verantwoordelijke en betrouw

bare overheid. De kwaliteit van bestuur, wetgeving en rechtspleging krijgt hernieuwde aan
dacht en wordt toegesneden op de eisen van deze tijd. Reeds dit najaar zal de regering in 

nauwe samenwerking met de rechterlijke macht een aanvang maken met een betere toerus
ting van de zittende magistratuur.4°7

Het openbaar bestuur is aan verandering onderhevig. Het moet doorzichtiger voor de 

burgers zijn, het dient snel en zorgvuldig te werken en de prestaties behoren beter te kun-

407 Hiervoor was de Adviescommissie Toerusting en organisatie zittende magistratuur (commissie- 

Leemhuis) geïnstalleerd. In januari 1998 had de commissie haar rapport uitgebracht. Het kabi

net zou de aanbevelingen overnemen. J.M. Leemhuis-Stout, Rechtspraak bij de tijd (Den Haag 

1998). HTK 1998-1999, Bijl. 26 352 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie, nr. 2 

Nota.
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nen worden getoetst. De regering zal initiatieven nemen tot versterking van de gemeentelij

ke democratie. Nog deze maand zal een staatscommissie worden ingesteld die uiterlijk eind 
volgend jaar advies zal uitbrengen over de wijze waarop vorm kan w'orden gegeven aan meer 
dualisme. Daarbij wordt tevens bezien hoe een eventuele invoering van de gekozen burge
meester zich tot een duaal bestel zou verhouden.4 °8 De regering zal spoedig een voorstel tot 

wijziging van de Gemeentewet indienen om een grotere invloed van burgers op de benoe
ming van de burgemeester mogelijk te maken.4°9

Veiligheid gaat de gehele gemeenschap aan. Voor een veiliger Nederland is meer nodig 

dan uitsluitend grotere inspanningen van politie en justitie. Integrale veiligheidsplannen 

-  opgesteld en uitgevoerd door overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen -  

brengen dit tot uitdrukking. De verruiming van middelen voor politie en justitie zal samen
gaan met een doeltreffender aanwending van de reeds beschikbare capaciteit.

De verantwoordelijkheid voor het centrale beheer van de politie komt bij de ministervan 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te liggen. De minister van Justitie blijft verant
woordelijk voor de rechtshandhaving.

Alle overheidsgeledingen dragen zorg voor de cohesie in onze samenleving. Ben nieuw 
bestuursakkoord met gemeenten en provincies zal de basis hiervoor versterken.410 Veel aan-

408 Op 25 september 1998 zou de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie onder voorzitter

schap van D.J. Elzinga ingesteld worden. De commissie moest onderzoek doen naar de wense

lijkheid van meer dualisme in de lokale politiek en een advies uitbrengen over het instellen van 

de gekozen burgemeester. Op 18 januari 2000 zou de commissie haar rapport presenteren. D.J. 

Elzinga, Dualisme en lokale democratie. Rapport uan de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 

(Alphen aan de Rijn 2000). HTK 1999-2000, Bijl. 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de 

uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(VII) voor het jaar 2000, nr. 42 Brief van de m inister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; Debat TK 29 aug. 2000, p. 94-6119 e.v.

409 In juli 1997 was een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot wijziging van de benoe

mingsprocedure. HTK 1996-1997, Bijl. 25 444 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet 

in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de 

commissaris van de Koning, nr. 2 Voorstel van Wet. Op 8 februari 1999 zou echter een nota van 

wijziging volgen naar aanleiding van afspraken uit het regeerakkoord van Paars II. HTK 1998- 

1999, Bijl. 25 444 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een aanpas- 

singvan de procedure tot benoemingvan de burgemeester en de commissaris van de Koning, nr.

6 Nota van wijziging; Debat TK 13 sept. 2000 e.v., p. 101-6495 e-v-

410 HTK 1998-1999, Bijl. 26 200 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 1999, nr. 2 

Memorie van Toelichting; Debat TK 7 okt. 1998 e.v., p. 11-525 e.v.
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dacht is nodig voor de positie van jongeren. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed. 
Maar er zijn ook ernstige problemen. Aan een samenhangende, effectieve aanpak van jeugd

criminaliteit zal hoge prioriteit worden g e g e v e n .411 Nauwe samenwerking tussen justitie en 

lokaal bestuur staat daarbij voorop. Om het functioneren van jeugdvoorzieningen te verbe

teren wordt een nieuwe Wet op de Jeugdzorg voorbereid.412

Het toenemend geweld op straat raakt ons allen. Regering en gemeenten spannen zich 

in om deze zorgwekkende ontwikkeling te keren. De ervaringen hebben inmiddels geleerd 

dat er een grote maatschappelijke bereidheid bestaat om de handen ineen te slaan bij het 

werken aan oplossingen.
De Nederlandse samenleving laat een steeds bredere schakering aan culturen, gods

diensten en etnische groepen zien. Dit weerspiegelt zich vooral in onze steden. De stad moet 
voor alle bevolkingsgroepen aantrekkelijk zijn om in te wonen. In 1999 zullen nieuwe 
afspraken worden gemaakt gericht op versterking van de sociale en economische infra
structuur en op verbetering van de woonomgeving in onze s t e d e n .413 Hiervoor komt extra 

geld beschikbaar. Bij het herstel van de vitaliteit en leefbaarheid is een actieve betrokkenheid 

van bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers onontbeerlijk.
Door instabiliteit elders in de wereld raken veel mensen ontheemd en slaan op de vlucht. De 

regering zal nog in de loop van het komende begrotingsjaar, met inachtneming van internatio
nale verdragsverplichtingen, voorstellen tot wijziging van de Vreemdelingen wet aan u voorleg- 

g e n .4H  Uitgangspunt is dat, onder voortzetting van een streng en rechtvaardig asielbeleid, pro

cedures worden verkort. Langdurige onzekerheid is in niemands belang. Personen van wie is 

vastgesteld dat zij niet rechtmatig in Nederland mogen blijven, dienen zo spoedig mogelijk ons 
land te verlaten. In geval van toelating moeten alle inspanningen worden gericht op integratie.

Cultuur is zowel voor de samenleving in haar geheel als voor de individuele burger van 

grote waarde en kan een bijdrage leveren aan integratie en cohesie in onze maatschappij. 

Cultuureducatie krijgt daarom een belangrijker plaats in het onderwijs.

411 HTK 1998-1999, Biji. 26 200 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999, nr. 15 Briefvan de m inistervan Justitie.

412 In het parlementaire jaar 1998-1999 zou wel een nota worden uitgebracht, maar geen wetsvoor

stel. HTK 1998-1999, Bijl. 26 211 Jeugdzorg 1999-2002, nr. 4 Briefvan de m inistervan Justitie en 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

413 In 1999 zou de tweede periode van het Grotestedenbeleid ingaan, waarin steden convenanten 

moesten sluiten met het Rijk over de periode 1999-2003. HTK 1998-1999, Bijl. 21 062 

Grotestedenbeleid, nr. 68 Briefvan de minister voor grote steden- en integratiebeleid; Debat TK 

30 juni 1999, p. 95-5519 e.v.

414 HTK 1997-1998, Bijl. 26 088 W ijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden), nr. 2 

Voorstel van Wet; HTK 1998-1999, Debat TK 25 nov. 1998 e.v., p. 29-2077 e.v.
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Media en cultuur kunnen elkaar wederzijds versterken. Nieuwe eisen en verantwoordelijk

heden die de informatiesamenleving met zich meebrengt, vragen ook in het mediabeleid om 
een antwoord.

Een kennisintensieve samenleving als de Nederlandse maakt het wenselijk dat eenieder 
kennis en vaardigheden op peil weet te houden. De regering zal hieraan een krachtige bij

drage leveren. In het onderwijs zal bijzondere aandacht blijven uitgaan naar het voorkomen 
en tegengaan van achterstanden.

Het is de taak van het onderwijs om kwaliteit te verhogen en kansen te scheppen. De 
regering zal hierin meer investeren. Dit komt tot uitdrukking in een verdergaande verklei
ning van de klassen in het basisonderwijs. Voor het voortgezet en beroepsonderwijs wordt 

extra geld vrijgemaakt. Volgend jaar wordt financiële ruimte geboden voor de verdere 
introductie van informatie- en communicatietechnologie in scholen. In bibliotheken zul

len computers worden geplaatst om meer burgers de kans te geven daarmee te leren 
omgaan.

Goede lerarenopleidingen en adequate arbeidsvoorwaarden zijn vereisten voor hoog

waardig onderwijs. De regering zal voorstellen doen inzake functiedifferentiatie en moder
nisering van de arbeidsverhoudingen.

Het economisch beleid biedt ruimte aan slagvaardig ondernemerschap en stimuleert tot 

duurzaamheid en vernieuwing. Alleen een gezond en concurrerend bedrijfsleven is voldoende 

in staat zich tijdig aan te passen aan nieuwe economische en technologische ontwikkelingen.

De gevolgen van de informatiemaatschappij zijn ingrijpend. Traditionele verhoudingen 
veranderen en vragen om een nieuwe manier van leren en werken. Niet alleen aan bestaan

de bedrijven maar ook aan startende ondernemingen kunnen deze ontwikkelingen nieuwe 

kansen bieden.

1999 is het laatste jaar waarin computers gereedgemaakt kunnen worden voor de eeuw

wisseling. De regering zal er alles aan doen om te voorkomen dat de uitvoering van de 
publieke taken wordt belemmerd. Ook het bedrijfsleven zal het millenniumprobleem cre
atief en energiek moeten aanpakken.415

Vanaf 1 januari aanstaande is onze gulden onlosmakelijk gekoppeld aan de nieuwe geza
menlijke Europese munt, de e u r o .4 l6 De bereikte convergentie van de verschillende econo-

415 In de jaren voor de m illeniumwisseling bestond de angst dat het jaar 2000 chaotisch zou begin

nen, omdat veel computergestuurde apparatuur door de overgang van 1999 naar 2000 zou wor

den ontregeld. Om de m illenniumwisseling soepel te laten verlopen, had het kabinet in 1997 het 

Millennium platform onder voorzitterschap van J.D. Timmer ingesteld. HTK 1998-1999, Bijl.

25 674 Millenniumvraagstuk, nr. 21 Brief van de minister van Economische Zaken; Debat TK

1 dec. 1998, p. 31-2219 e.v.

416 Met ingang van 1999 zou de girale euro worden ingevoerd.
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mieën biedt het vertrouwen dat de euro over een solide basis zal kunnen beschikken. De vol

tooiing van de Economische en Monetaire Unie spoort ons aan tot verdergaande samenwer

king en integratie op andere terreinen.

Door de gunstige economische ontwikkeling, het gevoerde beleid en de constructieve 

opstelling van sociale partners is de groei van de werkgelegenheid de afgelopen jaren veel 
omvangrijker geweest dan eerder werd verwacht. Ook in 1999 zal de werkgelegenheid toe

nemen, zij het minder spectaculair. De geregistreerde werkloosheid daalt naar verwachting 

tot onder de 5%. Sinds 1980 is dat niet meer voorgekomen. De risico’s zijn echter duidelijk 

groter dan de afgelopen jaren, nu de economische vooruitzichten voor belangrijke delen van 

de wereld ongunstiger worden.

Dit noopt tot behoedzaamheid. Wij mogen de gunstige resultaten op sociaal-econo- 

misch gebied van de afgelopen jaren niet in de waagschaal stellen. Een verantwoorde loon

ontwikkeling blijft met het oog op een voortgaande groei van de werkgelegenheid van het 

grootste belang. De regering zal in overleg met de sociale partners bezien op welke wijze 
werknemers en werkzoekenden beter kunnen worden toegerust voor de veranderende 

arbeidsmarkt. In het bijzonder de positie van oudere werknemers verdient daarbij veel aan

dacht.
Het tekort van de overheid zal in 1999 naar verwachting 1,3% bedragen. Een verdere 

daling is de komende jaren mogelijk, zeker bij een meevallende economische groei. De 

schuld van de overheid is nog steeds te hoog.
De komende jaren zullen extra middelen beschikbaar komen voor belangrijke maat

schappelijke prioriteiten. In totaal bieden de begrotingsvoorstellen een additionele ruimte 
van ruim 2,5 miljard gulden. De begroting voorziet ook in besparingen. Onder meer door 

een grotere doelmatigheid bij de uitvoering van publieke taken kan volgend jaar een uitga

venbeperking van bijna 1,5 miljard gulden worden bereikt.
In verband met de noodzaak de vermogenspositie van de sociale fondsen op peil te bren

gen is volgend jaar enige lastenverzwaring helaas onvermijdelijk. Desondanks is de ver

wachting omtrent de koopkrachtontwikkeling over het algemeen positief. Door de invoe
ring van een nieuw belastingtarief worden de laagste inkomens extra ondersteund. Voorts 

zijn voor kwetsbare groepen ruimere middelen beschikbaar. De regering blijft armoede en 

sociale uitsluiting met kracht bestrijden.
Een te groot aantal langdurig werklozen heeft moeite de weg naar de arbeidsmarkt te 

vinden. Om aan hen begeleiding te bieden waar dat mogelijk is, zal in 1999 een start worden 
gemaakt met de zogeheten sluitende aanpak, die beoogt aan alle werkzoekenden een aan

bod voor werk of scholing te doen.41/

417 HTK 1998-1999, Bijl. 23 972 Bestrijding langdurige werkloosheid, nr. 30 Briefvan de ministervan 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

227



K O N I N G I N  B E A T R I X  AAN H E T  W O O R D

De regeling Extra Werkgelegenheid Langdurig Werklozen wordt op belangrijke onderdelen 
verruimd.

Om een beter evenwicht te bereiken tussen zorg en arbeid, sociale participatie en vrije 
tijd voor mannen en vrouwen, zal de regering een Kaderwet Arbeid en Zorg indienen.4^ 

Voorrang zal worden gegeven aan een voorwaardelijk wettelijk recht op deeltijdarbeid. 
Persoonlijke, sociale en economische belangen versterken elkaar in een modern emancipa
tiebeleid. De kinderopvang en naschoolse opvang krijgen de komende jaren een belangrijke 
financiële impuls. Er wordt een wetsvoorstel Basisvoorziening Kinderopvang voorbereid.420

Zowel de economische groei als de toenemende omvang van de bevolking beïnvloedt 

ons milieu. De regering streeft naar vermindering van de druk op het milieu, ook bij voort

gaande groei van productie en consumptie. Nieuwe afspraken met bedrijven zijn nodig over 

milieuvriendelijke technologie, energiezuinige producten, hergebruik van materialen en 

vermindering van afval. Op de naleving van milieuwetten zal nauwgezet worden toegezien.
De uitstoot van broeikasgassen stelt Nederland, evenals andere landen, voor zware 

opgaven. Om de overeengekomen reductiedoelstellingen te bereiken is een grotere inspan
ning op het gebied van energiebesparing en duurzame energie vereist.42i ]}e regulerende 

energiebelasting zal vanaf volgend jaar in drie stappen worden verhoogd. De opbrengst 

wordt teruggesluisd naar burgers en bedrijven. Een deel hiervan wordt ingezet om bedrijven 

tot energiebesparing te stimuleren. Voorts wordt een regeling voorbereid die de aanschaf 

van energiezuinige apparatuur voor burgers aantrekkelijker maakt.422 De regering maakt 

extra geld vrij voor duurzame energie, in het bijzonder voor een snellere introductie van 
zonne-energie.

418 Deze Ewlw-regeling zou met ingang van 1999 worden voortgezet als de regeling In- en door- 

stroombanen voor langdurig werklozen (regeling ID-banen). HTK 1998-1999, Bijl. 23 972 

Bestrijding langdurig werkloosheid, nr. 35 Brief van de m inister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.

419 Deze kaderwet of Algemene Wet Arbeid en Zorg moest het wettelijk kader worden waarin alle 

wettelijke verlofregelingen zouden worden opgenomen. Een wetsvoorstel zou in het parlemen

taire jaar 1998-1999 niet worden ingediend. HTK 1998-1999, Bijl. 26 447 Arbeid en Zorg, nr. 2 

Nota; Debat TK 30 juni 1999, p. 95-5503 e.v.

420 In het parlementaire jaar 1998-1999 zou alleen een beleidsnota ‘Kinderopvang’ worden inge

diend. HTK 1998-1999, Bijl. 26 587 Kinderopvang, nr. 2 Nota.

421 HTK 1997-1998, Bijl. 25 026 Reductie C02-em issies, nr. 8 Briefvan de ministers van Economische 

Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie ook noot 385).

422 HTK 1998-1999, Bijl. 26 532 Wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomensbe

lasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en m ilieuvriendelijk gedrag, nr. 2 

Voorstel van Wet; HTK 1999-2000, Debat TK 11 nov. 1999, p. 21-1588 e.v.
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De groei van de economie leidt tot een groter beslag op de schaarse ruimte in ons land. Nog 

dit jaar zal de regering u een schets voor de toekomstige inrichting van Nederland voorleg
gen.̂ 423 De spanning tussen de behoefte aan ruimte voor de individuele burger en de wens tot 

het behoud van de collectieve waarden van natuur en landschap wordt steeds sterker voel

baar. De druk op de landbouw is groot, mede omdat de maatschappelijke functies van het 

landelijk gebied anders worden gewaardeerd. In de eerste helft van 1999 zullen de hoofdlij- 

nen worden geformuleerd van het beleid op het gebied van landbouw, veeteelt en natuur.424 

Het doel is een nieuwe impuls te geven aan de vitaliteit van ons platteland.

De mobiliteit neemt snel toe. Dit stelt ons allen voor ernstige problemen. Files brengen 
hoge kosten met zich mee en geven bovendien aanleiding tot ergernis. De regering stelt 
grote bedragen beschikbaar voor verbetering van de achterlandverbindingen en de bereik
baarheid van onze economische centra. Dit najaar kunt u nadere voorstellen verwachten 
voor de bestemming van de middelen die daarvoor zijn gereserveerd.425 De eerste proeven 

met rekeningrijden worden binnenkort g e s t a r t . 4 2 6  Investeren in nieuwe vervoerssystemen is 

nodig en ook economisch aantrekkelijk.

De regering acht het van grote waarde dat voor beslissingen over belangrijke infrastruc

turele werken zo veel mogelijk begrip en steun wordt verworven. In samenwerking met 

andere overheden en maatschappelijke groeperingen wordt een nota over het nationale ver- 
keers- en vervoersbeleid v o o r b e r e id . 427

Binnen enkele maanden zal de regering haar inzichten aan u voorleggen omtrent een 
mogelijke ruimere benutting van Schiphol op langere termijn. Voorts zal de regering nog dit 
jaar haar voornemens formuleren inzake een eventuele aanvullende locatie om de groei van 

de luchtvaart op te vangen.428 Hierbij worden de randvoorwaarden van milieu, gezondheid 

en veiligheid in acht genomen.

423 HTK 1998-1999, Bijl. 26 391 Startnota ruimtelijke ordening 1999, nr. 1 Nota.

424 HTK 1998-1999, Bijl. 26446 LNV-Beleidsprogramma 1999-2002, nr. 1 Briefvan de minister en de 

staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

425 HTK 1998-1999, Bijl. 26 263 Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1999-2003, nr. 1 

Brief van de m inistervan Verkeer en Waterstaat; Debat TK 17 dec. 1998 e.v., p. 39-2847 e.v.

426 Op 16 december 1997 was een wetsvoorstel voor de invoering van rekeningrijden bij de Tweede 

Kamer ingediend. In februari 1999 begon op de A12 een proef met rekeningrijden. HTK 1998-1999, 

Bijl. 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tij

dens spitsuren (Wet op het rekeningrijden), nr. 9 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat.

427 HTK 1998-1999, Bijl. 26428 Perspectievennota Verkeer en vervoer, nr. 1 Nota.

428 HTK 1998-1999, Bijl. 24786  Project toekomstige Nederlandse luchtvaart infrastructuur (TNLI) en 

verlenging van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL), nr. 52 Briefvan de minister 

van Verkeer en Waterstaat.
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Gezondheid is een groot goed. Ons stelsel van gezondheidszorg is weliswaar van hoge kwa
liteit, maar verbeteringen zijn wel nodig. Er komt meer geld beschikbaar voor de zorgsector, 
waardoor het volume met ruim 2% per jaar kan groeien. Duidelijke keuzen blijven nodig 

over de vraag waar en hoe het geld zal worden uitgegeven. De nadruk wordt gelegd op de 
zorg voor ouderen en gehandicapten en op de thuiszorg. Verbetering van kwaliteit, vermin
dering van werkdruk en verkorting van wachttijden staan centraal.

In goede samenwerking zal inhoud worden gegeven aan de verantwoordelijkheden van 
de overheid en de zorgsector zelf. Dit is de kern van nieuwe bestuurlijke afspraken die de 

regering voor ogen staan.

De regeling inzake eigen bijdragen voor de ziekenfondsverzekering wordt met ingang 
van 1 januari 1999 ingetrokken, evenals de toegangsbijdrage voor de thuiszorg en voor 

ouder- en kindzorg. Om de kosten van de geneesmiddelen te beheersen zal een reeks van 

maatregelen worden getroffen gericht op kwaliteit, kosteneffectiviteit en doelmatigheid. Dit 
najaar zal u een plan van aanpak worden gezonden.429

Mensen bereiken een hogere leeftijd dan vroeger en blijven langer gezond en vitaal. Het 

is zeer gewenst dat ouderen zo lang mogelijk actief aan de samenleving deelnemen. Zo 
wordt ook de band tussen de generaties versterkt.

Voor het sportbeleid wordt meer geld uitgetrokken. Het maatschappelijk belang van 

sport is zichtbaar in tal van activiteiten. De amateursport als basis van de sportbeoefening 

zal verder worden gestimuleerd. Over de topsport zal de regering u nog dit najaar een 
beleidsnota toezenden.43°

Nederland wenst bijdragen te blijven leveren aan de handhaving van de internationale 

rechtsorde. De aanwijzing van Den Haag als standplaats van het op te richten Internationaal 
Strafhof is een blijk van waardering voor de Nederlandse inspanningen.431

Stabiliteit en veiligheid zijn helaas geen zekerheden voor iedereen. Dagelijks worden wij 

via de media geconfronteerd met conflicten; dichtbij in Europa, maar ook verder weg. Alleen 

samen met andere landen kan Nederland een bijdrage leveren aan een wereld die stabieler 
en veiliger is. De regering spreekt de hoop uit dat het Verdrag van Amsterdam spoedig door 
u zal worden goedgekeurd.432 Dat is noodzakelijk om tot de volgende stappen in het inte

gratieproces te kunnen overgaan en een goed antwoord te geven op de uitdagingen van de 
volgende eeuw. De Europese Unie dient zich daarop tijdig in te stellen. Het is van groot 

belang dat de uitbreiding van de Unie voortvarend en zorgvuldig wordt voorbereid.

429 HTK 1998-1999, Bijl. 24 124 Kostenbeheersing in de zorgsector, nr. 69 Briefvan de minister en de 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Debat TK 3 febr. 1999, p. 47-3201 e.v.

430 HTK 1998-1999, Bijl. 26 429 Topsportbeleid, nr. 2 Nota.

431 Zie noot 405.

432 Zie noot 397.
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Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het structuurfondsenbeleid en de 

wijze waarop de Unie wordt gefinancierd, is noodzakelijk. De onderhandelingen daarover 

zullen veel creativiteit en energie vragen.43?

Onze vrede en veiligheid wordt gewaarborgd door de Noord-Atlantische Verdrags- 

organisatie, die in april 1999 haar vijftigjarig bestaan viert en bij die gelegenheid drie nieu
we lidstaten zal v e r w e lk o m e n .4 3 4  De NAVO blijft van essentiële betekenis bij het voorkomen 

en indammen van conflicten die de internationale veiligheid bedreigen. De transatlantische 

banden zijn ook op andere terreinen van bijzondere waarde.
Ui terlijk begin volgend jaar ontvangt u een brief met de uitgangspunten voor de nieuwe 

Defensienota.435 Daarin zal worden ingegaan op de omvang, de structuur en de toerusting 

van onze krijgsmacht.

Grote inspanningen blijven nodig om de kwetsbare positie van de armste mensen in de 

wereld te verbeteren. Structurele armoedebestrijding is de centrale doelstelling van de 

Nederlandse samenwerking met ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij om het stimuleren 

van participatie door de mensen zelf, voorrang aan basisvoorzieningen zoals onderwijs en 

gezondheidszorg, een zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een goed bestuur. 
Constante aandacht voor de effectiviteit van de hulp is een vereiste. Nederland blijft zich 

inzetten voor de versterking van de positie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.

De Nederlandse regering hecht grote waarde aan de verdere ontwikkeling van de con

structieve betrekkingen met de Nederlandse Antillen en Aruba. De regering van de 

Nederlandse Antillen staat voor de zware taak de zorgwekkende financieel-economische 

problemen aan te pakken. De rol van het Internationaal Monetair Fonds is hierbij van groot 
belang. Verhoging van de kwaliteit van het openbaar bestuur en de rechtshandhaving ver

dienen in alle drie de landen van het Koninkrijk nadrukkelijke aandacht.

Leden uan de Staten-Generaal,

Het fundament van een democratische samenleving wordt gevormd door vertrouwen tussen 
burgers en bestuur en tussen burgers onderling. Veranderingen, dichtbij en ver weg, stellen 

hoge eisen aan onze weerbaarheid en het vermogen om de cohesie in onze maatschappij te 
behouden en te versterken. Regering en volksvertegenwoordiging hebben in dezen een bij

zondere opdracht.

433 In november 1998 zouden besprekingen beginnen met zes landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, 

Estland, Slovenië en Cyprus) over toetreding tot de EU.

434 Zie noot 400.

435 HTK 1998-1999, Bijl. 26 382 Hoofdlijnennotitie Defensienota 2000, nr. 1 Nota; Debat TK 22 juni

1999, p. 91-5181 e.v.
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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.
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Troonrede 21 september 1999

Mijne Heeren!

Het is Mij aangenaam U bijeen te zien tot heruatting Utuer werkzaamheden. (...)

Op menig g e b ied  is  dringend behoefte aan krachtige w etgevende m a a tre g e le n .

Zo sprak honderd jaar geleden mijn Grootmoeder tot Uw v o o rg a n g e rs

Leden uan de Staten-Generaal,

D
e  t w in t ig s t e  e e u w  was een eeuw van scherpe contrasten. Twee bloedige wereldoorlo
gen werden uitgevochten. Door oude tegenstellingen te overwinnen, door samenwer

king te zoeken in plaats van conflict, heeft West-Europa de rampspoed van het verleden ach

ter zich gelaten. Politieke stabiliteit alsmede economische en sociale vooruitgang zijn de 

resultaten van een voortgaande Europese integratie. Het besef van toenemende wederzijdse 
afhankelijkheid lag en ligt ten grondslag aan de overtuiging dat in Europa meer eenheid 

nodig is.
De Midden- en Oost-Europese landen konden lange tijd niet aan deze eenwording deel

nemen. Zij lagen aan de andere kant van de politieke en ideologische scheidslijn. Nu deze 
landen de vrijheid hebben herwonnen om als democratische rechtsstaten zelf hun bestem

ming te bepalen, zoeken zij aansluiting bij het proces naar meer stabiliteit en samenwerking 

in Europa. Daarvoor ruimte scheppen is een van de grote opgaven waarvoor de Europese 

Unie nu staat.
De twintigste eeuw was ook het tijdperk van ongekende wetenschappelijke, technolo

gische en economische vooruitgang. Velen hebben hiervan de vruchten kunnen plukken. 
Ook hebben meer mensen democratische rechten verworven. Een groter deel van de wereld

bevolking leeft in vrijheid en voorspoed. Toch delen te veel mensen nog onvoldoende in deze 
vooruitgang, vooral elders in de wereld, maar ook dichtbij. Wij mogen daarin niet berusten.

436 Koningin Wilhelmina was het uitspreken van de troonrede van 1899 met deze woorden begon

nen. HTK 1899-1900, Vereenigde Vergadering van de beide kamers, op Dinsdag den igden 

September 1899, tot opening van de gewone zitting der Staten-Generaal.
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Op de drempel van de nieuwe eeuw staat ons land voor bijzondere uitdagingen:

waarborgen dat Nederland volwaardig blijft deelnemen aan de mondialisering van de 
economie;
een duurzaam evenwicht vinden tussen welvaartsgroei en behoud van onze natuurlijke 

omgeving;

investeren in kennis én in mensen die daarmee verantwoord kunnen omgaan, in het 
belang van een hoogwaardige samenleving;

samenhang bewaren in onze maatschappij in een tijd van snelle technologische en eco

nomische ontwikkelingen;

versterken van solidariteit in onze samenleving, die van leeftijdsopbouw en samenstel
ling verandert;

vasthouden aan de waarden en normen die zijn verankerd in de Grondwet en die aan ons 

land stabiliteit en richting geven.

De regering beantwoordt deze uitdagingen door te investeren in de kwaliteit van de samen
leving. Betrokkenheid van allen is daarbij noodzakelijk, ook over de landsgrenzen heen.

Het buitenlands beleid staat in het teken van groeiende onderlinge afhankelijkheid van 

landen en volkeren. Prioriteit wordt gegeven aan het versterken van de internationale rechts

orde, veiligheid en rechtvaardigheid. Daarvoor staan wij, nu ook als lid van de Veiligheids- 

raad.437 De Verenigde Naties leveren een onmisbare bijdrage aan het herstel van vreedzame 

verhoudingen op Oost-Timor.438 Ook inspanningen van de internationale gemeenschap om 
conflicten elders te beheersen en te beëindigen, hebben onze volle steun.

De Europese Unie is één van de grootste verworvenheden van deze eeuw. De gemeen

schappelijke munt -  de euro -  geeft aan hoe ver het integratieproces is gevorderd. Onze toe
komst wordt meer en meer bepaald door de prestaties van Europa. De integratie werkt door

437 Nederland had op 8 oktober 1998 voor twee jaar een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties verkregen. Het kabinet had P. van Walsum, tot dan toe ambassadeur in Duitsland, 

benoemd tot Nederlands vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad. HTK 1998-1999, Bijl. 26 301 

Lidmaatschap Veiligheidsraad, nr. 1 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor 

Ontwikkelingssamenwerking.

438 Op 30 augustus 1999 had de bevolking van Oost-Timor in een referendum voor onafhankelijk

heid van Indonesië gekozen. Na het referendum waren gevechten uitgebroken tussen Oost- 

Timorezen en het Indonesische leger. Een VN-vredesmacht herstelde de orde. Nadat Indonesië 

formeel afstand gedaan had van Oost-Timor, werd op 25 oktober 1999 een VN-bestuur geïnstal

leerd als overgang naar een onafhankelijk Oost-Timor. HTK 1999-2000, Bijl. 26 049, Indonesië, 

nr. 15 Briefvan de m inistervan Buitenlandse Zaken.
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tot in alle geledingen van ons binnenlands bestuur. Een nauwere Europese samenwerking 
op de terreinen van justitie en politie begint vorm te k r i j g e n . 4 3 9  Nederland maakt zich sterk 

voor afspraken over het asiel- en migratiebeleid. Een steeds grotere Unie vraagt om doelma

tiger instellingen, meer democratische, transparante besluitvorming en goed financieel 

beheer. Uitbreiding van de Unie brengt een ongedeeld Europa dichterbij.

In voormalig Joegoslavië hebben opnieuw ernstige schendingen van mensenrechten en 

etnische zuiveringen plaatsgevonden. Eensgezind heeft de NAVO het conflict in Kosovo tot 

een einde gebracht.44° Ook Nederland heeft daarvoor verantwoordelijkheid genomen. Ons 

land zal belangrijke bijdragen leveren aan de internationale inspanningen ten behoeve van 

de wederopbouw en stabiliteit in geheel Zuidoost-Europa.
De Nederlandse krijgsmacht neemt, vakbekwaam en met grote toewijding, met meer 

dan drieduizend mannen en vrouwen deel aan vredesoperaties op de Balkan en elders in de 
wereld.44> Een professioneel en goed toegerust defensieapparaat is onontbeerlijk. Daarom 

hecht de regering grote waarde aan het verder ontwikkelen van een moderne en flexibele 

krijgsmacht.
De NAVO blijft hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. De eigen verantwoordelijkheid van 

de Europese Unie zal meer inhoud krijgen door invulling te geven aan de gemeenschappe

lijke veiligheids- en defensie-identiteit.

439 Op de Europese Top inTampere (Finland) van 15 en 16 oktober 1999 zou een principeakkoord wor

den bereikt over een gemeenschappelijk asielbeleid. HTK 1999-2000, Bijl. 21 501-20 Europese 

Raad, nr. 98 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken. HTK 1998-1999, Bijl. 26 656 

Eurostrafrecht, nr. 1 Briefvan de m inistervan Justitie. Verder werden afspraken gemaakt over het 

Europees justitieel netwerk (EJN). Het EJN was op 29 juni 1998 opgericht en vormt een verzame

ling van nationale contactpunten voor justitiële samenwerking teneinde de grensoverschrijdende 

criminaliteit beter te kunnen bestrijden. HTK 1999-2000, Bijl. 26 580 Staat van de Europese Unie, 

nr. 2 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken; Debat TK 30 sept. e.v., p. 6-285 e-v-

440 Op 24 maart 1999 was de NAVO op verzoek van de VN aan een militaire interventie in Kosovo 

begonnen, nadat besprekingen over onafhankelijkheid waren gestrand. Op 3 juni 1999 werd een 

vredesplan ondertekend waarmee de Kosovo-oorlog beëindigd was. HTK 1998-1999, Bijl. 22 181 

De situatie in voormalig Joegoslavië, nr. 241 Briefvan de ministers van Buitenlandse Zaken en van 

Defensie; Debat TK 24 mrt. 1999, p. 61-3784 e.v.

441 Nederlandse militairen namen deel aan de luchtoperaties tegen Joegoslavië en aan de opvang 

van vluchtelingen uit Kosovo in de buurlanden Macedonië en Albanië. HTK 1998-1999, Bijl. 22 181 

De situatie in voormalig Joegoslavië, nr. 244 Briefvan de m inistervan Defensie, nr. 251 Briefvan 

de m inistervan Defensie en nr. 256 Briefvan de m inistervan Defensie; Debat TK 14 apr. 1999, 

p. 69-4128 e.v. Verder namen Nederlandse militairen deel aan vredesoperaties in Albanië en 

Cyprus.
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Als uitdrukking van onze verbondenheid met andere landen en volkeren is Nederland vijftig 
jaar geleden begonnen met ontwikkelingshulp. In veel ontwikkelingslanden zijn de levens
omstandigheden aanzienlijk verbeterd, vooral door toedoen van de landen zélf. De hulp 
heeft daaraan bijgedragen. De grote armoede in delen van Afrika en elders in de wereld ver

eist een voortzetting van de internationale hulpinspanningen. Concentratie van de bilatera

le samenwerking op een aantal landen en sectoren vergroot de effectiviteit. In internationaal 
overleg zet Nederland zich in voor kwaliteitsverbetering van de multilaterale hulp, voor een 

sterkere positie van ontwikkelingslanden binnen het wereldhandelsstelsel en voor verdere 

schuldverlichting van de armste landen.

De Nederlandse economie is sterk en veerkrachtig en zal dat kunnen blijven wanneer wij 

erin slagen, de belasting van het milieu verder terug te dringen. Productieprocessen en pro
ducten moeten ecologisch verantwoord zijn. De ervaring leert dat het herstellen van milieu

schade aanzienlijk meer kost dan het voorkomen van die schade. Vaak is dit niet alleen een 

kwestie van geld, maar ook van zorgvuldige en verantwoorde beslissingen. Onze inzet van 
nu bepaalt de toekomst van generaties na ons.

De ruimte in ons land is schaars. Economische expansie brengt een grotere behoef

te met zich mee aan ruimte voor bedrijventerreinen, woningbouw, infrastructuur en 

recreatiegebieden. Een welvarende samenleving stelt tevens hoge eisen aan de kwaliteit 

van de ruimtelijke ordening. Steden met fraaie monumenten, omgeven door cultuur

landschappen en gebieden waarin de natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen, worden 
als waardevol ervaren. De wens tot het behouden van deze verscheidenheid dwingt ertoe 

dat we onze steden compact inrichten -  zowel om in te wonen als in te werken -  en dat 

het platteland gevarieerd is, met open ruimten en een rijke, toegankelijke natuur. Voor de 

vitaliteit van het platteland zijn duurzame vormen van bedrijvigheid nodig. In de Vijfde 

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening zullen richtinggevende keuzes worden uitge
werkt. 44*

De agrarische sector staat voor ingrijpende hervormingen. De grenzen die het milieu 

stelt, laten ons geen keus. Vooral voor de intensieve veehouderij betekent dit een enorme

442 De planologische kernbeslissing Vijfde nota ruimtelijke ordeningzou pas op 10 januari 2001 wor

den gepresenteerd (zie noot 490). De discussie was al op 26 januari 1999 van start gegaan met 

de presentatie van de startnota ‘ De ruimte van N ederland’ door de m inister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.P. Pronk. HTK 1998-1999, Bijl. 26 391 

Startnota ruimtelijke ordening 1999, nr. 1 Briefvan de m inistervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer; Debat TK 30 juni 1999, p. 95-5495 e.v.
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opgave. Europese regelgeving maakt het des te meer noodzakelijk dat op korte termijn een 

verantwoorde mestafzet wordt v e r z e k e r d . 4 4 3

De bevolking stelt steeds hogere eisen aan de veiligheid van het voedsel en aan de wijze 

waarop het wordt geproduceerd. Dat schept verplichtingen voor allen die bij productie en 

handel betrokken zijn. Aanscherping van normen en verbetering van de controles zijn beide 

nodig.

De ruimtelijke inrichting van Nederland wordt sterk bepaald door onze ligging. Van 

oudsher komen hier goederenstromen samen en splitsen zich weer. Onze economische en 

culturele openheid en onze maatschappelijke stabiliteit maken ons land aantrekkelijk voor 

investeringen uit het buitenland. Nederland als ontmoetingsplaats heeft daardoor een eigen 

kleur en dynamiek. Dit heeft veel mobiliteit van mensen en goederen tot gevolg, die in goede 

banen moet worden geleid. De Nederlandse overheid besteedt dan ook veel aandacht aan 

hoogwaardige infrastructuur. Zij zal dat blijven doen. De uitdaging is de mobiliteit te ver

enigen met nieuwe eisen van duurzaamheid. Vooral in de verstedelijkte gebieden zal het aan

deel van het openbaar vervoer verder toenemen. De aansluiting van ons land op de grote 

internationale en Europese verkeersnetwerken moet verzekerd blijven. De mainports 

Rotterdam en Schiphol leggen zich toe op hoogwaardige kennis en innovatie om zo hun dis

tributietaken goed te kunnen blijven vervullen.

In onze samenleving neemt het belang van communicatie en van elektronische uitwis

seling van informatie snel toe. Communicatie-infrastructuur moet hoogwaardig, toeganke

lijk en betrouwbaar zijn. Door nieuwe toepassingen kan de overheid haar dienstverlening 

verbeteren en kan ons bedrijfsleven concurrerend blijven. Nieuwe technologieën brengen 

grote sociale, economische en culturele veranderingen met zich mee. Mensen moeten goed 

leren omgaan met computers. De regering stelt het onderwijs in staat hierin een sleutelrol 

te vervullen. Het gaat vooral om investeren in mensen. Onze samenleving kan het zich niet 

veroorloven beschikbaar talent onbenut te laten. Regering, onderwijsinstellingen, sociale 

partners en bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het scheppen van een klimaat 

waarin het uitdagend is te leren en te werken.

De snelle veranderingen in onze maatschappij doen een groot beroep op het aanpassings

vermogen van de burger. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst, hun veiligheid en 

werk, over hun mogelijkheden om ook op latere leeftijd de nodige aandacht en verzorging 

te krijgen. Het versterken van de sociale infrastructuur heeft hoge prioriteit. Door te inves-

443 Hoofdpunt van het nieuwe mestplan was dat het kabinet een maximale dierlijke mestgift per 

hectare zou vaststellen conform de Europese nitraatrichtlijn. HTK 1998-1999, Bijl. 26 729 

Integrale aanpak mestproblematiek, nr. 1 Briefvan de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; HTK 1999-2000, Debat 

TK 13  okt. 1999, p. 1 1 -694  e.v.
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teren in werk en bestaanszekerheid en in zorg en veiligheid, schept de regering voorwaar

den voor een actieve deelname van allen aan de samenleving.

De werkgelegenheid heeft zich de laatste jaren bijzonder gunstig ontwikkeld. Daaraan 

is door velen -  overheid en sociale partners -  bijgedragen. Grote aandacht blijft evenwel ver

eist voor mensen die nog geen werk hebben. Ook hun deelname aan het arbeidsproces is 

wenselijk, zowel om sociale als om economische redenen. Arbeid -  ook vrijwilligerswerk -  

is voor velen een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijk functioneren. Vrouwen en 

mannen zoeken naar een betere balans tussen werk en privé-leven. Meer keuzevrijheid ver

groot de mogelijkheden tot economische zelfstandigheid en stelt mensen beter in staat de 

zorg voor naasten op zich te nemen.

Het aantal zieken en arbeidsongeschikten met een uitkering is groot. Bijzondere 

inspanningen zijn nodig om te voorkomen dat mensen voortijdig het arbeidsproces verlaten 

en daarin niet meer kunnen terugkeren. In een vernieuwde, cliëntvriendelijke uitvoeringsor

ganisatie voor de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening staat het belang van preventie 

en reïntegratie voorop.444 Het vaststellen van het recht op een sociale uitkering blijft een 

publieke verantwoordelijkheid.

Mensen hebben veel over voor een goede gezondheid. Ook zij die gehandicapt zijn o f 

een chronische ziekte hebben, streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van hun leven. 

De investeringen in de zorg zijn erop gericht de vooruitgang van wetenschap en technologie 

aan patiënten ten goede te laten komen.

Samenwerking tussen zorginstellingen, verzekeraars, beroepsbeoefenaren, patiënten

organisaties en overheid is noodzakelijk voor verdere verbeteringen in de gezondheidszorg. 

Geldmiddelen en goede regelgeving zijn essentieel, maar niet toereikend. Het is nodig geza

menlijk te blijven werken aan een doelmatige en flexibele zorgverlening waarin de patiënt 

centraal staat. Alleen zo kunnen wachtlijsten en werkdruk worden teruggebracht. Voor het 

bevorderen van de gezondheid draagt ieder mens ook zelfverantwoordelijkheid: een gezon

de leefwijze kan veel moderne welvaartsziekten voorkomen.

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert snel. Het aandeel van etni

sche minderheden groeit gestaag. Integratie van nieuwe groepen medeburgers is nodig. 

Scholing en het terugdringen van de hoge werkloosheid onder etnische minderheden bevor

deren de zelfstandigheid. Gezamenlijk gevoelde en gedragen waarden en normen zijn een

444 De voorstellen zouden echter op zware kritiek uit de Tweede Kam er en van de sociale partners 

stuiten. Nadat het ontwerp was gewijzigd, zou de Tweede Kamer in maart 2000 akkoord gaan . De 

voorstellen brachten de oprichting van een Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV) 

en Centra voor werk en inkomen (CWI) met zich mee. HTK 1999-2000, Bijl. 26 448 Toekomstige 

structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI), nr. 7  Briefvan de minister en de staatsse

cretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; Debat TK 21 mrt. 2000 e.v., p. 58-4061 e.v.
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voorwaarde voor sociale samenhang in onze maatschappij. Wij leven met elkaar als vrije bur

gers, met rechten én plichten en met respectvoor eikaars opvattingen. Burgers én overheid 

dienen alert te blijven op uitingen van racisme en discriminatie.

In sommige wijken van onze grote steden stapelen problemen zich op: voortijdig 

schoolverlaten, langdurige werkloosheid, criminaliteit en agressie, sociale uitsluiting. De 

verbetering van het leefklimaat in steden staat centraal bij het bouwen aan een sterkere soci- 

aal-economische basis voor ons land. Probleemwijken moeten de kans krijgen uit te groei

en tot gebieden waarin de bewoners goed kunnen werken, wonen en leven.

Bescherming van vervolgden en ontheemden blijft uitgangspunt van het vreemdelin

genbeleid. Voorgesteld wordt de Vreemdelingenwet te wijzigen, opdat eerder uitsluitsel kan 

worden gegeven over het recht om voorlopig hier te mogen blijven.+45 Spoedige duidelijk

heid is in het belang van alle betrokkenen. Een kortere tijd in de opvang en eerdere toegang 

tot de arbeidsmarkt zal de positie verbeteren van hen die terecht een beroep doen op 

bescherming. Afgewezen asielzoekers kunnen geen aanspraak meer maken op voorzienin

gen en dienen het land te verlaten.

Voor een sociaal sterk land is veiligheid van wezenlijke betekenis. Mensen moeten zich 

veilig kunnen voelen. Naar de beleving van te veel burgers is de veiligheid nog onvoldoende. 

Dit stelt hoge eisen aan de politie, waarvan wordt gevraagd dat zij effectief én integer, aan

wezig én doortastend is. De regering heeft besloten voor de uitoefening van politietaken 

extra middelen beschikbaar te stellen.

De criminaliteit verandert met de ontwikkelingen in onze samenleving. Ook daarom 

zijn nieuwe methoden nodig bij de handhaving van het recht en de openbare orde. De over

heid krijgt meer bevoegdheden voor de bestrijding van fraude en witwassen, de opsporing 

van strafbare feiten en de aanpak van geweld op straat.446

In het regeerakkoord is een bedrag -  oplopend tot ruim negen miljard gulden -  vrijge

maakt voor nieuw beleid ten behoeve van arbeidsparticipatie, onderwijs, zorg, armoedebe

strijding, veiligheid, infrastructuur en milieu. In de begroting voor volgend jaar worden deze 

prioriteiten nader uitgewerkt en zijn bovendien aanvullende middelen opgenomen, vooral 

voor maatschappelijke zorg, jeugdbeleid en onderwijs. Voor verlichting van lasten komt een

445 HTK 1998-1999, Bijl. 26 7 3 2  Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet

2000), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 1999-2000, Debat TK 6 juni 2000 e.v., p. 8 3 -5 3 1 1  e.v.

446 HTK 1999-2000, Bijl. 27  159  Wijziging van het Wetboek van Strafrechten enkele andere wetten in 

verband met de strafbaarste ll ing van het witwassen van opbrengsten van misdrijven, nr. 2 

Voorstel van Wet; HTK 2000-2001 ,  Debat TK 21 mrt. 200 1 ,  p. 59-4 227  e.v. HTK 1998-1999, Bijl.

25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat, nr. 4 Briefvan de ministervan Justitie.
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bedrag van ongeveer één miljard gulden b esch ik b aar .447 Om het arbeidsaanbod te stimule

ren en een verantwoorde loonontwikkeling te ondersteunen, wordt het arbeidskostenforfait 

verder verhoogd. De werkgelegenheid wordt ook bevorderd door een verlaging van het 

BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten. Het geheel van belasting- en premiemaatregelen 

maakt een evenwichtige inkomensontwikkeling mogelijk. Bijzondere aandacht krijgt de 

inkomenspositie van vroeg-gehandicapten.

Het financieringstekort komt volgend jaar naar verwachting op een half procent van het 

BBP. Ook de schuldquote daalt sneller dan eerder werd voorzien. Een degelijk fïnancieel- 

economisch beleid blijft geboden.

Met de voorgestelde herziening van ons belastingstelsel per i januari 2001 beoogt de 

regering de economische structuur en de werkgelegenheid te versterken en beter rekening 

te houden met de eisen die het milieu stelt.448 Zo wordt het fiscaal stelsel toegesneden op de 

21e eeuw.

Goed openbaar bestuur inspireert tot actief burgerschap. Het stimuleert de betrokken

heid bij de publieke zaak. Wederkerigheid en vertrouwen versterken het fundament van een 

rechtsstaat die ook in de volgende eeuw weerbaar zal zijn.

De grondslagen van onze democratie vragen voortdurend om onderhoud. De teruglo

pende opkomst bij verkiezingen baart zorgen. Nieuwe mogelijkheden die de techniek ons 

biedt, worden onderzocht, maar deze zullen de persoonlijke inzet van mensen nooit kunnen 

vervangen. De regering blijft streven naar de totstandkoming van een wettelijk geregeld cor

rectief referendum.449

Heldere wetgeving en wijze terughoudendheid bij regulering zijn belangrijke voorwaar

den voor een goed functionerende markt in een samenleving die steeds kritischer en inge

wikkelder wordt. De kwaliteit van de rechtsstaat stelt hoge eisen aan de overheid en de rech

terlijke macht.

447 HTK 1999-2000, Bijl. 26 820 Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000), nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 24 nov. 1999 e.v., p. 26-1907 e.v.

448 Op 14  septem ber  1999 presenteerde minister G. Zalm (WD) van Financiën een ingrijpende her

ziening van het belastingstelsel,  die per 1 januari 2001 van kracht zou worden (zie noot 452).

449 Op 19 mei 1999 had het kabinet zijn ontslag ingediend, nadat het voorstel tot invoering van een 

correctie f referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid had verkregen. 

De breuk werd geli jmd, waarna het voorstel, aan gepast  aan tijdens de li jmpoging gem aakte 

afspraken, opnieuw bij de Tweede Kamer ingediend werd. HTK 1999-2000, Bijl. 27  0 33  Verklaring 

dat er grond bestaat een voorstel in overweging te  nemen tot verandering in de Grondwet, strek

kende tot opnem ing van bepalingen inzake het correctief referendum, nr. 2 Voorstel van Wet, 

Bijl. 27  034  Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctie f referendum (Tijdelijke referen- 

dumwet), nr. 6 Nota van wijziging; HTK 2 000-2001,  Debat TK 23  jan. 2001 e.v., p. 4 0 -3207  e.v.
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De snel veranderende maatschappij vergt dat wij ons allen voortdurend aanpassen aan nieu

we eisen en omstandigheden. De overheid moet algemene regels stellen, de veiligheid 

garanderen en bescherming bieden waar nodig. Zij moet zelf normen en waarden hanteren 

en moet ook anderen daarop kunnen aanspreken. De overheid is van en voor de samenleving 

en staat borg voor de rechtsstaat.

De bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de overheid worden met een één-loketbe- 

nadering verbeterd.45° Zo kan de burger ook beter de weg worden gewezen in het woud van 

instanties en regelingen. Het gebruik van mogelijkheden die de moderne informatie- en 

communicatietechnologie ons biedt, dient dat doel.

De overheid moet duidelijk maken wat zij doet, waarom en hoe. Dit vereist goed samen

spel en vertrouwen tussen de politiek verantwoordelijken en hun ambtelijk apparaat. 

Transparantie en verantwoording zijn daarvoor onmisbaar. In het functioneren van de rijks

dienst staan integriteit en vertrouwen in verantwoordelijkheid centraal.

Ook binnen het verband van het Koninkrijk verdient de kwaliteit van het publiek domein 

bijzondere aandacht. De Nederlands-Antilliaanse regering staat voor de opgave het hoofd te 

bieden aan ernstige fmancieel-economische en maatschappelijke problemen. Op Aruba zijn 

goede resultaten geboekt met het op orde brengen van de openbare financiën. Daar ligt het 

accent nu op de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. In Koninkrijks- 

verband vindt overleg plaats over voorstellen om de samenwerkingsrelatie te modernise

ren.-^

Leden van de Staten-Generaal,

Aan het einde van deze eeuw kan een balans worden opgemaakt. In Nederland is veel goeds 

tot stand gebracht. Velen hebben daaraan bijgedragen. In het besef van onze kracht en met 

open oog voor onze zwaktes geeft dat vertrouwen voor de toekomst. Ook in de nieuwe eeuw 

zal het nodig zijn, gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van onze samenleving en in inter

nationale samenwerking. De regering blijft zich onverminderd inspannen voor een sterke

450 De rijksoverheid wilde gem eenten en andere overheidsorganisaties stimuleren de diensten voor 

burgers samen te voegen. Deze zogenaam d e één-loketgedachte was in 1996 geïntroduceerd 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de naam ‘Overheidsloket 2000 ’ .

451 Op 14  juni 1999 had het kabinet de nota ‘Toekomst in Sam enwerking ’ gepresenteerd, waarin 

stond dat in de toekom st Nederlandse financiële steun bestemd zou moeten zijn voor de kwali

teit van bestuur, duurzame ontwikkeling en onderwijs op Aruba en de Nederlandse Antillen. HTK

1998-1999, Bijl. 26 605 Toekomstige sam enwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba, nr. 2 

Nota.
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economie en een vitale samenleving. Zij wil dat doen samen met u, met de andere overheden 

en met alle burgers.

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.
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Troonrede 19  september 2000

Leden van de Staten-Generaal,

A
a n  h e t  b e g in  van deze 21e eeuw beleeft ons land een periode van economische voor

spoed. Vanuit de voorspoed van nu werken wij aan de welvaart en het welzijn van mor

gen. Voor een sterke en solidaire samenleving die in staat is antwoord te geven op de uitda

gingen die voor ons liggen, zijn omvangrijke investeringen nodig in de economische en 

sociale structuur van ons land.

De gunstige budgettaire situatie biedt de regering ruimte om volgend jaar een bedrag van 

zeven en een half miljard gulden extra te besteden aan onderwijs en onderzoek, gezondheids

zorg, veiligheid en leefbaarheid, natuur, milieu, infrastructuur en andere overheidstaken. Dit 

betekent een verdubbeling van de middelen die in het regeerakkoord zijn uitgetrokken.

De veranderende samenstelling van onze bevolking, individualisering, technologische 

en economische ontwikkelingen en internationalisering zullen de komende decennia 

belangrijke invloed op Nederland hebben.

Aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van collectieve voorzieningen worden terecht 

hoge eisen gesteld. De overheid dient rekening te houden met de toenemende behoefte in de 

maatschappij aan keuzevrijheid. Tegelijkertijd zal de toegankelijkheid tot deze voorzienin

gen gewaarborgd blijven.

Op 1 januari 2001 wordt een robuust en rechtvaardig fiscaal stelsel ingevoerd, dat toe

gesneden is op de eisen van deze tijd.452 De invoering gaat gepaard met een aanzienlijke las

tenverlichting. Het nieuwe stelsel maakt arbeid meer lonend, vergroot de concurrentie

kracht van Nederland en bevordert een duurzame ontwikkeling. Hiermee wordt de basis 

voor onze toekomstige welvaart versterkt.

452 Onder het kabinet-Kok I was een begin gem a akt  met het ontwerpen van een nieuw belasting

stelsel. De hoofdlijnen van de nota ‘ Belastingen in de 21e e euw ’ werden overgenom en in het 

regeerakkoord van het kabinet-Kok II. HTK 1997-1998, Bijl. 25 810 Belastingen in de 21e eeuw. 

Een verkenning, nr. 2 Nota. HTK 2000-2001, Bijl. 27 466 Wijziging van de Wet inkomstenbelas

ting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. 

(Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 22 nov. 2000 e.v., p. 

26-20 75 e.v. HTK 2000-2001, Bijl. 27 415 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet

2001), nr. 2 Voorstel van Wet.
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Voor het eerst sinds decennia vertoont de overheidsschuld deze jaren een daling. De opbouw 

van het AOW-spaarfonds heeft tot doel welvaartsvaste ouderenpensioenen voor de toekomst 

veilig te stellen.453 Hiermee blijft ook in een vergrijzende samenleving de solidariteit tussen 

generaties behouden.

De Nederlandse economie is de afgelopen jaren sterker geworden. De werkgelegenheid 

ontwikkelt zich gunstig. Ondanks een groeiend aantal vacatures hebben echter te veel mensen 

nog geen betaald werk. Een verdere toename van de arbeidsparticipatie is om economische én 

sociale redenen noodzakelijk. De regering stimuleert deelname aan betaalde arbeid en maakt 

werken financieel aantrekkelijker. Werkzoekenden worden intensief begeleid en voorbereid 

op de arbeidsmarkt. Bevorderd zal worden dat ouderen langer kunnen doorgaan met werken.

In de publieke sector, vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg, is het snelgroei

ende tekort aan arbeidskrachten thans duidelijk voelbaar. Hier ligt voor de overheid een bij

zondere verantwoordelijkheid. Om de uitvoering van deze publieke taken veilig te stellen zal 

de regering knelpunten op de arbeidsmarkt gericht aanpakken.454

De regering blijft zich inspannen om het beroep op de WAO terug te dringen. Helaas 

zijn nog te veel mensen arbeidsongeschikt. In een vernieuwde, cliëntvriendelijke uitvoe

ringsorganisatie voor de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening staan preventie en reïn

tegratie voorop .455

453 Het AOW-spaarfonds was in 1997 ingevoerd om er voor te zorgen dat er na 2020 begrotings

ruimte zou vrijkomen voor het opvangen van de piek in de AOW-uitgaven (zie noot 381).

454  In de Miljoenennota noemde het kabinet als mogeli jke oplossingen het aanbieden van markt

conforme lonen, maatregelen om de kinderopvang te verbeteren en om het ziekteverzuim te 

beperken. Daarnaast werden er binnen het onderwijs extra middelen beschikbaar gesteld voor 

functiedifferentiatie en verlichting van de werkdruk. HTK 2000-2001 ,  Bijl. 27  400 Miljoenennota

2001,  nr. 1 Nota; Debat TK, 3 okt. 2000, p. 7 -359  e.v. HTK 2000-2001 ,  Bijl. 23 328 Arbeidsmarkt

beleid onderwijs, nr. 72  Brief van de m inistervan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. HTK 

1999-2000, Bijl. 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het ja a r  2000, nr. 199 Brief van 

de staatssecretaris  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

455  In april 2001 zou de regering de Invoeringswet SUWI indienen waardoor met ingang van 2002 het 

Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV) en de Centra voor werk en inkomen (CWI) 

van start konden gaan (zie ook noot 444). HTK 2 000-2001,  Bijl. 27  588 Regels tot vaststelling van 

een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorzieningen sociale 

verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisat ie werk en inkomen (Wet SUWI), nr. 2 

Voorstel van Wet, Bijl. 27  665 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisat ie werk en 

inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisat ie werk en inkomen), nr. 2 Voorstel 

van Wet; Debat TK, 20 juni 2001 e.v., p. 5 5 3 7  e.v.
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Veel vrouwen en mannen hebben behoefte aan een betere balans tussen werk en privé-leven. 

Meer keuzevrijheid vergroot de mogelijkheden tot economische zelfstandigheid en stelt 

mensen beter in staat de zorg voor naasten op zich te nemen. De regering zal betaald ouder

schapsverlof fiscaal stimuleren. Kinderopvang en mogelijkheden voor opvang buiten 

schooltijd worden versneld uitgebreid.

Ook buiten de arbeidssituatie kunnen burgers veel voor de samenleving betekenen. 

Vrijwilligers vervullen daarin een onmisbare rol. Hun belangeloze inzet levert een grote bij

drage aan het welzijn van velen.

In de hedendaagse maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan de kennis en 

vaardigheden van mensen. In het onderwijs dient eenieder optimale kansen te krijgen om 

zijn o f  haar talenten ten volle te ontwikkelen en te benutten. In nauwe aansluiting bij de 

afspraken die hierover eerder dit jaar binnen de Europese Unie zijn gemaakt, zullen extra uit

gaven voor onderwijs, onderzoek en technologische vernieuwing worden ge d a a n .456

Kinderen leggen vooral in de eerste jaren van het onderwijs de fundamenten voor de ver

werving van kennis en vaardigheden. Om te voorkomen dat reeds op jeugdige leeftijd ach

terstanden ontstaan, worden samen met scholen en gemeenten op ruime schaal leer- en 

taalprogramma’s ontwikkeld. Een goede doorstroming naar het vervolgonderwijs is nood

zakelijk om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag op de arbeidsmarkt.

Verdieping en toepassing van wetenschappelijke kennis vormen de basis voor een hoog

waardige samenleving. Daarom investeert de regering ruimschoots in onderzoek en inno

vatie. Meer middelen worden ingezet voor een snellere invoering van computers in het 

onderwijs en de aansluiting van scholen op het Kennisnet.457
De invloed van de computer en internet op de samenleving is aanzienlijk. De technolo

gische ontwikkelingen zetten zich in hoog tempo voort. Vele ouderen leven als het ware in 

de sciencefiction van hun jeugd. Bijzondere aandacht gaat uit naar burgers die de aanslui

ting op de nieuwe informatie- en communicatietechnologie nog moeten vinden. Ook de 

overheid zal nog beter gebruikmaken van de nieuwe technologische mogelijkheden.

456 Op de Europese Top in Lissabon op 23  en 24 maart 2000 was het besluit genom en tot een nieu

we EU-strategie ten aanzien van een kenniseconomie. HTK 1999-2000, Bijl. 21 50 1-20  Europese 

Raad, nr. 1 1 5  Briefvan de ministervan Buitenlandse Zaken; Debat TK 29 mrt. 2000, p. 62-4295 

e.v.

457  Kennisnet is een internetorganisatie van en voor het onderwijs en heeft als  doel de mogeli jkhe

den van ICT en internet optimaal te gebruiken voor het onderwijs.  De stichting werd eind 2001 

opgericht door de onderwijsorganisaties die zijn vertegenwoordigd in d e  Raad van Toezicht. HTK

1999-2000, Bijl. 25 7 3 3  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs,  nr. 50 

Briefvan de ministervan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Debat TK 29 juni 2000, p. 6082 

e.v.
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Juist in een samenleving waarin de materiële welvaart toeneemt, is het van vitale betekenis 

oog te blijven houden voor immateriële waarden. Kunst en cultuur leveren een onmisbare 

bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan. Toegankelijkheid voor zo veel mogelijk burgers is 

daarbij van groot belang.

De toenemende welvaart veroorzaakt een hoge milieudruk. De wereldwijde klimaatver

andering maakt nationale en internationale afspraken en maatregelen nodig om de uitstoot 

van broeikasgassen en het energiegebruik aanzienlijk te beperken. Wetenschap en techno

logie bieden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve bronnen van energie 

en voor duurzame ontwikkeling. De regering ondersteunt deze innovaties.

In de intensieve veehouderij zijn de afgelopen jaren ernstige milieuproblemen ontstaan. 

Vernieuwing van de landbouw zal moeten plaatsvinden door de toepassing van duurzame 

landbouwmethoden. Zij die hun bedrijfsvoering tijdig aanpassen, kunnen rekenen op flan

kerende sociale maatregelen.458

Meer mensen hebben meer ruimte nodig om te wonen, te werken, zich te verplaatsen en 

te recreëren. Het scheppen van de ruimtelijke voorwaarden voor een hoogwaardige econo

mie en een goede woonomgeving vergt keuzen die verder reiken dan de verdeling van 

schaarse ruimte.

Natuur en landschap maken de leefomgeving aantrekkelijk. Deze goed te beschermen 

en te ontwikkelen is onze voortdurende opdracht. De waterkwaliteit, de opslag van water 

met het oog op het peil van onze grote rivieren en de bodemdaling in het westen van ons 

land vragen veel aandacht. Goed waterbeheer moet hier de oplossing bieden.

Bereikbaarheid blijkt meer en meer een voorwaarde voor economische expansie en 

maatschappelijke emancipatie. De snelle toename van de mobiliteit plaatst ons voor de 

noodzaak uiteenlopende belangen en behoeften tot elkaar te brengen. In de recente afspra-

458 HTK 1999-2000, Bijl. 2 6 7 2 9  Integrale aanpak mestproblematiek, nr. 19  Briefvan de ministers van 

Landbouw, N atuurbeheer  en Visserij  en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke O rdening en 

Milieubeheer; Debat TK 30 mrt. 2000, p. 63-4386  e.v. HTK 2000-2001,  Bijl. 26 356  Regels inzake 

de reconstructie van concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden), nr. 37  

Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Debat TK 14 dec. 2000, p. 2935  

e.v.

459 Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad was een pakket van maatregelen dat moest leiden tot 

een beperking van de congestie  en de reistijden op de wegen in de Randstad. HTK 1999-2000, 

Bijl. 27  165 Bereikbaarheidsoffensief Randstad, nr. 2 Notitie; Debat TK 15  juni 2000, p. 5431 e.v. 

V o ord e  andere delen van Nederland waren mobiliteitsplannen ontwikkeld. HTK 2000-2001,  Bijl. 

27  408 M eerjarenprogramma infrastructuur en transport 2001-2005  (MIT), nr. 1 Brief van de 

ministervan Verkeer en Waterstaat; DebatTK, 28 dec. 2000, p. 2968 e.v.
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ken over de bereikbaarheid van de Randstad is hieraan op evenwichtige wijze invulling gege

ven. De regering zal op korte termijn maatregelen presenteren teneinde ook in andere delen 

van het land de bereikbaarheid te verbeteren.459

Steden moeten vitaal en leefbaar blijven en een woonomgeving bieden waar burgers zich 

thuis kunnen voelen. De regering heeft met de grote steden afspraken gemaakt om hierin de 

komende jaren verdere verbetering te brengen.460

De vuurwerkramp in Enschede heeft ons allen diep geschokt.461 Met grote inzet wordt 

gewerkt aan herstel van de schade en de voorbereiding van de wederopbouw. Deze drama

tische gebeurtenis heeft ons opnieuw duidelijk gemaakt hoe belangrijk voor eenieder de 

veiligheid van de woonomgeving is. Daarbij gaat het om meer dan goede regelgeving 

alleen.

Zonder normen en regels kan onze samenleving niet functioneren. De overheid heeft 

een directe verantwoordelijkheid voor het stellen van regels en het toezien op de uitvoering 

en handhaving daarvan. Maar ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven moe

ten hun verantwoordelijkheid kennen en nemen.

De inzet van de overheid om de veiligheid te vergroten, is veelomvattend. In de komen

de periode zal bijzondere aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid en aan het 

voorkomen en bestrijden van geweld op straat, jeugdcriminaliteit, milieudelicten en zware 

misdaad.462 Het tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder mensen

smokkel, vraagt om een intensieve Europese samenwerking.

Bij de opsporing van misdrijven kan gebruikgemaakt worden van de modernste tech

nieken, met inbegrip van DNA-onderzoek. Hierbij zal steeds een zorgvuldige afweging 

plaatsvinden tussen de effectiviteit van de opsporingen het beschermen van de persoonlijke 

levenssfeer.

460 HTK 1999-2000, Bijl. 21 062 Grotestedenbele id, nr. 84 Briefvan de minister voor grote steden- en 

integratiebeleid; Debat TK 28 juni 2000, p. 5975  e.v.

461 Op 9 mei 2000 was in de Enschedese woonwijk Roombeek-West een vuurwerkfabriek ontploft. 

De ramp kostte 22 mensen het leven. Onder leiding van M. Oosting stelde de Commissie 

Onderzoek vuurwerkramp een onderzoek in. HTK 1999-2000, Bijl. 27 15 7  Vuurwerkramp 

Enschede, nr. 9 Briefvan de ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

462 Het kabinet nam zich voor veil igheidsrisico’s beter in kaartte  brengen door het maken van zoge

noemde veil igheidsanalyses.  Verder moest er meer politie op straat komen. HTK 2000-2001,  Bijl.

27 400 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het ja a r  200 1 ,  nr. 2 Memorie van 

Toelichting.
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De rechterlijke macht levert grote inspanningen om zowel de kwaliteit als de snelheid van 

onze rechtspraak te verbeteren. De regering vertrouwt op een spoedige behandeling van de 

voorstellen tot modernisering van de rechtspraak.463

Ook het sluitstuk van de strafrechtketen wordt aangepast. De regering zal voorstellen 

doen om tot een eenvoudiger en beter toepasbaar stelsel van straffen te komen.464

Het streven van de regering is erop gericht in de eerste helft van 2001 de nieuwe 

Vreemdelingenwet in te voeren, met als belangrijkste doel het verkorten van de asielproce

d u re .465 Ook de nieuwe wet is gestoeld op een restrictief en rechtvaardig toelatingsbeleid. De 

Europese afspraken over een gezamenlijk asiel- en migratiebeleid dienen spoedig nadere 

invulling te k rijg e n .466

Inburgering als eerste stap in het integratieproces is voor migranten van bijzondere bete

kenis en is daarom verplicht gesteld. Het beheersen van de Nederlandse taal is onontbeerlijk 

voor eenieder die hier wil wonen en werken. De regering zet zich samen met alle betrokke

nen in voor voldoende inburgeringscursussen. Dit alles vraagt van de nieuwe Nederlanders 

een open en actieve opstelling. Onze samenleving in haar geheel behoort bereid te zijn hen 

daadwerkelijk op te nemen. Wederzijds respect dient hierbij leidraad te zijn.

In de zorg is de afgelopen jaren het beroep op voorzieningen sneller gegroeid dan de 

capaciteit, met als gevolg nog steeds te lange wachttijden. Om deze terug te dringen, stelt de 

regering dit en volgend jaar opnieuw omvangrijke middelen beschikbaar.

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk de medische en verpleegkundige 

zorg op een steeds hoger peil te brengen. De toename van het aantal ouderen leidt tot een

463 HTK 2000-2001,  Bijl. 26 3 5 2  Contourennota modernisering rechterlijke organisatie,  nr. 33  Brief 

van de minister en de staatssecretaris  van Justitie, HTK 1999-2000, Bijl. 27 181  Wijziging van de 

Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele a a n 

verwante wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een 

bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten),  nr. 2 Voorstel van Wet, Bijl.

27 182  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke 

ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de instelling van de Raad voor de recht

spraak (Wet Raad voor de rechtspraak), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 6 juni 2001,  p. 5267  e.v.

464 HTK 2000-2001,  Bijl. 27  4 19  Heroriëntatie op de toepass ing  van vrijheidsstraffen en vrijheidsbe

perkende straffen bij volwassenen, nr. 1 Briefvan de ministervan justitie (Nota). HTK 2000-2001,  

Bijl. 27  400 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie 

van justit ie  (VI) voor het ja a r  2001,  nr. 69 Briefvan de minister van Justitie.

465 HTK 1998-1999, Bijl. 26 7 3 2  Algehele  herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 

2000), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 6 ju n i  2000 e.v., p. 5 3 1 1  e.v.

466 Deze afspraken waren gem aakt  tijdens de EuropeseTop in Tampere van 15  en 16  o k t o b e n g g g  en 

gebaseerd  op het Verdrag van Amsterdam dat op 1 mei iggg  in werking was getreden.

248



T R O O N  Rf cDK 1 9  S E P T E M B E R  2 0 0 0

grotere behoefte aan zorg. Wil ons systeem van gezondheidszorg bij de tijd blijven, dan zijn 

aanpassingen van de organisatie en de financiering noodzakelijk. De regering bereidt daar

om een vernieuwing van het stelsel van zorgverzekeringen voor.467

De ontrafeling van het menselijk genoom is een aansprekend voorbeeld van de ingrij

pende ontwikkelingen die verdere verbeteringen in de voedselproductie en de geneeskunde 

mogelijk maken. Zij roepen echter ook ethische dilemma’s op. Mogen wij menselijke 

embryo’s gebruiken voorwetenschappelijk onderzoek indien dit kan leiden tot genezing van 

levensbedreigende ziekten? Voor welke doeleinden achten wij genetische modificatie 

gerechtvaardigd? Over deze en andere klemmende vragen zullen regering en parlement 

indringend met elkaar van gedachten w is s e le n d

In onze Grondwet zijn blijvende waarden verankerd. Tevens is zij een levend document 

waarin wezenlijke veranderingen in onze samenleving hun plaats krijgen. De regering hecht 

eraan dat een aantal onderwerpen in de Grondwet wordt opgenomen, in het bijzonder het 

correctief referendum.469

De gemeentelijke en provinciale democratie zal worden versterkt. De regering zal nog 

dit jaar voorstellen doen die moeten leiden tot een betere taakverdeling en een grotere her

kenbaarheid van het lokaal bestuur.47°

467 Op 6 juli 2001 zou minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nota ‘Vraag aan bod’ 

n a a rd e  Tweede Kam er sturen. HTK 2000-2001,  Bijl. 27  855 Vernieuwing van het zorgstelsel, nr. 2 

Nota; Debat TK 13  mrt. 2002,  p. 5 5 - 3 7 3 3  e.v.

468 HTK 2000-2001,  Bijl. 27 423  Wet houdende regels inzake handel ingen met geslachtscellen en 

em bryo ’s (Embryowet), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 2 okt. 2001,  p. 238  e.v. HTK 2000-2001 ,  

Bijl. 27  543 Toepassing van genetica in de gezondheidszorg, nr. 2 Nota; Debat TK 30 jan. 2002, 

p. 3 17 9  e.v. HTK 2000-2001,  Bijl. 27  428  Beleidsnota Biotechnologie,  nr. 2 Nota; Debat TK 30 jan.

2002,  p. 3 17 9  e.v.

469 Zie noot 449.

470 HTK 2000-2001,  Biji. 27 551 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen 

tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoem ing 

van de Commissaris  van de Koning en de burgemeester, nr. 2 Voorstel van Wet. HTK 2000-2001,  

Bijl. 27  75 1  Wijziging van de G em eentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrich

ting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gem eentebestuur (Wet dualisering gem ee nte

bestuur), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 12  sept. 2001,  p. 10 1-6268  e.v. HTK 200 1-2002 ,  Bijl.

28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dual isering van de inrichting, 

de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur),  

nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 25 sept.  2002, p. 255  e.v.
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De Nederlands-Antilliaanse regering neemt de uitvoering ter hand van een urgentiepro

gramma dat is gericht op duurzaam financieel-economisch en sociaal herstel.471 Zij kan 

hierbij rekenen op actieve samenwerking met Nederland. Perspectieven voor jongeren op 

een goede toekomst op de Antillen dienen te verbeteren.472

Op Aruba verloopt de economische ontwikkeling gunstig. Aandacht voor de beheersing 

van overheidsuitgaven en voor de kwaliteit van het openbaar bestuur blijft echter geboden.

Europa is geen buitenland meer. Europa is onze toekomst, daar liggen onze kansen. In het 

dynamische proces van Europese samenwerking zijn vérgaande stappen gezet. De totstand

koming van de Economische en Monetaire Unie leidt ertoe dat de gulden in 2001 voor het laat

ste jaar onze munteenheid zal zijn. Vanaf 2002 zullen meer dan 300 miljoen Europese burgers 

met hetzelfde geld, de euro, betalen. Daarmee raken zij nóg directer betrokken bij Europa.

De Europese Unie stelt zich ten doel een van de meest dynamische en concurrerende regio’s 

ter wereld te worden, geschraagd door duurzame economische groei, een blijvend hoog niveau 

van werkgelegenheid en een hechte sociale samenhang.473 De Europese Unie geeft ook aan haar 

politieke verantwoordelijkheden in Europa en in de wereld steeds meer inhoud. De bijdrage van 

Europa aan crisisbeheersings- en vredesoperaties dient te worden versterkt.

De uitbreiding met landen van Midden- en Oost-Europa is een historische opdracht. Zij 

biedt economische kansen, zowel voor kandidaat-leden als voor de huidige lidstaten, en ver

ankert democratie en stabiliteit op ons gehele continent.474 De grondige voorbereiding op

471 Op 15  septem ber 2000 had de regering van de Nederlandse Antillen overeenstemming bereikt 

met het IMF over de uitvoering van een economisch aanpass ingsprogram m a. HTK 1999-2000, 

Bijl. 26 800 IV Vaststel l ing van de begroting  van de uitgaven en de ontvangsten van 

Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaa r  2000, nr. 19  Briefvan de staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties; HTK 2 000-2001 ,  Debat TK 11 okt. 2000, p. 1 1 -7 5 1  e.v.

472  Met het Urgentieprogramma jeugd-jongeren wilde de Antilliaanse regering de problematiek 

rond kansarme jongeren in de Nederlandse Antillen aanpakken. De afspraken over de uitvoering 

van het Urgentieprogramm a waren vastgelegd in het akkoord dat op 8 juni 2000 tussen de 

Nederlandse regering en de regering van de Nederlandse Antillen was gesloten. HTK 1999-2000, 

Bijl. 26 283 Migratie Antilliaanse jongeren , nr. 6 Brief van de minister voor Grote Steden- en 

Integratiebeleid en de staatssecretaris  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

473  Bedoeld zijn hier de doelstellingen die op de Europese Top in Lissabon waren geformuleerd. Zie 

noot 456.

474 In 1998 waren toetredingsonderhandelingen begonnen met de kandidaat-lidstaten Cyprus, 

Estland, Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië. Op de Top in Helsinki van 10 en 11  decem ber

1999 kwamen daar nog bij: Bulgarije, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en Slowakije. HTK

2000-2001 ,  Bijl. 27 407 De staat van de Europese Unie, nr. 1 Brief van de minister en de staatsse

cretaris van Buitenlandse Zaken; Debat TK 10 okt. 2000 e.v., p. 10-644 e -v-
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het lidmaatschap van de Unie vereist zware inspanningen van de toetredende landen. Ook 

Nederland ondersteunt hen hierbij.

Het vooruitzicht van een grotere Unie maakt verdragswijzigingen noodzakelijk.47s Het 

gaat erom de eenheid te waarborgen, de slagvaardigheid te verbeteren en de democratische 

legitimiteit te versterken. Nederland streeft ernaar dat het aantal onderwerpen waarover nu 

nog met eenparigheid van stemmen wordt beslist, zo veel mogelijk wordt beperkt. Het nieu

we Unieverdrag dient meer ruimte te bieden voor nauwere samenwerking tussen lidstaten.

In ons buitenlands beleid staat het streven naar menselijke waardigheid, vrede en vei

ligheid en welzijn centraal. De extra middelen die beschikbaar komen voor ontwikkelings

samenwerking worden vooral multilateraal ingezet. Goed beleid en goed bestuur zijn 

onmisbaar om de armoede daadwerkelijk te kunnen bestrijden. Ontwikkelingslanden moe

ten gebruik kunnen maken van de vruchten van de globalisering en de wereldwijde techno

logische vooruitgang. Uitzicht op volwaardige deelname aan het wereldhandelsstelsel is 

wenselijk.

De internationale gemeenschap moet zich erop bezinnen hoe zij een grotere verant

woordelijkheid kan nemen bij het voorkomen en beëindigen van conflicten, die in het bij

zonder het Afrikaanse continent teisteren. De Verenigde Naties spelen hierin een centrale 

rol. Op de Millennium Top eerder deze maand zijn de idealen die ten grondslag liggen aan 

de wereldorde opnieuw bevestigd.476

Aan de vooravond van de viering van 25 jaar onafhankelijkheid ziet de nieuwe regering 

van Suriname zich geplaatst voor grote financiële, economische en sociale problemen. Zij 

wil deze voortvarend aanpakken en ook de democratische rechtsstaat versterken. Nederland 

stelt zich positief op tegenover de wens om nauwer samen te werken. Het programma van 

de Surinaamse regering zal voor Nederland maatgevend zijn bij de invulling van deze 

samenwerking.

4 7 5  Voor de bijeenkomst van de Europese Raad van 7 tot 9 decem ber  2000 in Nice stond een aantal 

bestuurlijke hervormingen op de agenda, zoals de o m vang en de samenstelling van de Europese 

Commissie, het vetorecht en de stemverdeling in de Raad van Ministers. Het Verdrag van Nice 

zou op 26 februari 2001 worden ondertekend. HTK 2000-2001 ,  Bijl. 27  818 (R 1692) Goedkeuring 

van het op 26 februari 2001 te Nice totstandgekom en Verdrag van Nice houdende wijziging van 

het Verdrag betref fende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese 

Gem eenschappen en som m ige bijbehorende akten, met protocollen, nr. 2 Voorstel van Rijkswet; 

Debat TK 21 nov. 2001 e.v., p. 26-1862 e.v.

476 De Millenium Top van de VN vond op 8 septem ber 2000 plaats in New York. HTK 2000-2001,  Bijl.

26 150  Algemene vergadering der Verenigde Naties,  nr. 6 Briefvan de ministervan Buitenlandse 

Zaken.
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Voor ons veiligheidsbeleid zijn een effectieve NAVO en een sterke transatlantische band 

onontbeerlijk. De Nederlandse krijgsmacht levert met de inzet van geoefend en gemotiveerd 

personeel en van moderne middelen een hoogwaardige bijdrage aan vredesoperaties. 

Daarnaast verleent de krijgsmacht humanitaire hulp en wordt steun gegeven aan wederop

bouw. Voor de inzet van allen die daaraan bijdragen, bestaat grote waardering.

Leden van de Staten-Generaal,

Deze jaren van voorspoed bieden ons goede mogelijkheden om vorm te geven aan de toe

komst. Een toekomst die perspectief biedt voor allen en waarin sociale cohesie een centrale 

plaats inneemt. Wij zien ons geplaatst voor de opdracht om de fundamenten van onze 

samenleving duurzaam te versterken. Het is de bijzondere taak van regering en volksverte

genwoordiging om daaraan bij te dragen.

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.
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Troonrede 18  september 2001

Leden uan de Staten-Generaal,

De a f s c h u w e l i j k e  a a n s l a g e n  één week geleden in de Verenigde Staten hebben vele dui

zenden onschuldige mensen van het leven beroofd.+77 Onze gedachten zijn bij de 

slachtoffers en hun nabestaanden, bij het gehele Amerikaanse volk, in diepe verbonden

heid en solidariteit. Deze aanslagen tegen de menselijkheid doen ons beseffen hoe kwets

baar ons aller bestaan is. Zij sterken ons in de overtuiging dat iedere vorm van terrorisme 

met kracht moet worden bestreden. Nauwe internationale samenwerking is noodzakelijker 

dan ooit om de fundamentele waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid te ver

dedigen.

Ook de Europese samenwerking is op deze waarden gegrondvest. De euro, die op 1 

januari 2002 ons wettig betaalmiddel wordt, is het tastbare resultaat van de wil om Europa 

politiek, economisch en sociaal te versterken. Het bereiken van deze mijlpaal is een aanspo

ring om de integratie verder te verbreden en te verdiepen.

Gesteund door gunstige economische omstandigheden is de afgelopen jaren in ons 

land veel tot stand gebracht. De werkgelegenheid is spectaculair gegroeid. Inkomens zijn 

over de hele linie gestegen. Er is en wordt op ruime schaal geïnvesteerd in publieke voorzie

ningen en in versterking van onze economie. Dankzij de inzet van zeer velen staat Nederland 

er nu in menig opzicht beter voor.

Waakzaamheid is echter geboden, temeer nu de wereldeconomie een minder gunstige 

ontwikkeling doormaakt.

Ondanks een tragere groei van ons nationaal inkomen zal volgend jaar in totaal 8 mld 

gulden, ofwel ruim 3,5 mld euro, extra beschikbaar komen voor kwaliteitsverbetering in

4 7 7  Op 11 septe m b er  2001 hadden leden van de terreurorganisatie  Al-Qaida met drie gek aap te  

passagiersv liegtu igen aanvallen uitgevoerd op de torens van het World Trade Center  in New 

York en het Pentagon in W ashington. Een vierde vliegtuig , verm oedeli jk  op w e g  naar 

W ashington, stortte n e ertoen  de passagiers  zich tegen de kapers  verzetten. De aanvallen kost

ten aan o ngeveer  2800 mensen het leven en leidden tot de oorlogsverklaring van de Verenigde 

Staten aan het terrorisme. HTK 2 0 0 1- 2 0 0 2 ,  Bijl. 27  925  Terroristische aan s lagen  in de 

Verenigde Staten, nr. 1 7  Brief  van de minister van Buitenlandse Zaken; Debat TK 30 okt. 2001 

e.v., p. 16 -1001  e.v.
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vooral de gezondheidszorg, het onderwijs en de veiligheid. Het werken in de publieke sec

tor wordt aantrekkelijker gemaakt.

Het begrotingsoverschot zal in 2002 naar verwachting 1%  van het bruto binnenlands 

product bedragen. Zo wordt gestaag voortgegaan met het aflossen van de staatsschuld. Dat 

is essentieel om ook bij een toenemende vergrijzing van de bevolking onze voorzieningen in 

stand te houden.

Bijzondere aandacht is nodig voor het beheersen van de inflatie en het verruimen van de 

arbeidsdeelname. De regering legt daartoe een pakket lastenverlichtende maatregelen aan u 

voor van in totaal 3 mld gulden, ofwel bijna 1,4 mld e u ro .478

Om de concurrentiepositie van ons land te versterken, is een beheerste loonkostenont- 

wikkeling vereist. Dit is een verantwoordelijkheid van sociale partners en overheid samen. 

Wanneer wij hierin slagen, zullen wij beter in staat zijn onze ambities voor de toekomst te 

verwezenlijken.

Onze samenleving verandert snel. Dit doet een groot beroep op het aanpassingsvermo

gen van zowel burgers als overheid. Mondige burgers hebben steeds meer behoefte aan keu

zevrijheid, kwaliteit en maatwerk. Om hieraan tegemoet te komen zijn financiële middelen 

alleen niet voldoende. Het is evenzeer een kwestie van organisatie, waaraan ook burgers, 

bedrijven en instellingen belangrijke bijdragen kunnen leveren.

Voor een goede balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid is een overheid nodig die 

richting geeft en ruimte biedt, die resultaten verlangt en rekenschap aflegt; een overheid die 

normen stelt en handhaaft, daadkracht toont en daarmee gezag heeft.

Aan de kwaliteit en organisatie van de gezondheidszorg worden steeds hogere eisen 

gesteld, mede als gevolg van nieuwe medische mogelijkheden en demografische ontwikke

lingen. Zorg op maat staat voorop.

De regering heeft de afgelopen jaren stapsgewijs een vernieuwing van het zorgstelsel 

ingezet, die uitgaat van de vraag naar zorg en minder regelgeving. In vervolg hierop heeft zij 

voorstellen gedaan voor een algemene ziektekostenverzekering.479 Solidariteit, keuzevrij

heid en flexibiliteit staan hierin centraal.

In de gehandicaptenzorg en de thuiszorg begint het beleid gericht op verkorting van 

wachtlijsten vruchten a f  te werpen. In de zorgsector als geheel is echter nog steeds sprake 

van ernstige knelpunten. Voor het verder terugdringen van personeelstekorten en wachttij

den worden ook volgend jaar aanzienlijke bedragen beschikbaar gesteld.

478 De lastenverlichting was vooral gericht op arbeidsparticipatie en koopkrachtondersteuning. HTK

2 001-2002 ,  Bijl. 28 000 Miljoenennota 2002, nr. 1 Nota over de toestand van ’ s Rijks Financiën; 

Debat TK 10 okt. 2001 e.v., p. 485 e.v.

479 HTK 2000-2001,  Bijl. 27  855 Vernieuwing van het zorgstelsel, nr. 2 Nota; Debat TK 13  mrt. 2002 

e.v., p. 5 5 -3 7 3 3  e.v.
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De voortgang van de medische wetenschap biedt vaak ongekende mogelijkheden, die tevens 

ethische dilemma’s oproepen. Om dit soort vraagstukken fundamenteel te bestuderen 

wordt volgend jaar een centrum voor ethiek en gezondheidsbeleid opgericht.48°

Scholen en leraren krijgen meer ruimte en stimulansen om de kwaliteit, variëteit en toe

gankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Met aanvullende maatregelen zullen onder

wijsachterstanden bij jonge kinderen beter worden bestreden. De leerplichtige leeftijd wordt 

verlaagd naar vier jaar.4Sl

De huidige knelpunten op de arbeidsmarkt onderstrepen de noodzaak van omvangrijke 

investeringen in het beroepsonderwijs. De regering geeft hieraan samen met sociale part

ners invulling.482

Om de internationale aansluiting van ons hoger onderwijs te bevorderen wordt komend 

jaar een begin gemaakt met de invoering van een bachelor-masterstelsel en wordt de bor

ging van de kwaliteit versterkt. 483

De toegankelijkheid van ons cultureel erfgoed voor een groot en divers publiek vraagt 

om vernieuwingen in het museaal bestel. De regering heeft middelen vrijgemaakt voor een 

ingrijpende renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

480 Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) g ing  op 1 januari 2002 van start. Het is een 

samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. 

HTK 2000-2001 ,  Bijl. 27  400 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het j a a r 2 0 0 i ,  nr. 99 Briefvan 

de ministervan Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Debat TK 6 dec. 200 1 ,  p. 3 3 -2 4 3 1  e.v.

481 HTK 200 1-2002 ,  Bijl. 28 085 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de exper

tisecentra en de Leerplichtwet 1969 in verband met onder meer de wijziging van enkele leeftijds

grenzen, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 10 apr. 2002, p. 66-4446 e.v.

482 Hiertoe werd de Stuurgroep impuls beroepsonderwijs  en scholing opgericht, bestaande uit ver

tegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en de sociale partners. HTK 200 1-2002 ,  Bijl.

28 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar  2002, nr. 2 Memorie van 

Toelichting; Debat TK 27  nov. 2001 e.v., p. 2 038  e.v.

483 In de Verklaring van Bologna van 19 juni 1999 hadden de ministers van Onderwijs en rectoren van 

de universiteiten van dertig Europese landen afgesproken het universitair onderwijs om te vor

men naar een structuur met twee fasen, zoals dat al het geval was in de Angelsaksische wereld: 

een undergraduate-niveau van d r ie ja a r  (het Engelse bachelor-niveau) en een graduate-niveau 

van één tot tw ee jaa r  (het master-niveau).  HTK 2001-2002 ,  Bijl. 28 024 Wijziging van onder meer 

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappeli jk  onderzoek en de Wet studiefinanciering

2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs,  nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 2 2  jan . 2002 e.v., p. 40-2968 e.v.
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Veiligheid is een algemeen belang bij uitstek. Na de vuurwerkramp in Enschede heeft de 

nieuwjaarsbrand in Volendam onze samenleving opnieuw diep geraakt.484 Maatregelen zijn 

genomen om regels waar nodig aan te scherpen en beter te handhaven. Vrijblijvendheid mag 

niet worden getolereerd. Eenieder dient de eigen verantwoordelijkheid te beseffen en te 

nemen. Tekortkomingen bij de rampenbestrijding worden in nauwe samenwerking met alle 

betrokkenen voortvarend aangepakt.

Criminaliteit vormt nog steeds een groot maatschappelijk probleem. Daders van straf

bare feiten zullen sneller worden opgepakt en berecht. Hiertoe breidt de regering de capaci

teit van politie en justitie verder uit. De behandeling van gedetineerden en hun begeleiding 

na terugkeer in de samenleving worden geïntensiveerd om recidive tegen te gaan. Dit geldt 

in het bijzonder voor jeugdige plegers van geweldsdelicten.

Om jongeren met problemen tijdig adequate hulp te kunnen bieden, zullen het preven

tief jeugdbeleid en de jeugdzorg worden verbeterd. De grote steden krijgen extra financiële 

ondersteuning om meer aandacht te kunnen geven aan de veiligheid in probleemwijken.

Welvaartsgroei en mobiliteit gaan hand in hand. Omvangrijke investeringen in bereik

baarheid blijven noodzakelijk. De kwaliteit van de leefomgeving wordt hierbij nadrukkelijk 

in acht genomen. Binnenkort zal de regering een wetsvoorstel indienen tot invoering van 

een kilometerheffmg in combinatie met een verlaging van de vaste lasten voor de automobi

list.4$5 Aanvullende middelen worden ingezet om wegen en overwegen veiliger te maken. De 

veiligheid in en rondom het openbaar vervoer zal worden vergroot door het aanstellen van 

toezichthouders en het aanbrengen van extra verlichting en camera’s. Knelpunten bij het 

treinvervoer zullen gefaseerd worden weggenomen.

Voor de sociale en economische toekomst van ons land blijven de mainports Schiphol 

en Rotterdam van onmisbare betekenis. De regering neemt nog dit jaar een besluit over de 
Tweede Maasvlakte.486

De veehouders in ons land maken een moeilijke periode door. De mond- en klauwzeer-

484 In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2001 was in een vol café in Volendam brand uitgebroken. 

Veertien mensen overleden, 180 liepen ernstige brandwonden op. HTK 2000-2001,  Bijl. 27  575  

Cafébrand in Volendam, nr. 2 Brief van de staatssecretaris  van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; Debat TK i6 j a n .  2001,  p. 37-3003  e.v. Zie noot 461 voor de vuurwerkramp in 

Enschede.

485 HTK 200 1-2002 ,  Bijl. 27  552  Regels voor het heffen van mobiliteitstarieven terza ke  van het rijden 

op de w e g  met een motorrijtuig en de ondersteuning van regionale mobiliteitsfondsen (Wet 

bereikbaarheid en mobiliteit), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 13  mrt. 2002 e.v., p. 5 5 -3 7 8 3  e.v.

486 HTK 200 1-2002 ,  Bijl. 24 691 PKB-plus mainportontwikkeling Rotterdam. Deel 3: kabinetsstand

punt, nr. 30 deel 3: kabinetsstandpunt; Debat TK 25 apr. 2002, p. 4841 e.v.
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crisis heeft veel ondernemers en hun gezinnen zwaar getroffen.487 Onder moeilijke omstan

digheden hebben zijzelf en de verschillende diensten gewerkt aan de bestrijding ervan.

De komende jaren dient de landbouw een duurzamer karakter te krijgen, zowel in eigen 

land als in Europa. Het doel daarbij is een hogere kwaliteit en meer diversiteit. Bijzondere 

inspanningen zullen worden verricht ten behoeve van het milieu, het welzijn van dieren en 

de voedselveiligheid. Zowel de landbouwsector zelf als de Nederlandse en Europese overhe

den hebben hierin een rol te vervullen. Ook de consument kan een bijdrage leveren aan 

noodzakelijke veranderingen.

De omslag naar een duurzame energiehuishouding en een verantwoord gebruik van fos

siele brandstoffen gaat gepaard met ingrijpende aanpassingsprocessen die veel van alle 

betrokkenen vragen. Milieuproblemen mogen niet worden afgewenteld op andere landen en 

volgende generaties. Spoedige inwerkingtreding van het internationale biodiversiteitsver

drag is gewenst.488
Ten behoeve van de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling bereidt de regering een 

nationale strategie voor. Het akkoord dat deze zomer in Bonn is gesloten vormt een door

braak voor het internationale klimaatbeleid. Goedkeuring van het Kyotoprotocol in 2002 is 

van vitaal belang om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd terug te d r i n g e n . 489

In ons land hechten wij steeds meer waarde aan de kwaliteit van de ruimte. Om de 

schaarse ruimte goed te benutten kiest de regering voor intensief en meervoudig gebruik en, 

waar nodig, herinrichting van gebieden. De uitwerking van de nota Ruimtelijke ordening zal 

u rond de jaarwisseling bereiken, evenals het ontwerp voor een nieuwe wet op de ruimtelij-

487 Op 21 maart 2001 was in Olst mond- en klauwzeer (MKZ) uitgebroken. Er werd een vervoersver- 

bod afgekondigd en getroffen bedrijven werden geruimd. De zogeheten preventieve ruimingen, 

waarbij gezonde dieren werden afgem aakt,  leidden tot grote weerstand. HTK 2000-2001,  Bijl.

27  622 Hond- en klauwzeer, nr. 51 Briefvan de ministervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; 

Debat TK 28 juni 2001,  p. 93-5850  e.v.

488 Het Biodiversiteitsverdrag was in 1992 in Rio de Janeiro door 1 56  landen gesloten. Over de exac

te invulling wordt sindsdien elke twee jaar  vergaderd. De zesde vergadering zou van 7 tot en met 

19 april 2002 in Den Haag plaatsvinden. HTK 2001-2002 ,  Bijl. 2 6 4 0 7  Biodiversiteit, nr. 17  Briefvan 

de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

489 In 1997 had de Nederlandse regering op de wereldklimaatconferentie in Kyoto afgesproken dat de 

jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen over de periode 2008-2012 zes procent lager zou uitkomen 

dan in 1990. In juli 2001 werden tijdens een internationale klimaatconferentie in Bonn d oord e  deel

nemende landen afspraken gemaakt om de doelstellingen van het Kyoto-protocol na te komen. 

HTK 2000-2001, Bijl. 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van 

het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar  2001,  

nr. 98 Briefvan de ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer.
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ke ordening.490 Behoud en goed beheer van de natuur zijn van toenemend belang. Daarom 

krijgt de ecologische hoofdstructuur een extra impuls.491

Een voldoende aanbod van woningen voor alle inkomensgroepen en soorten huishou

dens is noodzakelijk. Binnenkort zal de regering voorstellen doen om de productie van 

nieuwbouw op te voeren.49* in het komende jaar wordt u een wetsvoorstel aangeboden ten

einde de betrokkenheid van burgers bij hun woonsituatie te vergroten.493

Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn in onze samenleving van onschatbare waarde. Voor 

de ondersteuning van activiteiten op dit gebied stelt de regering aanvullende middelen ter 

beschikking. Sport en beweging dragen bij aan gezondheid en vermindering van ziektever

zuim. Nog te vaak volgt op ziekte een langdurige uitschakeling uit het arbeidsproces. Zowel 

om sociale als om economische redenen dient het beroep op de WAO te worden verminderd. 

Er moeten meer kansen worden geschapen en benut om aan het werk te blijven o f  weer aan 

het arbeidsproces deel te nemen, uitgaande van wat mensen wél kunnen. Na ontvangst van 

het advies van de Sociaal-Economische Raad over de aanbevelingen van de commissie- 

Donner zal de regering met spoed voorstellen tot wetswijziging voorbereiden.494

Steeds meer vrouwen en mannen combineren arbeid met zorgtaken. De wet arbeid en 

zorg, die volgend jaar van kracht wordt, vergroot daartoe de mogelijkheid, onder meer door

490 HTK 2001-2002 ,  Bijl. 27  578 Planologische kernbeslissing Vijfde nota ruimtelijke ordening, nr. 7 

Brief van de m inistervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. HTK 2000-

2001,  Bijl. 27  029 Fundamentele  herziening Wet op de ruimtelijke ordening, nr. 5 Brief van de 

m inistervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

491 HTK 2001-2002 , Bijl. 27  578 Planologische kernbeslissing Vijfde nota ruimtelijke ordening, nr. 5 

Deel 3: Kabinetsstandpunt.

492 HTK 2000-2001,  Bijl. 27  559 Mensen, wensen, wonen, nr. 2 Nota.

493 HTK 2001-2002 , Bijl. 27  559 Mensen, wensen, wonen, nr. 29 Brief van de staatssecretaris van 

Volkshuisvesting ,  Ruimtelijke O rdening  en Mil ieubeheer. HTK 2 0 0 1- 2 0 0 2 ,  Bijl. 28 32 5  

Bouwregelgeving 2002-2006, nr. 1 Briefvan de staatssecretaris van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke 

Ordeningen  Milieubeheer.

494 De Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, ook wel de commissie-Donner genoemd naar haar 

voorzitter J.P.H. Donner, was op 28 juni 2000 ingesteld. In mei 2001 bracht de commissie haar 

advies uit. In juni 2001 werd het rapport ter advisering aan de SER voorgelegd. Op 12 april 2002 zou 

staatssecretaris J.F. Hoogervorst (WD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kabinetsstand

punt aan de Tweede Kamer aanbieden. HTK 2001-2002,  Bijl. 28 33 3  WAO-stelsel, nr. 1 Brief van de 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, 

Werk maken van arbeidsgeschiktheid. Rapport van advies van de Commissie Donner (Den Haag 2001).  SER, 

Werken aan arbeidsgeschiktheid. Voorstellen WAO-beleid (Den Haag 2002) nr. 02/05.

495 HTK 1999-2000, Bijl. 27  207  Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw
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invoering van betaald kortdurend zorgverlof en betaald adoptieverlof.495 De capaciteit van 

de kinderopvang wordt verder uitgebreid.

De sociaal-economische positie van etnische minderheden in ons land is de afgelopen jaren 

versterkt, al is er nog veel verbetering nodig. Nieuwe migranten worden intensief begeleid bij hun 

verplichte inburgering. Om het integratieproces te bevorderen van hen die al langer in Nederland 

verblijven, maakt de overheid op ruime schaal inburgeringsprogramma’s mogelijk.496 Deelname 

daaraan is essentieel om een plaats in onze samenleving te vervullen. Initiatieven vanuit het 

bedrijfsleven om werk en inburgering te combineren blijken van grote waarde te zijn.

Eerder dit jaar is de nieuwe vreemdelingenwet in werking getreden.497 Door de vereen

voudiging van procedures verkrijgen vreemdelingen eerder dan voorheen duidelijkheid over 

de vraag o f zij tot ons land kunnen worden toegelaten. Alleenstaande minderjarige asielzoe

kers zullen sneller weten o f hun verblijf in speciale opvang gericht wordt op integratie o f op 

terugkeer. Vreemdelingen die hier niet mogen blijven, zullen ons land tijdig moeten verlaten.

Komend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden en de Tweede Kamer. De rege

ring acht het van groot belang dat zo veel mogelijk kiezers van hun stemrecht gebruikma

ken. Een vitale democratie is gebaat bij actieve participatie van burgers. Het raadgevend refe

rendum biedt daartoe vanaf i januari nieuwe m o g e l i j k h e d e n . 4 9 8

evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg), nr. 2 Voorstel van Wet, 

Bijl. 27  208 Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming 

van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 13 

mrt. 2001 e.v., p. 5 5-4 034  e.v.

496 Het inburgeringsprogramma is gericht op het leren van de Nederlandse taal, op sociale red

zaamheid en breed maatschappelijk functioneren. HTK2001-2002 ,  Bijl. 27083 Inburgering, nr. 21 

Briefvan de minister voor het Grote Steden- en Integratiebeleid.

497 Zie noot 490. De wet was op 1 april 2001 in werking getreden.

498 Het eerste kabinet-Kok kwam met een wetsvoorstel voor een grondwetswijziging om het correc

t ie f  referendum mogelijk te maken, maar het voorstel kreeg in mei 1999 één stem te weinig om 

door de Eerste Kam er te worden aanvaard. Het wetsvoorstel werd opnieuw ingediend en in 2001 

in eerste lezing goedgekeurd. Om, in afwachting van de wijziging van de Grondwet, al met een 

raadgevend referendum van start te kunnen gaan , had het kabinet-Kok II een wetsvoorstel voor 

een tijdelijke referendumwet ingediend. Deze wet zou op 1 januari 2002 in werkingtreden. Op 16 

septem ber 2002 zou het wetsvoorstel voor een grondwetswijziging voor de tweede lezing worden 

ingediend. Het nieuwe kabinet-Balkenende liet in de Memorie van Toelichting echter weten het 

wetsvoorstel niet te zullen steunen. HTK 2001-2002,  Bijl. 28 5 15  Verandering in de Grondwet, 

strekkende tot opnem ing van bepalingen inzake het correctief referendum, nr. 2 Voorstel van 

Wet. HTK 1999-2000, Bijl. 27  034  Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctie f referendum 

(Tijdelijke referendumwet),  nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 23  jan. 2001 e.v., p. 40 -3207  e.v.
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Betrokkenheid van de burger wordt verder bevorderd door modernisering van overheids

communicatie en van toegang tot informatie. Daartoe zijn voorstellen tot nieuw beleid en 

aanpassing van de Grondwet in voorbereiding.499

De Nederlandse Antillen werken met hulp van het Internationaal Monetair Fonds aan 

een duurzaam herstel van de sociaal-economische situatie. Nederland draagt daaraan actief 

bij.

Op Aruba vraagt een evenwichtige ontwikkeling van de overheidsfinanciën voortduren

de aandacht.

Met voldoening kijken wij terug op het huwelijk van Prins Constantijn met Laurentien 

Brinkhorst eerder dit jaar.s00 Het voorgenomen huwelijk van Prins Willem-Alexander en 

Maxima Zorreguieta op 2 februari 2002 vervult ons met vreugde. Samen bereiden zij zich 

intensief voor op hun toekomst.

Het is van groot belang dat Europese besluiten democratisch worden gecontroleerd en 

dat de burger zich herkent en thuis voelt in Europa. De regering hecht zeer aan een spoedi

ge goedkeuring van het Verdrag van Nice.501 Dat is essentieel voor de toetreding van Midden- 

en Oost-Europese landen tot de Europese Unie.

De uitbreiding zal gunstig zijn voor de stabiliteit en de veiligheid van Europa en voor het 

welzijn van de burgers. Om de Europese Unie te ontwikkelen tot een van de meest concurre

rende en dynamische regio’s ter wereld is voortzetting van de economische integratie vereist. 

Gezamenlijk werken wij aan doelstellingen die mensen werkelijk raken: vrede en veiligheid, 

werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid, voedselveiligheid, een gezonde leefomgeving 

en de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Op al deze terreinen kan en moet Europa een 

krachtige partner in de wereld zijn.

Toenemende globalisering brengt velen in de wereld meer welvaart. Tegelijkertijd mis

sen nog steeds grote groepen mensen in vooral de armste landen, met name in Afrika, de

499 In april 2000 was de Com m issie Toekomst overheidscommunicatie  ingesteld, ook wel de com- 

m issie-W allage g en oem d  naar haar  voorzitter J. W allage.  HTK 2 0 0 1- 2 0 0 2 ,  Bijl. 26 387  

Actieprogramma elektronische overheid, nr. 12  Brief van de minister-president, minister van 

Algemene Zaken en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Grote 

Steden- en Integratiebeleid. J. Wallage, In dienst uan de dem ocratie. Het rapport van de Commissie 

Toekomst Overheidscommunicatie (Den Haag 2001).

500 Het huwelijk was voltrokken op 17  mei 2001.

501 HTK 2000-2001 ,  Bijl. 27  818 (R 1692) Goedkeuring van het op 26 februari 2001 te Nice totstand

gekom en Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

de Verdragen tot oprichting van de Europese G em eenschappen en som mige bijbehorende akten, 

met protocollen (Trb. 2001,  47),  nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 21 nov. 2001,  p. 16-1862 e.v. Zie 

ook noot 475.
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aansluiting bij deze ontwikkeling. Voor een meer rechtvaardige verdeling van de welvaart is 

financiële hulp aan ontwikkelingslanden noodzakelijk maar niet voldoende. Samen

hangende inspanningen zijn nodig op alle beleidsterreinen, in het bijzonder de armoedebe

strijding, de gezondheidszorg en de bevordering van de wereldhandel.

Internationale samenwerking staat onder druk. Hervorming en versterking van de 

Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandels

organisatie moeten hierop het antwoord zijn. Alle landen behoren te investeren in interna

tionale samenwerking en afspraken na te komen. Het bedrijfsleven kan hieraan bijdragen 

door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De regering zal blijven opkomen voor 

mensen die onvoldoende kunnen delen in de kansen die globalisering biedt.

Meer dan 1500 Nederlandse militairen nemen thans deel aan internationale crisisbe

heersingsoperaties, vaak onder moeilijke omstandigheden. Eerder dit jaar hebben onze 

blauwhelmen een waardevolle bijdrage geleverd aan de bevordering van vrede en stabiliteit 

in Ethiopië en Eritrea. Momenteel zet een Nederlandse compagnie zich samen met partners 

in voor handhaving van de vrede in een multi-etnisch Macedonië.

Er wordt verder gewerkt aan een vergroting van de paraatheid, flexibiliteit en snelle 

inzetbaarheid van de krijgsmacht. Nederland draagt bij aan de versterking van het vermogen 

tot crisisbeheersing binnen het gezamenlijke kader van de NAVO en de Europese Unie. Een 

politiek krachtiger Europa met meer directe verantwoordelijkheid voor vrede en veiligheid 

zal beter kunnen bijdragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten in de wereld.

Het schenden van mensenrechten mag niet onbestraft blijven. Het Joegoslaviëtribunaal 

en het internationaal strafhof, dat zich naar verwachting al komend jaar in Den Haag zal ves

tigen, zijn van grote betekenis voor de internationale rechtsorde.502

De regering is diep bezorgd over de voortdurende geweldspiraal in het Palestijns- 

Israëlische conflict. Zonder intensieve betrokkenheid van de internationale gemeenschap 

zullen partijen niet tot elkaar komen. Tezamen met onze Europese partners en de Verenigde 

Staten zet Nederland zich in voor een hervatting van het vredesproces in het Midden-Oosten.

De samenwerking met Indonesië is gericht op stabiliteit en sociaal-economisch herstel. 

De regering draagt actief bij aan de inspanningen van de internationale gemeenschap bij de

502 Het Joegoslavië-tr ibunaal was in februari 1993 door de Veiligheidsraad opgericht.  Het kreeg de 

opdracht verdachten van oorlogsmisdrijven die v a n a f  1991 op het grondgebied van het v oorm a

lige Joegoslavië  waren begaan te berechten. In 1998 werden op een conferentie in Rome de 

onderhandelingen afgerond over het Statuut voor een Internationaal Strafhof. Nederland ratifi

ceerde het statuut op 17  juli 2001.  HTK 2000-2001,  Bijl. 27  484 (R 1669) Goedkeuring van het op 

17  juli 1998 totstandgekom en Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, nr. 2 Voorstel 

van Rijkswet; Debat TK 22  febr. 2001 e.v., p. 54-3962 e.v.
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wederopbouw van de Molukken.s°3 Nederland verleent gaarne ondersteuning bij de verdere 

opbouw van de rechtsstaat en goed bestuur in de archipel.

De dramatische gebeurtenissen in de Verenigde Staten doordringen ons allen van de 

noodzaak tot nauwe internationale samenwerking ter verdediging van onze fundamentele 

waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid.

Leden van de Staten-Generaal,

De sociale, economische en financiële fundamenten van ons land zijn de afgelopen jaren 

verstevigd. Zeer velen hebben daaraan bijgedragen. De weerbaarheid van veel mensen is gro

ter geworden. Investeringen in de kwaliteit van onze samenleving leiden tot zichtbare resul

taten. Er moet echter nog veel gebeuren.

In hoog tempo voltrekken zich nieuwe ontwikkelingen die om tijdige en adequate ant

woorden vragen, ook in Europees en internationaal verband. Dit vergt een groot aanpas

singsvermogen en krachtige inspanningen van burgers, overheid en bedrijfsleven, zeker nu 

de economische vooruitzichten minder gunstig zijn. Voorop staat de noodzaak van verant

woord evenwicht: tussen economische dynamiek en sociale rechtvaardigheid, tussen indivi

duele ontplooiing en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Met de betrokkenheid en de bijdragen van allen kunnen wij met succes voortbouwen 

aan onze gezamenlijke toekomst. Regering en volksvertegenwoordiging hebben hierbij een 

bijzondere opdracht.

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.

503 In januari 1999 braken hevige onlusten uit tussen moslims en christenen op de Molukken. Het 

conflict laaide in de daarop volgende jaren nog diverse malen op. De gevechten brachten grote 

schade toe aan de bevolking en de economie. Nederland droeg onder meer bij aan het 

Community Recovery Programme van het UNPD (United Nations Development Programme). 

HTK 2001-2002,  Bijl. 28 000 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar  2002, nr. 2 Memorie van toelichting; 

Debat TK 30 okt. 2001,  p. 1001 e.v.
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Leden uan de Staten-Generaal,

I n  d e  a f g e l o p e n  JAREN leken wij in de Nederlandse samenleving te kunnen vertrouwen op 

een aantal zekerheden: een voortgaande groei van de economie en veiligheid tegen aan

vallen van buitenaf. Het zijn echter schijnzekerheden gebleken. De economische groei is 

vanaf het midden van vorig jaar bijna tot stilstand gekomen; de werkloosheid loopt weer op. 

En na de aanslagen van n  september vorig jaar is het besef doorgedrongen dat veiligheid en 

stabiliteit in ons land en in de westerse wereld toch niet vanzelfsprekend zijn.5°4

Tevens is duidelijk gebleken dat veel burgers een gevoel van onbehagen hebben over 

ontwikkelingen in onze samenleving: een toenemende onveiligheid die als bedreigend 

wordt ervaren, een grote instroom en onvoldoende integratie van nieuwkomers, en achter

blijvende kwaliteit onder meer in de zorg en in het onderwijs. Tegen deze achtergrond von

den de verkiezingen plaats en werd dit kabinet gevormd.5°5

Er is in de afgelopen decennia in Nederland veel bereikt. De regering ziet zich nu voor de 

zware taak geplaatst om het goede daarvan te behouden, en de onvolkomenheden die er zijn in 

alle duidelijkheid en met daadkracht aan te pakken. De teruglopende economische groei noopt 

tot een ingrijpend pakket maatregelen. Daarnaast wil de regering gehoor geven aan de indrin

gende opdrachten die de kiezers haar hebben meegegeven: de veiligheid in ons land moet wor

den verhoogd, regels moeten worden nageleefd, integratie van minderheden moet worden ver

sneld en de kwaliteit en organisatie van collectieve voorzieningen moeten verbeteren.

504 Zie noot 477.

505 Op 15  mei 2002 waren er reguliere verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Weliswaar was 

het kabinet-Kok II op 16 april gevallen, maar de verkiezingscampagne was toen al in volle gang. 

Grote winnaar was de nieuwkomer Lijst Pim Fortuyn (LPF) die 26 zetels behaalde. Het CDA werd 

met 43 zetels de grootste partij. De aanloop naar de verkiezingen was totaal anders dan 

Nederland gewend was.  Nieuwe partijen als de LPF, die fel van leer trok tegen de paarse coalitie, 

bleken al in een vroeg stadium kansrijk. Op 6 mei werd de lijsttrekker van de LPF, Pim Fortuyn, 

vermoord. Deze gebeurtenis  bracht een schok teweeg in het land. De verkiezingen werden niet 

uitgesteld, wel werd de cam pagne stopgezet.  Het kabinet-Balkenende I trad aan op 22 juli 2002 

en bestond uit CDA-, LPF-, en W D-bewindslieden. HTK 2 001-2002 , Bijl. 28 375  Kabinetsformatie

2002, nr. 5 Briefvan de informateur; Debat TK 26 juli 2002, p. 5470 e.v.
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De regering realiseert zich terdege dat de kansen voor ons land op ontplooiing en welvaart 

voor een belangrijk deel ontstaan door samenwerking met andere landen. In het bijzonder 

geldt dit voor de verbondenheid van Nederland met de Europese Unie. Nederland stond aan 

de wieg van de Europese eenwording. De Europese Unie staat nu voor een nieuw tijdperk 

met de voorziene uitbreiding met nieuwe lidstaten en de hervorming van het gemeenschap

pelijk landbouwbeleid.“5°6 In de Conventie5°7 en vervolgens de Intergouvernementele confe

rentie^08 zijn belangrijke vraagstukken aan de orde over de opzet van de Unie.

De regering beseft dat deze ingrijpende veranderingen bij sommigen gemengde gevoe

lens oproepen. Het debat hierover zal zich daarom niet mogen beperken tot bestuurders en 

instituties. Een nieuw elan in het Europees bewustzijn van burgers is gewenst. Nederland zal 

het voorzitterschap van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa en van de 

Raad van Europa volgend jaar, en vervolgens van de Europese Unie benutten om burgers 

actief te informeren en hen bij dit debat te betrekken. 5°9 De waarden waar de Europese Unie 

voor staat moeten helder zijn en in verdragen worden verankerd.

506 Op de Europese Top in Kopenhagen van 12  en 13  decem ber  2002 werd besloten tien landen 

(Tsjechië, Polen, Slowakije, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Cyprus en Malta) 

toestem m ing te geven om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie. HTK 2002-2003 ,  Bijl. 

23 987 Uitbreiding van de Europese Unie, nr. 16  Brief van de minister en de staatssecretaris van 

Buitenlandse Zaken; Debat TK 23 okt. 2002, p. 12 -5 7 5  e.v. HTK 2002-2003,  Bijl. 28 625 Herziening 

van het g em eenschappel i jk  landbouwbeleid ,  nr. 1 B rief  van de minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij.

507 Op 28 februari 2002 had de openingsvergadering van de Europese Conventie plaatsgevonden. De 

conventie had tot taak een nieuwe verdragsherziening voorte  bereiden. De vier voornaamste kwes

ties die zij met betrekking tot de toekomst van de Unie moest behandelen waren de verdeling van 

de bevoegdheden, de vereenvoudiging van de verdragen, de rol van de nationale parlementen en 

het statuut van het Handvest van de grondrechten. HTK 2002-2003, Bijl. 28 473  Europese conven

tie, nr. 4 Brief van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken; Debat TK 13 mrt.

2003, p. 49-3237  e.v. HTK 2001-2002, Bijl. 28 473 Europese conventie, nr. 1 Voortgangsrapportage.

508 In oktober 2003 zou een intergouvernementele  conferentie plaatsvinden in Rome. De voor

naamste taak bestond uit het opstellen en goedkeuren van de definitieve versie van de eerste 

Grondwet van Europa.

509 Het hele jaar  2003 zou Nederland voorzitter zijn van de OVSE, in de periode november 2003 tot 

en met mei 2004 voorzitter van de Raad van Europa en in d e tw e e d e  helft van 2004 van de EU. Het 

voornemen het publiek te informeren over Europa kreeg in januari  2004 vorm. Toen lanceerde 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken de publiekscam pagne ‘ Europa. Best belangrijk’ . HTK 

2002-2003, Bijl. 28 687 Nederlands voorzitterschap van de OVSE in 2003, nr. 1 Briefvan de minis

tervan Buitenlandse Zaken.
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Het afgelopen jaar werden de vrede en veiligheid steeds vaker bedreigd door spanningen zowel 

binnen landen als tussen landen onderling. De regering wil alles doen wat in haar vermogen ligt 

om in internationaal verband bij te dragen aan het zoeken naar oplossingen. Bijzondere aan

dacht daarbij moet uitgaan naar de verontrustende ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Nederland hecht veel waarde aan de vitale relatie van Europa met de Verenigde Staten. De 

NAVO is daarin van essentiële betekenis. De Nederlandse defensieorganisatie levert daaraan 

naar vermogen een bijdrage. Onze militairen zetten zich in vredesoperaties op een prijzens

waardige wijze in.511 Gedenkend de slachtoffers die ruim een jaar geleden in de Verenigde 

Staten zijn gevallen bij de schokkende aanslagen gaat de strijd tegen het internationale ter

rorisme onverminderd voort. Ook ons land neemt daarin zijn verantwoordelijkheid.

Nederland kent een grote traditie van internationale solidariteit. De zojuist gehouden 

bijeenkomst in Johannesburg over duurzame mondiale ontwikkeling onderstreept het 

belang van een integrale benadering van wereldwijde problemen.512 Voortbouwend op onze

510  De weigering van de Iraakse regering om opnieuw VN-wapeninspecteurs tot Irak toe te laten, 

leidde tot zware Am erikaanse druk en de opbouw  van een Am erikaanse troepenm acht.  

Daarnaast baarde ook de escalatie van het conflict tussen Israël en de Palestijnen grote zorgen. 

Palestijnse zelfm oordcom m ando’ s pleegden talrijke aanslagen in Israëlische bevolkingscentra, 

waarop het Israëlische leger vergeldingsacties uitvoerde. Het leger bezette tegen de internatio

nale vredesafspraken in een deel van de Palestijnse gebieden. Op 2 april 2002 werd het 

Palestijnse hoofdkwartier in Ramallah vrijwel volledig verwoest. HTK 2001-2002, Bijl. 23 432  De 

situatie in het Midden-Oosten, nr. 55 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken (Israëlisch- 

Palesti jns conflict), nr. 59 Briefvan de minister van Buitenlandse Zaken (Irak); Debat TK 5 sept.

2002 e.v., p. 95-5648 e.v.

5 11  Nederlandse militairen droegen bij aan vredesoperaties in Bosnië, Macedonië, Afghanistan, 

Macedonië, Albanië en Moldavië. Bosnië: HTK 2001-2002, Bijl. 22 181 De situatie in voormalig 

Joegoslavië, nr. 350  Briefvan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Macedonië: 

HTK 2001-2002,  Bijl. 22 181 De situatie in voormalig Joegoslavië, nr. 360 Briefvan de ministervan 

Defensie. Afghanistan: HTK 2001-2002,  Bijl. 27  925 Bestrijding internationaal terrorisme, nr. 67 

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en van de staatssecretaris van 

Buitenlandse Zaken. Albanië en Moldavië: HTK 2002-2003,  Bijl. 2 8  600 X Vaststelling van de begro

tingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) v o o r ja a r  2003, nr. 2 Memorie van Toelichting.

5 12  De VN-conferentie over duurzame ontwikkeling was van 26 augustus tot 4 septem ber 2002 in 

Joh annesburg  gehouden. De beraadslagingen handelden vooral over (drink)water, (duurzame) 

energie,  gezondheidszorg, landbouw en biodiversiteit. HTK 2002-2003,  Bijl. 28 600 V Vaststelling 

van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar  2003, nr. 4 

Brief van de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

O rd eningen Milieubeheer.
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inzet voor deze conferentie zullen wij u dit jaar voorstellen voorleggen voor een samenhan

gende aanpak ter bevordering van duurzame ontwikkeling onder andere op het gebied van 

water en energie, en armoedebestrijding, in het bijzonder in Afrika.

De band van het Koninkrijk schept verantwoordelijkheden voor ons eigen land, de 

Nederlandse Antillen en Aruba. Uit het oogpunt van evenwichtige verhoudingen hecht de 

regering zeer aan het huidige staatkundige verband van de Nederlandse Antillen. Het 

Statuut dient de basis te bieden voor een hechtere integratie in Koninkrijksverband.

Zolang de criminaliteit zo verontrustend hoog is, zal de regering in overleg met de 

Koninkrijkspartners haar financiële bijdrage aan de samenwerking met voorrang aanwen

den voor versterking van de rechtshandhaving.

In reactie op de problemen in ons land wil de regering inhoud geven aan een nieuwe 

bestuurscultuur. Een cultuur waarin maatschappelijke problemen worden benoemd, afwe

gingen helder worden gemaakt, besluiten verantwoord en in het noodzakelijke tempo wor

den genomen, en wetten worden nageleefd. De regering wil het debat over gedeelde waar

den entameren. De normen in de samenleving dienen te worden versterkt.

Burgers zijn de dragers van de maatschappij. Te vaak wordt naar de overheid gekeken om 

problemen en risico’s in het dagelijks leven te voorkomen ofw eg te nemen. Maar tegelijker

tijd wordt steeds minder geaccepteerd dat die overheid beperkingen oplegt aan mensen. Een 

nieuwe balans moet worden gezocht. De samenleving kan alleen functioneren als burgers 

zich willen afvragen wat zij voor elkaar kunnen doen, voordat zij de blik op de overheid rich

ten. Daarbij geldt ook dat mensen zich alleen kunnen ontplooien als de overheid hun ruimte 

geeft om zelfverantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken. Uitgangspunten hier

bij behoren te zijn: respect, verantwoordelijkheid en verantwoording. Dit betekent:

respect voor eikaars levenssfeer, voor dragers van gezag en voor hen die zich inzetten 

voor de publieke zaak, maar ook van de overheid voor de burgers; 

verantwoordelijkheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven om een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving; 

verantwoording van overheid en instellingen over de wijze waarop zij hun taken vervul

len en prestaties leveren.

Nederland kent een traditie die ruimte biedt aan de cultuur en de religie van mensen uit alle 

windstreken. Die waarde moet behouden blijven. De omvangrijke immigratie en de daaruit 

voortvloeiende problemen hebben de samenleving evenwel onder druk gezet. De regering zal 

daarom de integratie van allochtonen verder bevorderen, hetgeen van nieuwe Nederlanders 

vereist dat zij onze taal spreken, zich inleven in de Nederlandse identiteit en cultuur, en de 

wetten van onze rechtsstaat naleven. Van de betrokkenen mag worden gevraagd dat zij de 

inburgeringscursussen succesvol afronden. De integratie is verder gebaat bij een restrictiever 

toelatingsbeleid en bestrijding van illegaal verblijf. Mede daardoor zal ruimte worden gescha-
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pen om de reeds aanwezige nieuwe Nederlanders hun plaats in de maatschappij te laten vin

den. Een goede integratie vergt een langdurige inzet en wederzijdse aanpassing.

De grote problemen waarvoor de regering zich gesteld ziet, zijn niet op te lossen zonder 

de samenwerking met de maatschappelijke organisaties en sociale partners, die een bin

dend element in de samenleving vormen. Daarom is het nodig dat zij zich bewust zijn van 

hun verantwoordelijkheden. Omwille van de kwaliteit van de samenleving zullen zij ook nu 

het algemeen belang nadrukkelijk in het oog moeten blijven houden.

Wanneer maatschappelijke organisaties en burgers hun verantwoordelijkheid willen 

nemen, moeten zij daartoe de ruimte krijgen. De regering zal daarom werk maken van het 

terugdringen van regelgeving en bureaucratie. Zij wil voorwaarden scheppen om de essen

tiële gemeenschapsvoorzieningen beter te organiseren. De behoefte aan menselijke maat en 

de opvattingen van burgers moeten daarbij vooropstaan.

In het onderwijs staan lesgeven en de professionaliteit van de docent centraal. De rege

ring wil de eigen verantwoordelijkheid van instellingen in onderwijs, cultuur en wetenschap 

vergroten. Vermindering van administratieve lasten en beperking van onderwijsregelgeving 

worden daadkrachtig ter hand genomen. Volgend jaar zullen u voorstellen bereiken die 

scholen meer vrijheid geven bij de inrichting van de basisvorming en van het studiehuis en 

bij de besteding van de middelen voor klassenverkleining.51?

De kwaliteit van het beroepsonderwijs zal worden bevorderd en de uitval van leerlingen 

zal worden bestreden, onder meer door de leerwegen binnen het beroepsonderwijs beter op 

elkaar aan te laten sluiten.

Op financieel verantwoorde wijze wil de regering bewerkstelligen dat het recht op ver

zekerde zorg waargemaakt kan worden. Zij zal daartoe ziektekostenverzekeraars aanspre

ken op hun verantwoordelijkheid voor hun aandeel in de financiering en sturing van de 

gezondheidszorg. Tevens zullen zorgverleners meer ruimte krijgen voor ondernemerschap, 

nieuwe initiatieven en experimenten. De behoeften van de patiënt zullen centraal staan en de 

wachttijden worden verkort. Volgend jaar zal de regering een voorstel indienen voor een 

nieuw ziektekostenstelsel, dat uitgaat van solidariteit tussen mensen met verschillende leef

tijden, gezondheidsrisico’s en draagkracht.5‘4

5 13  HTK 2002-2003, Bijl. 28 762 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de exper

tisecentra,  de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet m edezeggenschap onderwijs 1992 in 

verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 10 sept. 2003,  p. 9 1-5250  e.v.

5 14  HTK 2002-2003,  Bijl. 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet,  de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstel- 

sel in de sociale ziektenkostenverzekering alsm ede enkele andere wijzigingen (Wet herziening 

overeenkomstenstelsel zorg), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 19 mei 2004 e.v., p. 7 5-4 8 33  e.v.
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Met betrekking tot de groeiende groep ouderen wil de regering rekening houden met de 

individuele wensen en behoeften op het terrein van welzijn, zorg, inkomen en wonen. 

Daartoe zal zij in 2003 een integrale visie uitbrengen.^5

Gelukkig groeien de meeste jongeren op zonder dat zich grote problemen voordoen. 

Ouders hebben daarvoor als opvoeder de eerste verantwoordelijkheid. Wanneer kinderen 

dreigen te ontsporen, moet vroegtijdig ondersteuning worden geboden. De regering hecht 

groot belang aan een geïntegreerd jeugdbeleid, dat inzet op preventie. Dit vergt een inten

sieve persoonsgerichte samenwerking tussen school, buurt en de betrokken instanties. 

Indien nodig zullen ook corrigerende en repressieve maatregelen worden genomen.5>6 

De menselijke maat bepaalt de wijze waarop Nederland wordt ingericht en hoe wij 

omgaan met het leefmilieu in de ruimste zin des woords. Zowel een sterke stad als een vitaal 

platteland is noodzakelijk voor een duurzame ontwikkeling van ons land. Boeren en tuin

ders krijgen daarin een nieuwe functie, waarbij natuur, recreatie en landbouw meer in 

samenhang worden benaderd. De regering zal daartoe het agrarisch natuurbeheer stimule
ren .w

In het ruimtelijk beleid hebben medeoverheden een eigen plaats. De regering wil hun 

meer mogelijkheden geven voor eigen afwegingen. Dit najaar zullen u de hoofdlijnen van de 

aanpassing van de Vijfde nota ruimtelijke ordening worden voorgelegd.518 Daarin zal ook de 

opvang van de eigen bevolkingsgroei op het platteland aan de orde komen. Tevens zal aan

dacht worden gegeven aan het aantrekkelijk maken van het stedelijk woonmilieu voor ver

schillende inkomensgroepen en het doorbreken van de eenzijdige samenstelling van de 

bevolking in achterstandswijken. Medio 2003 zal u een voorstel worden gedaan voor ver

eenvoudiging van regelgeving op het terrein van wonen, milieu en ruimtelijke ordening.5'9 

Goede bereikbaarheid is van belang voor economische groei, welvaart en welzijn, maar 

aan de groeiende mobiliteitsbehoefte kan niet ongebreideld tegemoetgekomen worden. Er

5 15  HTK 2002-2003, Bijl. 28 951 Wonen, zorg en welzijn van ouderen, nr. 2 Rapport.

5 16  Op 13 decem ber  2002 zou het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 aan de 

Tweede Kamer worden aangeboden . HTK 2002-2003,  Bijl. 28 741 Jeugdcriminaliteit , nr. 1 Brief 

van de minister van Justitie.

5 17  Agrarisch natuurbeheer is zorg voor het onderhoud van het natuurlandschap door boeren. HTK

2002-2003, Bijl. 28 600 XIV Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar  2003,  nr. 33  Brief van de minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij.

5 18  HTK 2002-2003, Bijl. 28 667 Nationaal ruimtelijk beleid, nr. 1 Brief van de minister van 

Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

5 19  HTK 2002-2003 ,  Bijl. 28916  Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke 

ordening), nr. 2 Voorstel van Wet.
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De commissie van in- en uitgeleide uerwelkomt de koningin, prinsjesdag 2002 [Foto: Roel Dijkstra].

wordt geïnvesteerd in het oplossen van knelpunten en het beter benutten van bestaande 

infrastructuur om doorstroming te bevorderen. Er komen nieuwe stations bij Vinex-loka- 

ties.520 Door prioriteit te geven aan goed en tijdig onderhoud van de railinfrastructuur wil de 

regering van haar kant bijdragen aan minder vertragingen voor treinreizigers.

Burgers voelen zich onveilig en zijn bezorgd over de toegenomen criminaliteit. 

Aantasting van de eigen levenssfeer door geweld en misdrijven is zo ingrijpend dat er een 

grote behoefte is aan een strikte handhaving van de openbare orde en aan een strenge aan- 

pak van criminaliteit.

De regering wil in 2003 de organisatie en bevoegdheden van politie en justitie verster

ken. Er komt één landelijke recherche.521 De bevoegdheden van de regering bij het beheer 

van de politieorganisatie worden versterkt. Met de beheerders van de regionale politiekorp

sen en met andere betrokken partners worden concrete afspraken gemaakt over het leveren

520 HTK 2002-2003, Bijl. 28 600 XII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat (XII) voor het jaar  2003, nr. 2 Memorie van Toelichting; Debat TK 6 nov. 2002 e.v., 

p. 17-973  e.v.

521 HTK 2002-2003,  Bijl. 28 250 Landelijke en bovenregionale  recherche, nr. 2 Nota.
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van betere p restaties.^  Aan het eind van 2004 zal de regering bezien o f  de resultaten nopen 

tot verdergaande wijzigingen in de organisatie.

In aansluiting op de vele inspanningen van politie en justitie in de afgelopen jaren, en 

op de resultaten die daarbij zijn geboekt, zal voorrang worden gegeven aan de bestrijding 

van die vormen van ordeverstoring en misdaad waarmee burgers vaak geconfronteerd wor

den. Het gaat hierbij onder meer om berovingen en bedreigingen op straat, vandalisme, 

inbraken en overlast door drugs. Dat vraagt een actieve aanwezigheid en zichtbaarheid van 

politieagenten, 24 uur per dag. De inzetbaarheid van de politie zal daaraan zo goed moge

lijk worden aangepast. Dit vergt ook aanpassing van andere instanties zoals de rechterlijke 

macht en de reclassering. Voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer zal komend jaar 

actie worden ondernomen om strenger toezicht en een gesloten toegangsregime op metro- 

en treinstations te bewerkstelligen.

Ter vergroting van de opsporingsmogelijkheden van politie en justitie zal de regering 

volgend jaar een algemene, wettelijke identificatieplicht introduceren en de toepassing van 

DNA-technieken verruimen.523

Ernstige gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat aandacht 

voor andere vormen van veiligheid zoals brandweer, transportveiligheid en rampenbestrij

ding noodzakelijk is. Voor het handhaven van vergunningen en voor preventie en bestrijding 

zijn gemeenten en provincies de eerstverantwoordelijken.

De regering bevordert een verdergaande regionale samenwerking van brandweer en 

ongevallendiensten. Er zal nog dit najaar een wetsvoorstel worden ingediend 0111 de voorbe

reiding en het oefenen, alsmede de kwaliteit van beheersplannen, te verbeteren.524

In de komende vier jaar zullen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de vei

ligheid bij opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de verbetering van de veiligheid van 

tunnels krijgt bijzondere aandacht.

522  HTK 2002-2003,  Bijl. 28 791 Taakuitvoering politie, nr. 2 Rapport.

523  HTK 2003-2004, Bijl. 29 2 18  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het 

Wetboek van Strafrecht, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wet

ten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van am bte

naren van politie aangesteld voo rd e  uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op 

de uitgebreide identificatieplicht), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK, 10 dec. 2003, p. 35-2497  e.v.

524 HTK 2002-2003,  Bijl. 28 644 Wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware o n g e 

vallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de 

kwaliteit van de rampenbestr ijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping 

van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevor

dering rampenbestrijding), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 2 sept. 2003, p. 87-5098 e.v.
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De recente overstromingen in Europa maken eens te meer duidelijk dat een omslag in het 

denken over waterbeheer nodig is.^2s Naast dijkverhogingen zullen ook maatregelen nodig 

zijn voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Voor de veiligheid van ons voedsel zal de regering zich inzetten via regelgeving en norm

stelling. Het is aan ondernemers om in dezen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 

waar te maken.

Het sociaal, economisch en financieel beleid is erop gericht de werkgelegenheid te ver

groten, de winstgevendheid te verhogen, de inflatie terug te dringen en de overheidsfinan

ciën te verbeteren, ook na 2006. De begroting voor het jaar 2003 is onderdeel van het meer

jarig beleid, dat gericht is op aflossing van de staatsschuld in ongeveer 25 jaar. Dat is de 

meest betrouwbare weg om de gemeenschapsvoorzieningen voor onze vergrijzende bevol

king in stand te houden. Belangrijke elementen zijn voorts de preventie van ziekteverzuim 

en de aanpak van arbeidsongeschiktheid, een pensioenconvenant met de sociale partners, 

de combinatie van zorg en arbeid en een beter werkende arbeidsmarkt. Verder wordt ruim

te gegeven om te ondernemen, onder meer door de administratieve lasten fors te reduceren.

De beleidsvoornemens staan onder druk omdat de economische vooruitzichten aan

zienlijk slechter zijn dan vorig jaar werd verwacht. Voor 2003 wordt een groei van het bruto 

binnenlands product voorspeld van 1,5% , hetgeen bijna een halvering betekent ten opzich

te van de eerdere verwachting. Dit groeipercentage ligt beduidend lager dan het gemiddelde 

in de Europese Unie en in de Verenigde Staten.

De internationale conjunctuur is ingezakt. Hoge prijzen van aandelen en van huizen hebben 

tot een vertekening van de welvaart geleid. Ook hebben de overheid en veel burgers de laatste 

jaren onvoldoende maat weten te houden; daarbij was de stijging van de loonkosten in 

Nederland aanzienlijk hoger dan in de ons omringende landen. Onze internationale concurren

tiepositie is daardoor verzwakt. De werkloosheid loopt op met bijna achtduizend personen per 

maand. De houdbaarheid van de pensioenen loopt gevaar door een combinatie van te hoge loon

ontwikkeling, een daling van de financiële beurzen en de stijgende lasten van de vergrijzing.

In het licht van deze ernstige economische situatie ziet de regering zich genoodzaakt, 

maatregelen te nemen om het perspectief op tijdige aflossing van de staatsschuld te behou

den. Beheersing van de loonkosten over langere tijd tot onder o f  op het niveau van de infla

tie is noodzakelijk, zowel in de collectieve sector als in de marktsector.

In deze moeilijke omstandigheden zullen burgers er in koopkracht op achteruitgaan. 

De lasten zullen echter zo veel mogelijk evenwichtig worden verdeeld, waarbij de koop

kracht van ouderen met alleen AOW bijzondere aandacht krijgt.

525  In de eerste helft van augustus veroorzaakte hevige regenval overstromingen, dijkdoorbraken en 

wateroverlast in het Elbe-gebied in Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk. HTK 2002-2003,  Bijl. 18 106 

Voortgang rivierdijkversterking, nr. 120  Briefvan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
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Om werken financieel aantrekkelijker te maken wordt de arbeidskorting voor werkenden op 

i januari aanstaande verhoogd.

Ondanks verdere bezuinigingen zal de regering de prioriteiten voor onderwijs, zorg en 

veiligheid handhaven. Zij zal ook in haar eigen rol als werkgever matiging van loonkosten 

betrachten. Voor het verlichten van knelpunten op de arbeidsmarkt, met name in sectoren 

als zorg en onderwijs, stelt de regering extra middelen ter beschikking. Zij gaat ervan uit dat 

de noodzaak van een meerjarige matiging van loonkosten breed in de samenleving zal wor

den gesteund. Op het moment dat in de marktsector eveneens matiging van de loonkosten 

wordt verwezenlijkt, zal ruimte worden gemaakt voor verlaging van werknemers- en werk

geverslasten.

Leden van de Staten-Generaal,

Met deze begroting wil de regering tegemoetkomen aan de onzekerheden, problemen en 

ambities in de maatschappij, in het besef dat niet alle oplossingen op korte termijn bereik

baar zijn. Zij doet deze voorstellen wetende dat alleen resultaten kunnen worden geboekt 

vanuit een gemeenschappelijke inspanning in de samenleving. De regering wil samen met u 

haar doelstellingen realiseren en ziet daartoe uit naar vruchtbaar overleg.

Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspiratie en kracht vinden voor uw verant

woordelijke werk. Ik wens u daarbij Gods zegen toe.
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leden van de Staten-Generaal,

De  In t e r n a t i o n a l e  e n  n a t i o n a l e  ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben de onze

kerheden in ons dagelijks bestaan doen toenemen. Burgeroorlogen, aanslagen en 

andere vormen van geweld treffen iedere dag weer vele onschuldige mensen. Dit roept de 

vraag op hoe Nederland kan bijdragen aan duurzame vrede, veiligheid en armoedebestrij

ding.

Aardbevingen, overstromingen en droogte confronteren overal in de wereld de mens 

met zijn beperkingen. Ook ons land is niet gespaard gebleven voor de gevolgen van langdu

rige droogte, ondanks de grote aandacht voor het waterbeheer.

De teruggang van de economie is in Nederland in alle scherpte voelbaar geworden. Na 

jaren van voorspoed leidt dit voor veel burgers onverwacht tot onzekerheid. Dagelijks wor

den honderden mensen werkloos. De problemen van onze economie zijn niet alleen con

junctureel van aard. Om tot duurzaam herstel te komen, is het noodzakelijk de economische 

structuur te versterken en de sociale zekerheid grondig te herzien. De regering beseft dat dit 

in eerste instantie voor veel mensen ingrijpende gevolgen zal hebben.

Er zijn ook grote zorgen om de cohesie in de samenleving. De waarden van verschillende 

bevolkingsgroepen blijken soms ver uit elkaar te liggen en de integratie verloopt niet voor

spoedig. Voorts zijn de onveiligheid en overlast op straat en de aantasting van de leefomgeving 

verontrustend. De grote steden zien zich geplaatst voor een opeenhoping van problemen.

De regering onderkent deze onzekerheden en problemen en ziet het als haar opdracht, 

weer perspectief te bieden. Zij wil bijdragen aan een sterke en duurzame economie, een slag

vaardige overheid, een levende democratie en een veiliger samenleving. Dit perspectief ver

eist structurele hervormingen, waarbij het resultaat voor de lange termijn belangrijker is dan 

de nadelige gevolgen op de korte termijn. Met het oog op de toekomst van ons allen acht de 

regering nu scherpe keuzes noodzakelijk.

De regering beoogt daarmee eveneens een cultuuromslag tot stand te brengen. De over

heid dient ruimte te laten aan het initiatief van burgers en bedrijven. Daadwerkelijke verbe

teringen zijn alleen mogelijk, indien iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en meedoet 

in onze maatschappij. De overheid kan niet de oplossing voor alle vraagstukken bieden en 

behoort dat ook niet te doen. Zij moet juist de randvoorwaarden scheppen om problemen 

oplosbaar te maken. Daartoe dient zij minder regels te stellen en die regels beter te handha

ven. Deze uitgangspunten staan in het beleid van de regering centraal.
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Nederland raakt steeds meer verweven met Europa, zowel in politiek als in economisch 

opzicht. De Europese Unie is een waarde- en rechtsgemeenschap. Zij heeft zich gaandeweg 

ontwikkeld tot een vrije markt voor goederen, personen, kapitaal en diensten. Een gemeen

schappelijk handels-, landbouw-, en asielbeleid en één munt versterken de integratie. 

Internationaal neemt het belang van de Unie toe als factor van vrede en stabiliteit.

Het aantal lidstaten van de Europese Unie is sinds de oprichting sterk gegroeid. Naar 

verwachting zal de Unie volgend jaar uit 25 landen bestaan.526 De uitbreiding is verheugend, 

maar stelt de spankracht van de Unie ook op de proef. In oktober zal de Intergouver

nementele Conferentie over de nieuwe Grondwet voor de Unie van start g a an .w  De regering 

zal zich ervoor inzetten dat de Unie slagvaardiger kan besluiten en optreden. Daartoe zal de 

centrale rol van de Europese Commissie moeten worden versterkt en de besluitvorming bij 

gekwalificeerde meerderheid worden uitgebreid. Ook het democratisch gehalte dient te 

worden vergroot, door de positie van het Europees Parlement te verstevigen. De Unie zal er 

tevens voor moeten zorgen dat de uitgaven beheerst blijven en de lasten eerlijk worden ver

deeld. Alleen zo kan het draagvlak voor de afdrachten behouden blijven.

In de tweede helft van volgend jaar bekleedt Nederland het voorzitterschap van de 

Europese U n i e . 5 28 De regering zal actief bijdragen aan het streven van de Unie om de meest 

concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden. Mede met het oog op 

de bestrijding van terrorisme zullen voorstellen worden gedaan voor een verdergaande 

Europese samenwerking op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid.529 Bijzondere 

aandacht gaat daarbij uit naar het continueren van de hechte relatie met de Verenigde Staten.

526  HTK 2002-2003 ,  Bijl- 28 972 (R 1738),  nr. 2 Goedkeuring van het op 16  april 2003 te Athene tot

standgekomen Verdrag betref fende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek 

Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek 

Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse 

Republiek tot de Europese Unie, met toetredingsakte, bijlagen en protocollen (Trb. 2003,  74); 

HTK 2003-2004, Debat TK 19 nov. 2003 e.v., p. 26-1795  e.v.

527  HTK 2003-2004, Bijl. 29 2 13  Intergouvernementele  Conferentie (IGC), nr. 1 Brief van de minister 

en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken; Debat TK 2 okt. 2003 e.v., p. 9-423 e.v.

528 HTK 2003-2004, Bijl. 29 361 Nederlands EU-voorzitterschap 2004, nr. 1 Briefvan de minister en 

de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

529 HTK 2002-2003, Bijl. 27 925 Bestri jding internationaal terrorisme, nr. 94 Briefvan de ministervan 

Justitie. HTK 2002-2003 ,  Bijl. 29 042 Implementatie van het kaderbesluit  van de Raad van de 

Europese Unie betref fende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering 

tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet), nr. 2 Voorstel van Wet; HTK 2003-

2004, Debat TK 27 nov. 2003, p. 3 0 - 2 15 4  e.v.
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De regering acht versterking van de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid van groot 

belang. Met de inzet van ruim 2200 militairen in crisisbeheersingsoperaties levert Nederland 

hieraan een grote bijdrage. In Irak en Afghanistan zal Nederland zich blijven inzetten voor de 

wederopbouw.530 Er worden extra middelen vrijgemaakt om de Nederlandse militairen nog 

beter uit te rusten voor de taken die zij onder moeilijke omstandigheden vervullen.

De aandacht van de regering blijft tevens uitgaan naar Afrika, het armste werelddeel, waar 

conflicten, ongelijkheid, regionale instabiliteit, honger, aids en andere ziekten de ontwikkeling 

belemmeren. Mede met het oog daarop is een apart fonds voor vrede en stabiliteit ingesteld bin

nen de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor duurzame armoedebestrijding 

hebben ontwikkelingslanden niet alleen hulp nodig, maar ook vrije toegang tot de wereldmarkt.

Bezinning op de samenwerkingsrelatie binnen het Koninkrijk zal de komende tijd veel 

aandacht vragen. De Nederlandse Antillen en de afzonderlijke eilanden staan voor funda

mentele vragen over de fmancieel-economische problemen en de vormgeving van het 

bestuur. De urgentie om te komen tot een daadwerkelijke aanpak is groot. De regering acht 

structurele verbetering van rechtspleging en rechtshandhaving in het gehele Koninkrijk 

noodzakelijk. Het vijftigjarig bestaan in 2004 van het Statuut geeft aanleiding om gemeen

schappelijk te zoeken naar een nieuw perspectief voor het Koninkrijk.

Om structurele hervormingen en een cultuuromslag in ons land tot stand te brengen, 

zijn een andere verhouding tussen bestuur en burger, een duidelijke verbetering van de 

publieke dienstverlening en een vernieuwing van ons democratisch bestel vereist. Om bur

gers en bedrijven ruimte te geven, zijn deregulering en vermindering van administratieve 

lasten cruciaal. Het streven is, deze lasten de komende vier jaar dan ook met een kwart te 

laten dalen. De overheid wordt bovendien selectiever in wat zij tot haar verantwoordelijkheid 

rekent, maar kerntaken behoren beter te worden uitgevoerd. Met het oog hierop zullen 

taken, werkwijze en omvang van de overheid worden doorgelicht. Het resultaat moet een 

toegankelijke, dienstverlenende en efficiënte overheid zijn. Daartoe zal het programma tot 

modernisering van de overheid aan u worden voorgelegd.531

De regering streeft ernaar dat in 2004 ongeveer de helft van de publieke informatie ook 

op internet beschikbaar zal zijn om zo de toegankelijkheid van de overheid te verbeteren. 

Daarenboven zal de burger in de toekomst niet steeds opnieuw, maar slechts één keer zijn 

persoonsgegevens aan de overheid hoeven te verstrekken.

530  HTK 2003-2004, Bijl. 27 925 Bestri jding internationaal terrorisme, nr. 100 Briefvan de ministers 

van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking. HTK 2002-2003, Bijl. 23 432  De 

situatie in het Midden-Oosten, nr. 126  Briefvan de ministers van Defensie en van Buitenlandse 

Zaken.

531 HTK 2003-2004, Bijl. 29 362 Modernisering van de overheid, nr. 1 Brief van de minister voor 

Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties; Debat TK 19 febr. 2004, p. 54-3540 e.v.
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De regering wil de werking van de democratie versterken. Daartoe zal de directe invloed van 

de kiezer op zijn vertegenwoordigers en op zijn gemeentelijk bestuur worden vergroot. In 

2004 zal de regering wetsvoorstellen indienen voor een nieuw kiesstelsel met districten en 

met ingang van 2006 voor de directe verkiezingen van burgemeesters. Binnen de mogelijk

heden die de Grondwet daartoe biedt, zullen u voorstellen worden gedaan om de burge

meester een sterke, eigen positie in het bestuur van de gemeente te geven.532

Het doel van integratie is een toekomstperspectief te bieden en de cohesie in de samen

leving te versterken. Een te groot deel van de allochtone bevolking neemt onvoldoende deel 

aan de maatschappij. Integratie betekent meedoen en dat vereist de kennis en vaardigheden 

die nodig zijn voor zelfredzaamheid. Het aanbod van inburgeringcursussen wordt vrijgela

ten. Voor nieuwkomers geldt voor toelating de voorwaarde dat zij over basiskennis van het 

Nederlands beschikken.533 Behalve maatregelen om de integratie te vergroten, worden ook 

verdere maatregelen genomen om de instroom van vreemdelingen te beperken.534

De aanwezigheid in ons land van asielzoekers die reeds vele jaren op de uitkomst van 

hun procedure wachten, is maatschappelijk een probleem. Voor een afgebakende groep 

asielzoekers die aan toetsbare criteria voldoet, zal eenmalig worden voorzien in een regeling 

totverblijf.535 Voor hen die geen recht hebben om zich hier blijvend te vestigen, zal een actie

ver uitzettingsbeleid gelden.

532  HTK 2003-2004, Bijl. 29 356  Nieuw kiesstelsel, nr. 1 B r ie fv a n  de minister voor Bestuurlijke 

Vernieuwingen Koninkrijksrelaties. HTK 2003-2004, Bijl. 29 223  Direct gekozen burgemeester, 

nr. 1 Brief van de ministers voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en van 

Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties; Debat TK 3 febr. 2004, p. 46 -3 13 6  e.v. HTK 2004-2005, 

Bijl. 29 864 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van de rechtstreeks 

gekozen burgem eester  (Wet introductie gekozen burgemeester),  nr. 2 Voorstel van Wet. HTK

2001-2002 ,  Bijl. 28 509 Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling 

inzake de benoem ing van de commissaris  van de Koning en de burgemeester, nr. 2 Voorstel van 

Wet; Debat TK 4 nov. 2004, p. 19 - 1 15 2  e.v. In de Eerste Kamer zou het voorstel op 22 maart 2004 

in tweede lezing worden verworpen. De volgende d a g  trad minister Th. C. de G ra a f  (D66) voor 

Bestuurlijke Vernieuwingen Koninkrijksrelaties af. HTK 2004-2005,  Debat T K 2 3  m rt .2005, p .6 3 -  

4090 e.v.

533  HTK 2003-2004, Bijl. 29 543 Herziening van het inburgeringsstelsel,  nr. 2 Nota.

534  HTK 2003-2004, Bijl. 29 203 Rapportage integratiebeleid etnische minderheden 2003, nr. 1 Brief 

van de m inister  voor V reem del ingenzaken en Integratie. HTK 200 3-2 0 0 4 ,  Bijl. 19  637  

V luchte lingenbele id ,  nr. 785  B rie f  van de ministers van Buiten landse  Zaken,  voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie en voor Ontwikkelingssamenwerking.

535  HTK 2 0 0 2 - 2 0 0 3 ,  Bijl. 19  6 3 7  V luchte lingenbele id ,  nr. 7 5 4  Brie f  van de minister voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie; Debat TK 23 sept. 2003,  p. 4-180 e.v.
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De Nederlandse economie is, na jaren van voorspoed en sterke economische groei, dit jaar 

volledig tot stilstand gekomen. Volgend jaar wordt een verdere forse stijging van de werk

loosheid verwacht. Veel mensen zullen hierdoor worden getroffen. Dat raakt niet alleen de 

werkloze zelf, maar ook zijn familie en zijn omgeving. De loonkosten zijn fors gestegen en 

de arbeidsproductiviteit is hierbij achtergebleven. Hierdoor presteert Nederland aanzienlijk 

slechter dan de meeste andere landen in de Europese Unie. Bovendien zullen mensen beho

rend tot de naoorlogse geboortegolf in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken, terwijl de groep mensen die de middelen voor de oudedagsvoorzieningen moet 

opbrengen, kleiner wordt.

Dit alles noopt tot nieuwe maatregelen om de structuur van de economie te versterken, 

de lonen te matigen en de arbeidsparticipatie te verhogen. Een grotere eigen verantwoorde

lijkheid, vooral in de sociale zekerheid, en het terugbrengen van de staatsschuld zijn daar

toe nodig. Tegelijkertijd moet worden voldaan aan de afspraken in het kader van de 

Economische en Monetaire Unie. Door nü de economische en budgettaire problemen aan te 

pakken, wordt voorkomen dat huidige én volgende generaties de rekening gepresenteerd 

krijgen in de vorm van structurele werkloosheid, blijvende economische problemen en de 

noodzaak om de overheidsfinanciën alsnog op orde te brengen.

Voor een perspectief op herstel zijn moeilijke maatregelen nu nodig. Bijna alle burgers 

zullen er komend jaar in koopkracht op achteruitgaan. De lasten zullen echter zo veel moge

lijk evenwichtig worden verdeeld. Bovenmatige stijging van topinkomens in de marktsector 

en in de semi-collectieve sector wil de regering met passende maatregelen tegengaan.536 Om 

groei van de werkgelegenheid te bereiken, is matiging van loonkosten essentieel. De over

heid zal hieraan actief bijdragen door de ontwikkeling van de ambtenarensalarissen en de 

uitkeringen te beperken.

536  Op 11 decem ber  2002 was de Adviescommissie  Beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke 

top (commissie-Dijkstal)  geïnstalleerd. Op 13 april 2004 bracht de commissie  haar rapport uit. 

HTK 2003-2004, Bijl. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers, nr. 7 Briefvan de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Daarvoor had de commissie  corporate g o uern a nce, 

ook wel de commissie-Tabaksblat genoem d naar haar voorzitter M. Tabaksblat, op 9 decem ber

2003 de Nederlandse corporate gouernance code gepubliceerd. HTK 2003-2004 , Bijl. 29 449 

Nederlandse corpora te gouern ance  code (Tabaksblat code), nr. 1 Brief van de ministers van 

Financiën, van Justitie en van Economische Zaken. HTK 2002-2003, Bijl. 28 179  Wijziging van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpass ing  van de structuurregeling, nr. 30 

Briefvan de ministervan Justitie. Adviescommissie  Be loningen  rechtspositie ambteli jke en poli

tieke topstructuur, Ouer dienen en uerdienen (z.p. 2004).  M. Tabaksblat, De Nederlandse corporate 

gouern ance  code. Beginselen uan deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen (Den Haag 

2003).
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Werkhervatting en het vinden van passende arbeid is het uitgangspunt in een nieuw WAO- 

stelsel.537 De periode waarin werkgevers bij ziekte loon doorbetalen, zal vanaf 2004 worden 

verlengd van één naar twee jaar. Daarbij zal de inkomensvoorziening het tweede jaar beperkt 

blijven tot 70%. Alleen wie duurzaam en volledig niet meer in staat is om arbeid te verrich

ten, krijgt een permanente inkomensbescherming.

De regering wil de toelatingseisen van de WW aanscherpen en acht de afschaffing van 

de vervolguitkering geboden.53§ Eigen verantwoordelijkheid en arbeidsparticipatie staan 

ook in het wetsvoorstel werk en bijstand centraal. Wie niet zelfstandig werk kan vinden, 

krijgt ondersteuning in de vorm van een reïntegratietraject.539 Zolang dat nodig is, wordt 

een bijstandsuitkering verstrekt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten.

Ook ouderen moeten zo veel mogelijk blijven werken. De fiscale faciliteiten voor ver

vroegd uittreden en prepensioen kunnen in dat licht niet worden gehandhaafd. Vooral men

sen in de leeftijd tussen 30 en 50 jaar hebben dikwijls moeite om arbeid en zorg te combi

neren. De invoering van een levensloopregeling zal dit gemakkelijker maken.54°

De productiviteit van de Nederlandse economie zal structureel worden versterkt door te 

investeren in onderwijs, kennis en innovatie. Om een impuls te geven aan de Nederlandse 

kenniseconomie heeft de regering het Innovatieplatform ingesteld, waarin leden van het 

kabinet met gezaghebbende deskundigen uit bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs geza

menlijk ideeën ontwikkelen.541 Ruimte scheppen voor ondernemers is eveneens wezenlijk 

voor de verhoging van de productiviteit. Mensen die een onderneming willen starten, zullen 

minder barrières ondervinden en gericht worden ondersteund. De regering spant zich in om 

ook de belangrijke agrarische sector een duurzaam en innovatief karakter te geven.

5 3 7  HTK 2003-2004, Bijl. 28 333  WAO-stelsel, nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ; Debat TK 6 nov. 2003, p. 2 1 - 13 9 1  e.v.

538  HTK 2003-2004, Bijl. 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaff ing van 

de vervolguitkering, nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 18 nov. 2003, p. 2 5- 176 4  e.v.

539  HTK 2002-2003,  Bijl. 28 870 Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschake

ling en verlening van bijstand door gem eenten (Wet werk en bijstand). HTK 2002-2003,  Bijl.

28 960 Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand), nr. 2 

Voorstel van Wet; Debat TK 26 aug. 2003 e.v., p. 84-4852 e.v. HTK 2003-2004 , Bijl. 26 448 

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI), nr. 104 Briefvan de ministervan Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid.

540 HTK 2003-2004 , Bijl. 29 208 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001,  de Wet op de loon

belasting 1964 en enkele sociale zekerheidswetten c.a. (levensloopregeling), nr. 2 Voorstel van 

Wet; Debat TK 17  sept. 2003 e.v., p. 2-5 e.v.

541 HTK 2003-2004, Bijl. 27 406 Nota ‘ De kenniseconomie in zicht’ , nr. 9 Briefvan de minister-presi

dent, ministervan Algemene Zaken; Debat TK 15  mrt. 2005,  p. 59-3822  e.v.
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De economie en de concurrentiepositie zullen tevens worden versterkt door te investeren 

in onderhoud en beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Voor een betere door

stroming op de weg zal het programma voor spitsstroken bij de ernstige knelpunten ver

sneld worden u i t g e v o e r d . D e  regering acht daarnaast de ontwikkeling van de luchtha

ven Schiphol en de haven van Rotterdam van wezenlijke economische betekenis voor 

Nederland.

Voor sterke steden en dorpen is het van belang meer woningen te bouwen. De regering 

zal de randvoorwaarden creëren waardoor de achterblijvende woningbouwproductie kan 

toenemen en erop aandringen dat ook de marktpartijen hun verantwoordelijkheid
n em e n .54?

Het is van groot belang dat de zorg in ons land toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar 

blijft. De huidige economische situatie en de vergrijzing dwingen echter ook op dit terrein 

tot het maken van heldere keuzes. De kosten van de zorg zijn de laatste jaren fors gestegen, 

terwijl de kwaliteit daarmee geen gelijke tred heeft gehouden. Om die kosten te beperken, 

wordt het wettelijk verzekerde pakket verkleind en worden de eigen bijdragen verhoogd. De 

medisch noodzakelijke zorg wordt bij deze maatregelen ontzien. Voor chronisch zieken met 

een laag inkomen wordt een speciale compensatiemaatregel getroffen. Om een goede, 

betaalbare gezondheidszorg op langere termijn zeker te stellen, moet de eigen verantwoor

delijkheid van burgers, instellingen en verzekeraars voorop staan. De overheid stelt daarbij 

eisen en randvoorwaarden. De nieuwe standaardverzekering zal op deze uitgangspunten 

gebaseerd zijn en wordt in 2006  in gevo erd .544 Minder regels, meer doelmatigheid en effi

ciëntere organisatie zijn noodzakelijk voor betere prestaties in de zorg.

De komende jaren zal veel aandacht besteed worden aan medisch-ethische vraagstuk-

542 HTK 2002-2003 ,  Bijl. 28 679 Regels  ter b espoedig ingen  vereenvoudiging van procedures met het 

oog  op het zo spoedig  mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door 

middel van een betere benutting en verbreding van die wegen (Spoedwet wegverbreding), nr. 2 

Voorstel van Wet. Op 18  decem ber 2002 werd het wetvoorstel door de Tweede Kamer aan gen o 

men. HTK 2003-2004 , Bijl. 29 200 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ont

vangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaa r  2004, nr. 2 Memorie van 

Toelichting; Debat TK 4 nov. 2003 e.v., p. 19 - 1 19 1  e.v.

543 HTK 2003-2004 , Bijl. 29 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar  2004, nr. 3 Brief van 

de ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Debat TK 11  nov. 2003 

e.v., p. 22 - 14 56  e.v.

544 HTK 2003-2004, Bijl. 23 619 Curatieve zorg, nr. 21 B rie fvan  de m inistervan Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Debat TK 15 apr. 

2004 e.v., p. 67-4363  e.v.
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Het kabinet-Balkenende II na de beëdiging op het bordes, mei 2003 [Foto: Roel Dijkstra],

ken. In 2004 zal de wetgeving op het gebied van euthanasie en afbreking van zwangerschap 

worden geëvalueerd. Uitgangspunt daarbij is dat de geldende regels daadwerkelijk worden 

nageleefd.

Ondanks de moeilijke budgettaire situatie stelt de regering extra middelen beschikbaar 

om de kwaliteit van de samenleving op verschillende terreinen te verbeteren.

Onderwijs draagt in grote mate bij aan het goed functioneren van de maatschappij, 

zowel nu als in de toekomst. Op dit moment verlaten nog te veel jongeren de school zonder 

diploma. Om deze schooluitval fors terug te dringen, zullen leerlingen en studenten inten

siever worden begeleid. Het lerarentekort wordt eveneens aangepakt. Scholen krijgen meer 

ruimte om ondersteunend personeel aan te nemen en leraren krijgen betere mogelijkheden 

om zich voor te bereiden op nieuwe eisen die aan hen worden gesteld.

Diversiteit en toegankelijkheid blijven in het cultuurbeleid centraal staan.

De milieueffecten van productie en consumptie van goederen en diensten worden nog 

onvoldoende onderkend. Het stimuleren van duurzame innovaties moet leiden tot een effi

ciënter gebruik van grondstoffen.

Ecologische en landschappelijke waarden bepalen de leefbaarheid van onze maatschap

pij. Daarom zijn extra middelen uitgetrokken voor de verwerving van natuur en behoud van 

een vitaal platteland.
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De kwaliteit van de samenleving zal verder verbeterd worden door het terugdringen van 

geweld en overlast op straat. Toezicht en controle in de openbare ruimte worden vergroot. 

Veelplegers worden met voorrang aangepakt.545 Voor meer veiligheid zijn preventie en toe

zicht onontbeerlijk, evenals een effectief optreden van justitie en politie. Daartoe zijn verrui

ming van bevoegdheden en organisatorische aanpassingen dringend gewenst.546 Voor de 

openbaar aanklager, de rechter en het gevangeniswezen worden extra middelen ter beschik

king gesteld opdat wangedrag snel en rechtvaardig kan worden berecht.

Ontwikkeling en handhaving van de rechtsorde is één van de kerntaken van de overheid. 

Deze moet worden onderhouden en zo nodig aangepast aan een veranderende samenleving. 

Het uitgangspunt daarbij is een rechtsorde die ruimte biedt waar mogelijk en kaders stelt 

waar vereist. Partijen moeten allereerst zelf een oplossing zoeken voor hun geschillen. 

Hiertoe zijn heldere rechtsnormen geboden. Een slagvaardige rechtspraak is als sluitstuk 

onmisbaar. In de komende regeerperiode zullen u voorstellen worden voorgelegd om regel

geving, handhaving en rechtspraak hierop te laten aansluiten.547

Leden van de Staten-Generaal,

De regering acht het van groot belang dat het voorgenomen beleid in overeenstemming met 

de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk wordt omgezet in concrete uitvoering. Zij vertrouwt 

erop dat met de voorziene structurele hervormingen, gericht op een sterke en duurzame eco

nomie, Nederland perspectief wordt geboden om aansluiting te vinden bij de aantrekkende

545 HTK 2002-2003, Bijl. 28 684 Naar een veiliger samenleving, nr. 10 Brief van de minister van 

Justitie; Debat TK 30 sept. 2003, p. 7-266 e.v.

546 HTK 2003-2004, Bijl. 29 271 Algemeen kader herziening Wetboek van Strafvordering, nr. 1 Briefvan 

de ministervan Justitie; Debat TK 4 febr. 2004, p. 47-3 197  e.v. HTK 2003-2004, Bijl. 28 684 Naar een 

veiliger samenleving, nr. 17  Brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. HTK 2003-2004, Bijl. 29 2 18  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identifica

tieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige 

andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van 

ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak (Wet op de uitgebreide 

identificatieplicht), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 10 dec. 1993, p. 35-2497 e.v. Zie noot 523.

547  HTK 2003-2004, Bijl. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde, nr. 1 Brief van de minister-president, 

ministervan Algemene Zaken. HTK 2002-2003,  Bijl. 26 352  Contourennota modernisering rech

terlijke organisatie, nr. 66 Briefvan de ministervan Justitie. HTK 2004-2005, Bijl. 29 849 Wijziging 

van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Stra fvorderingen enige andere wetten in ver

band met de buitengerechtelijke a fdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening). Zie ook 

noten 545 en 546.
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wereldconjunctuur. Met haar voorstellen wil de regering bijdragen aan een slagvaardige 

overheid, een levende democratie en een veiliger samenleving en daarmee de sociale samen

hang in ons land versterken. De regering doet deze voorstellen in het besef dat resultaten 

alleen te bereiken zijn met gemeenschappelijke inspanning van alle geledingen van de 

samenleving. De regering wil met u haar doelstellingen realiseren en ziet daarom uit naar 

een vruchtbaar overleg.

Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door 

het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bid

den.
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Troonrede 21 september 2004

Leden van de Staten-Generaal,

Ve r t r o u w e n  g e e f t  e e n  s a m e n l e v i n g  veerkracht en daadkracht. In Nederland hebben bur

gers en maatschappelijke organisaties door de jaren heen bewezen grote veranderingen 

in de wereld en in onze eigen maatschappij te kunnen opvangen. Ook nu dienen zich poli

tieke, economische en sociale ontwikkelingen aan die ons direct raken. Daarom heeft de 

regering vorig jaar een ambitieuze agenda van hervormingen gepresenteerd die gericht is op 

een sterkere economie, een veiliger samenleving, een slagvaardiger overheid en een goed 

functionerende d e m o c r a t i e . 5 4 8  in 2005 zullen deze hervormingen volop in uitvoering zijn. 

Gesteund door het beginnende herstel van onze economie, creëert dit hernieuwd vertrou

wen en nieuw perspectief.

Een sterke economie is essentieel voor werkgelegenheid en welvaart. Met een vergrijzen

de samenleving moeten pensioenen, zorg en andere collectieve voorzieningen worden opge

bracht door een kleinere beroepsbevolking. Hierdoor wordt de solidariteit op de proef gesteld. 

Snelle technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan bedrijven en hun werknemers. 

De wereldeconomie groeit in hoog tempo. De Nederlandse groei echter, blijft daarbij achter. 

Dit vraagt van bedrijven en werknemers een toekomstgerichte opstelling en vergt een verster

king van de Nederlandse economische structuur. De regering acht daarom matiging van loon

kosten, vergroting van arbeidsparticipatie en stimulering van productiviteit geboden.

Met het oog op de noodzakelijke matiging, kunnen de lonen in de collectieve sector en 

de uitkeringen, behalve de AOW, in 2004 en 2005 niet worden verhoogd. De regering doet 

een beroep op werkgevers en werknemers in de marktsector om deze matiging te volgen in 

het belang van de werkgelegenheid en van een solidaire inkomensontwikkeling. De regering 

zal er geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen om werkgevers verplicht loonstijgin

gen te laten doorvoeren.549

548 HTK 2003-2004, Bijl. 29 202 Beleidsprogram ma 2004-2007, nr. 2 Programma.

549 Op io  augustus 2004 had minister A.J. de Geus (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een 

brief aan de Tweede Kamer aangekondigd het Toetsingskader algemene verbindend verklaring 

CAO-bepalingen te willen wijzigen. HTK 2003-2004, Bijl. 29 200 XV Vaststelling van de begrotings

staat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaa r200 4 ,  nr. 103 Brief 

van de ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Debat TK 7 sept. 2004, p. 95-6116  e.v.
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Herstel van vertrouwen in de economie vergt ook het komend jaar van allen een bijdrage. De 

regering wil echter de meest kwetsbare groepen in de samenleving zoveel mogelijk ontzien. 

De AOW alsmede fiscale tegemoetkomingen voor ouderen en gezinnen met kinderen zullen 

daarom worden verhoogd.

Om de arbeidsparticipatie te bevorderen moeten mensen terugkeren in het arbeidspro

ces en langer werken. De nieuwe Wet werk en bijstand is inmiddels ingevoerd en levert 

goede resultaten o p .550 De regering zal voorts een nieuwe WAO-regeling voorstellen waarbij 

arbeidsgeschiktheid en reïntegratie van werknemers centraal staan.55* Bij de werkloos

heidsregelingen behoren de prikkels tot deelname aan beroepsarbeid voorop te staan. 

Voorzieningen gericht op scholing worden niet aangetast. Ontslagvergoedingen en boven

wettelijke uitkeringen zullen worden verrekend met de werkloosheidsuitkering.

Om de economische groei te bevorderen en voldoende arbeidsaanbod in de toekomst te 

verzekeren, wil de regering langer werken stimuleren. Ó f mensen uiteindelijk langer o f  kor

ter werken, blijft echter hun persoonlijke keuze. De regering zal voorstellen doen om op 1 

januari 2006  de fiscale voordelen voor vervroegde pensionering te b eë in d ig e n .552 zij beseft 

dat dit bij oudere werknemers onzekerheden oproept. De voorstellen bevatten dan ook 

goede overgangsregelingen. Tevens wil de regering in 2006 de levensloopregeling introdu

ceren, waarmee werknemers kunnen sparen voor zorg, arbeid, scholing en verlof.553 Met dit

550 Zie noot 539.

551 HTK 2004-2005, Bijl. 30 034  Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk o f  

van werkhervatting van verzekerden die gedeelteli jk  arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van 

een regeling van inkomen voor deze personen alsm ede voor verzekerden die volledig en duur

zaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), nr. 2 Voorstel van 

Wet; Debat TK 29 juni 2005, p. 97-5841 e.v. HTK 2004-2005,  Bijl. 30 1 18  Regels omtrent de invoe

ring en f inanciering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsm ede met betrekking 

tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en finan

ciering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 29 juni

2005, p. 97-5841 e.v.

552  HTK 2003-2004, Bijl. 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomsten

belasting 2001,  de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige 

andere wetten (Wet aanpass ing  fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop

regeling),  nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 24 nov. 2004 e.v., p. 2 7 - 17 13  e.v.

553  Zie noot 552. Met het indienen van het wetsvoorstel Wet aanpass ing  fiscale behandeling 

VUT/prepensioenen en introductie levensloopregeling werd het aangehouden wetsvoorstel 

levensloopregeling ingetrokken. HTK 2004-2005, Bijl. 29 208 Wijziging van de Wet inkomsten

belasting 2001,  de Wet op de loonbelasting 1964 en enkele sociale zekerheidswetten c.a. (levens

loopregeling), nr. 6 Briefvan de staatssecretaris van Financiën.
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alles wordt een evenwicht bereikt tussen de noodzakelijke verhoging van arbeidsparticipa

tie, het ontzien van oudere werknemers en het beheersen van lasten voor jongere werkne

mers in de toekomst.

Onderwijs, onderzoek, kennis en innovatie zijn van wezenlijk belang voor de productivi

teit van de Nederlandse economie. Het onderwijs wordt ontdaan van overbodige regels zodat 

scholen en universiteiten meer ruimte krijgen voor eigen initiatief en verbetering van kwaliteit. 

Instellingen voor hoger onderwijs mogen experimenteren met selectie bij toelating en met dif

ferentiatie van collegegeld.554 Scholen krijgen extra middelen voor exacte en technische vak

ken. Het Innovatieplatform heeft voorstellen gedaan voor een betere omzetting van kennis in 

producten en diensten.555 De regering neemt praktische adviezen van het Innovatieplatform 

over, zoals een vereenvoudigde toelating van kennismigranten, een betere uitwisseling tussen 

universiteiten en onderzoeksinstellingen en het midden- en kleinbedrijf, het uitbreiden van het 

aantal startende ondernemers en het benutten van de kansen die de creatieve industrie biedt.

Een verlaging van de belasting op bedrijfswinst is goed voor het fiscale vestigingskli

maat en draagt zo bij aan verbetering van de economische structuur. De productiviteit van de 

economie wordt eveneens gestimuleerd door versnelling van procedures voor ruimtelijke 

ordening, woningbouw, infrastructuur en milieu. De regering wil ruimte voor wonen, wer

ken en recreëren in sterke steden, en ook voor natuur en landschap.

De verruiming van het huurbeleid bevordert nieuwe investeringen in de woningbouw, 

mede om doorstroming te bevorderen.556 De herziening van de Wet op de ruimtelijke orde

ning zal meer armslag aan gemeenten en provincies geven.557 De regering zal in 2005 voor

stellen doen die gericht zijn op een versterking van een leefbaar en vitaal landelijk gebied.55̂  

Er wordt fors geïnvesteerd in de infrastructuur, en in het bijzonder in onderhoud van wegen 

en in een betere benutting ervan. Nederland houdt zich aan de internationale afspraken over 

de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

5 5 4  HTK 2003-2004, Bijl. 29 388 Toelat ingsbeleid in het hoger onderwijs, nr. 1 Brief van de staatsse

cretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. HTK 2 003-2004, Bijl. 29 4 10  Hoger onderwijs en 

onderzoek plan 2004, nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

Debat TK 22 apr. 2004, p. 70-4581 e.v.

55 5  HTK 2003-2004, Bijl. 27 406 Nota ‘ De kenniseconomie in zicht’ , nr. 26 Briefvan de minister pre

sident, ministervan Algemene Zaken; Debat TK 15  mrt. 2005, p. 59-3822  e.v.

5 5 6  HTK 2003-2004, Bijl. 27  926 Huurbeleid, nr. 25 Brief van de minister van Volkshuisvesting,  

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Debat TK 1 juli 2004, p. 9 1-58 57  e.v.

5 5 7  HTK 2002-2003, Bijl- 28 916  Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke 

ordening), nr. 2 Voorstel van Wet.

55 8  HTK 2003-2004, Bijl. 29 576 Agenda vitaal platteland, nr. 1 Brief van de minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit.

285



K O N I N G I N  B E A T R I X  AA N  H E T  W O O R D

Het vertrouwen van burgers in de toekomst wordt vergroot door verbetering van de veilig

heid.

Fanatieke groeperingen trachten met terroristische daden, waarvan onschuldige bur

gers en zelfs kinderen het slachtoffer worden, over de hele wereld samenlevingen te onder

graven. Ook Nederland is niet gevrijwaard van deze dreigingen. Om onze democratische 

rechtsstaat en onze pluriforme samenleving te beschermen tegen terreur, heeft de regering 

aangekondigd op korte termijn ingrijpende maatregelen te treffen.S59 De bestrijding van ter

rorisme zal worden versterkt door een betere organisatie, de mogelijkheid om snel maatre

gelen te nemen en door bepaalde opsporingsbevoegdheden te verruimen. Tevens zal, mede 

met het oog op adequate voorlichting, een waarschuwings- en alerteringssysteem in wer

king worden gesteld.56°

De inspanningen van regering, gemeenten, politieregio’s, rechterlijke macht, openbaar 

ministerie en gevangeniswezen beginnen hun vruchten a f  te werpen. Gemeenten krijgen 

meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen voor kleine vergrijpen en parkeer- 

overtredingen.

Volgend jaar herdenken wij dat zestig jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde. 

Bijdragen aan vrede en veiligheid betekent dat landen medeverantwoordelijkheid moeten 

blijven nemen voor de internationale rechtsorde en solidariteit. Uitgangspunten voor 

Nederland zijn daarbij een daadkrachtige Europese Unie, een sterke transatlantische relatie, 

vooral in NAVO-verband, en een effectief functioneren van de Verenigde Naties.

Door een actief buitenlands beleid en door te participeren met ruim 2000 militairen in 

internationale missies, ondersteunt Nederland Irak, Afghanistan en de Balkan bij hun 

democratische en economische wederopbouw.561 De mannen en vrouwen van onze krijgs

macht die daaraan bijdragen, verdienen groot respect en dankbaarheid. De regering voelt 

zich met hen en hun naasten verbonden; onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de 

gewonde en gesneuvelde Nederlandse militairen en naar hun families.

5 5 9  HTK 2003-2004 , Bijl. 29 7 54  Terrorismebestrijding, nr. 1 Briefvan de ministers van Justitie en van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Debat TK 9 febr. 2005, p. 48-3039 e.v.

5 6 °  HTK 2003-2004, Bijl. 29 7 54  Terrorismebestri jding, nr. 3 Brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties; Debat TK 9 febr. 2005, p. 48-3039  e.v.

5 ^1 HTK 2003-2004, Bijl. 23  432  De situatie in het Midden-Oosten, nr. 164 Briefvan de ministers van 

Buitenlandse Zaken en van Defensie; Debat TK 30 juni 2004, p. 90-5804 e.v. HTK 2003-2004, Bijl.

27 925 Bestri jding internationaal terrorisme, nr. 135  Briefvan de ministers van Defensie en van 

Buitenlandse Zaken. HTK 2004-2005,  Bijl. 29 521 Nederlandse deelnam e aan vredesmissies, nr. 

8 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en voor Ontwikkelingssam en

werking. HTK 2003-2004, Bijl. 29 7 24  Werkbezoek van een delegatie  uit de vaste commissie  voor 

Defensie aan Bosnië-Herzegovina, nr. 1 Verslag.
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Internationale rechtsorde en solidariteit vergen evenzeer duurzame bestrijding van armoede 

en onrecht. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking wordt gekenmerkt door partner

schap, dialoog en betrokkenheid van niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsle

ven. De regering zal bijzondere aandacht blijven geven aan onderwijs, milieu en water, 

gezondheidszorg en aidsbestrijding. De zorg van de regering gaat in het bijzonder uit naar 

de ontwikkeling van het armste werelddeel, Afrika, en naar de ernstige crisis in Soedan.s62 

Een groot deel van de bilaterale ontwikkelingsgelden is bestemd voor Afrika ten zuiden van 

de Sahara. Bevordering van handelsbetrekkingen is gunstig voor de economische groei van 

ontwikkelingslanden. De Wereldhandelsorganisatie en de Europese Unie hebben hieraan 

recentelijk een belangrijke nieuwe impuls gegeven.

Met de toetreding van tien nieuwe lidstaten en met het Grondwettelijk Verdrag, dat vol

gende maand zal worden getekend, heeft de Europese Unie nieuwe mijlpalen bereikt.563 De 

regering zal zich ervoor inzetten eenieder duidelijk te maken dat de Unie meer betekent dan 

uitsluitend economische samenwerking. Dit is nodig voor het vertrouwen in Europa. Het is 

essentieel dat binnen de Unie afspraken over veiligheid en migratie, landbouwhervorming, 

interne markt, mededinging, begrotingsbeleid en economische hervormingen worden 

nagekomen. Op het Nederlandse voorzitterschap rust een grote verantwoordelijkheid om 

beslissingen over de verdere uitbreiding van de Europese Unie zorgvuldig voor te bereiden, 

in het besef dat draagvlak daarbij onontbeerlijk is.só4 Daartoe zullen de gestelde toetre

dingscriteria strikt moeten worden toegepast.

Hernieuwd vertrouwen moet ook gebaseerd zijn op maatschappelijke samenhang. De 

overheid kan dat niet alléén realiseren. Het zijn burgers, maatschappelijke organisaties en 

sociale partners die vormgeven aan de Nederlandse samenleving. De regering onderkent 

daarbij de grote betekenis van kunst en cultuur.

Op het gebied van werk en inkomen zullen werknemers en werkgevers nieuwe accen

ten moeten kunnen leggen. De eigen rol van sociale partners staat daarbij niet ter dis

cussie.

Het beleid van deregulering en vermindering van administratieve lasten voor bedrijven 

en burgers krijgt gestalte. Dit schept ook meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.

Om een hoogwaardig en toegankelijk stelsel van zorg te handhaven, zal de regering keu-

5^2 HTK 2003-2004 , Bijl. 29 2 37  Afrika-beleid, nr. 14  Briefvan de ministers van Buitenlandse Zaken 

en voor Ontwikkelingssamenwerking.

563 Op 29 oktober 2004 zou het Grondwettelijk Verdrag in Rome worden ondertekend. HTK 2003-

2004, Bijl. 29 2 13 ,  nr. 15  Briefvan de minister en van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken; 

Debat TK 23 juni 2004, p. 8 7 -5 55 5  e.v. Zie noot 526.

564 HTK 2003-2004, Bijl. 29 361 Nederlands EU-voorzitterschap 2004, nr. 5 Briefvan de minister en 

de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken; Debat TK 21 dec. 2004, p. 37 -246 4  e.v.
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zevrijheid en concurrentie bevorderen. Zo worden zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

gestimuleerd meer kwaliteit te leveren en doelmatiger te werken. Een wet met één basisver

zekering voor iedereen alsmede een zorgtoeslag worden hiertoe voorbereid.565

De overheid zal selectiever in haar ambities en prioriteiten moeten zijn en daarmee slag

vaardiger worden. In het programma ‘ ’Andere Overheid” zullen voorstellen worden gedaan 

voor herijking van taken en werkwijzen van het Rijk en voor verbetering van de dienstverle

ning aan de burger.566 Taken moeten zo dicht mogelijk bij de mensen worden uitgevoerd. Er 

wordt dus meer gevraagd van provincies en gemeenten. De regering benadrukt het belang 

van goed overleg tussen de overheden en zal daarmee intensief blijven voortgaan in het 

belang van een samenhangend optreden van de overheid.

De grote steden zijn in belangrijke mate sociale en economische motoren van onze 

maatschappij. De regering ondersteunt die door concrete afspraken te maken.

Door de democratie te versterken kan het vertrouwen van de burger in de overheid wor

den bevorderd. De regering heeft voorgesteld burgemeesters met ingang van 2006 direct 

door de burgers te laten kiezen.567 Op korte termijn zullen u wetsvoorstellen bereiken voor 

de herziening van het kiesstelsel, gericht op versterking van het mandaat van de individuele
volksvertegenwoordiger.5^

Samenleven in een maatschappij vergt respectvoor eikaars cultuur, achtergrond en opvat

tingen. Velen in ons land staan, elk op eigen wijze, in de christelijke, humanistische, joodse, 

islamitische o f een andere wereld- o f levensbeschouwelijke tradide. In een dergelijk pluriform 

land is respect van allen, autochtoon en allochtoon, voor onze grondrechten en rechtsstaat een 

vereiste. Een gemeenschappelijke basis van taal, actief burgerschap en gedeelde waarden en 

normen kunnen dat versterken. Ook het integratiebeleid moet daaraan bijdragen.

De instroom van asielzoekers is sterk gedaald. Het restrictieve toelatingsbeleid voor 

asielzoekers en voor personen die naar Nederland komen in het kader van gezinsvorming 

zal worden voortgezet.

565 HTK 2003-2004, Bijl. 29 762 Regels inzake de aanspraak  op een financiële tegem oetkom ing in de 

premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag), nr. 2 

Voorstel van Wet, Bijl. 29 763 Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorgten  

behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet), nr. 2 Voorstel van Wet; Debat TK 15  dec.

2004 e.v., p. 35-229 1  e.v.

566 HTK 2004-2005,  Bijl. 29 362 Modernisering van de overheid, nr. 25 Brief van de minister voor 

Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

56 7  Zie noot 532.

5 ^  HTK 2004-2005, Bijl. 29 986 Wijziging van de Kieswet tot invoering van een gem engd stelsel voor 

de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Wet wijziging kiesstelsel 

Tweede Kamer), nr. 2 Voorstel van Wet.
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Koningin Beatrix leest de troonrede uoor, september 2004 [Foto.- Roel Dijkstra],

De regering wil werken aan onderling vertrouwen in ons Koninkrijk. Met Aruba en de 

Nederlandse Antillen heeft Nederland een unieke staatkundige en maatschappelijke band. 

De regering zal de Nederlandse Antillen krachtig ondersteunen om de zorgelijke sociaal- 

economische situatie het hoofd te bieden en de toenemende criminaliteit te bestrijden. Ook 

de hervorming van de bestuurlijke en financiële verhoudingen op de Nederlandse Antillen 

en een nieuw perspectief voor het Koninkrijksverband vragen aandacht. In december vieren 

wij samen het 50-jarig bestaan van het Statuut.
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Leden van de Staten-Generaal,

De regering beseft dat zij ook in 2005 forse inspanningen van alle geledingen van de samen

leving vraagt. Tegen de achtergrond van een stevige internationale groei, en een opleving van 

de economie in Europa, is thans ook in ons land sprake van een beginnend herstel. De werk

gelegenheid zal naar verwachting volgend jaar weer wat toenemen. Dit keerpunt schept kan

sen om de economische groei te versterken en duurzaam te maken. De structurele hervor

mingen zijn daarop gericht en scheppen zo perspectief voor welvaart en werkgelegenheid en 

daarmee voor meer samenhang in de maatschappij. Door de noodzakelijke inspanningen 

gezamenlijk op ons te nemen, kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

De regering rekent op een vruchtbaar overleg met u. Op u rust een verantwoordelijke en 

zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewen- 

sen en met mij 0111 kracht en Gods zegen voor u bidden.
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Troonrede 20 september 2005 *

Leden van de Staten-Generaal,

Hi e r , in  d e z e  z a a l , symbool van onze democratie, heeft u mij en mijn familie op 30 april, 

aan het begin van mijn regeringsjubileum, op bijzonder feestelijke wijze ontvangen. 

Daarmee heeft u de toon gezet voor een hartverwarmende viering die in elke provincie en op 

de Nederlandse Antillen en Aruba een eigen weerklank vindt.

Mijn grote dank gaat uit naar allen die mij dit jaar overal met enthousiasme verwelkomen.

Dit alles geeft mij de kracht om het mooie ambt dat mij is toevertrouwd te kunnen ver

vullen en ten dienste te stellen van eenheid in onze samenleving.

De kracht van Nederland ligt van oudsher in de manier waarop wij samen weten in te 

spelen op veranderende omstandigheden. Op ons aanpassingsvermogen wordt in deze tijd 

een groot beroep gedaan.

We ervaren hoezeer de wereld in beweging is. Veranderingen lijken zich steeds sneller 

te voltrekken. Jonge, dynamische economieën komen op. De Europese Unie is met tien lid

staten uitgebreid. Integratie van bevolkingsgroepen verloopt in eigen land niet zonder pro

blemen. We worden indringend geconfronteerd met de gevolgen van klimaatveranderingen. 

De dreiging van het internationaal terrorisme wordt steeds sterker gevoeld.

Deze ontwikkelingen hebben mensen voor grote vragen gesteld.

Al die veranderingen leiden tot gevoelens van onzekerheid. De teleurstellende economi

sche ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft die onzekerheid nog versterkt. Weliswaar 

zijn de meeste mensen tevreden over hun leefsituatie, maar velen maken zich in toenemen

de mate zorgen over de samenleving. Het vertrouwen in de overheid is gedaald.

Dit laat de regering niet onberoerd.

Van de regering wordt verwacht dat zij op dit alles antwoorden geeft. Een van haar 

belangrijkste opgaven voor de toekomst is te bouwen aan een veilig en een sociaal en eco

nomisch gezond Nederland. Met dat doel heeft de regering in korte tijd een groot aantal 

ingrijpende maatregelen genomen. De loonkosten zijn gematigd. Vroeg stoppen met wer

ken wordt niet langer gestimuleerd. Veranderingen in de sociale zekerheid bevorderen het 

herintreden op de arbeidsmarkt van mensen zonder baan en van gedeeltelijk arbeidsge- 

schikten.

* Deze troonrede verscheen bij het ter perse gaan van dit boek en is om die reden geanalyseerd

noch geannoteerd.
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Om voor de toekomst een goede en betaalbare gezondheidszorg veilig te stellen, wordt het 

zorgstelsel vernieuwd.

Deze ingrepen doen zeker pijn. De regering beseft dat er veel van mensen gevraagd 

wordt. Maar deze en andere maatregelen zijn noodzakelijk om ook aan volgende generaties 

in ons land voldoende mogelijkheden te kunnen bieden een goed leven op te bouwen.

De eerste resultaten van het beleid worden langzaam merkbaar. De werkgelegenheid is 

zich aan het herstellen en de winstgevendheid van bedrijven neemt toe.

Ook op het terrein van veiligheid en de volksgezondheid zijn er positieve ontwikkelin

gen. De criminaliteit daalt. Mensen voelen zich minder onveilig. De wachtlijsten in de zorg 

worden korter.

Solide oplossingen vragen tijd. De regering verwacht dat het effect van veel ingrepen in 

de komende jaren duidelijker zichtbaar zal worden. Zij wil nu voorrang geven aan een zorg

vuldige uitvoering van de afgesproken maatregelen. Deze moeten leiden tot merkbare ver

beteringen in de praktijk van alledag en een hernieuwd evenwicht in onze samenleving.

Onze verwevenheid met de wereld om ons heen is groot. Ontwikkelingen buiten onze 

grenzen beïnvloeden onze economie en onze veiligheid. Aan internationale handel hebben 

wij een groot deel van onze welvaart te danken. We merken het toenemend belang van Azië 

voor de internationale en economische verhoudingen. Migratiestromen zijn al eeuwenlang 

mede bepalend voor onze bevolkingssamenstelling en cultuur. Deze verwevenheid brengt de 

noodzaak van blijvende samenwerking op Europees en mondiaal niveau met zich mee.

De toekomst van ons land is nauw verbonden met Europa. Hier delen wij de waarden 

van vrijheid, democratie en mensenrechten. Zowel onze welvaart als onze veiligheid is voor 

een belangrijk deel afhankelijk van Europese samenwerking. De uitslag van het referendum 

over een nieuw verdrag voor de Europese Unie heeft de noodzaak onderstreept om ons te 

bezinnen op wat de Unie ons heeft gebracht en wat wij van de Europese samenwerking ver

wachten. Burgers moeten zich meer dan voorheen bij die samenwerking betrokken kunnen 

voelen. De regering zal zich samen met u daarvoor inzetten.

Solidariteit met medemensen houdt niet op bij de grenzen van Europa. Duurzame ont

wikkeling kan in de Nederlandse visie niet zonder bevordering van stabiliteit en recht. Geen 

land ter wereld kan uitsluitend op eigen kracht tot resultaten komen. De rol van de Verenigde 

Naties en goede transatlantische relaties blijven dan ook van wezenlijke betekenis.

Ons land blijft ruimhartig bijdragen aan de bestrijding van armoede, het behoud van 

ecosystemen en aan internationale crisisbeheersingsoperaties. Bij wederopbouw in 

Afghanistan en in Afrika worden militaire inspanningen en ontwikkelingshulp optimaal op 

elkaar afgestemd.

Dankzij de betrokkenheid en inzet van allen binnen de krijgsmacht wordt onze defen

sieorganisatie in korte tijd aangepast aan de eisen van deze tijd.

De regering zal haar volle aandacht geven aan samenwerking met de Nederlandse 

Antillen en Aruba op de terreinen van rechtshandhaving, verbetering van bestuur en herstel
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van openbare financiën. Op deze basis zal gezocht worden naar een verantwoord nieuw 

evenwicht in de relaties binnen het Koninkrijk.

Op binnenlands terrein ziet de regering zich gesteld voor vier centrale opgaven:

een veiliger Nederland;

meer mensen aan het werk;

minder regels en meer kwaliteit van publieke voorzieningen;

en meer onderling respect in onze samenleving.

De begroting voor het komende jaar bevat voorstellen die beogen verdere stappen op deze 

weg te zetten.

De zorg voor veiligheid is een hoeksteen van een goed functioneren van onze maat

schappij en onze rechtsstaat. De uitvoering van het veiligheidsprogramma wordt met kracht 

voortgezet.

De regering zal de samenwerking tussen departementen en tussen politie, justitie en 

veiligheidsdiensten versterken, en beoogt de Nederlandse politie om te vormen tot één orga

nisatie.

Er is een wetsvoorstel ingediend waardoor bijzondere opsporingsmethoden sneller 

kunnen worden ingezet om mogelijke terroristische activiteiten effectiever te bestrijden. 

Geweld, drugshandel, overlast en verloedering worden steviger aangepakt. De capaciteit 

voor de detentie van veelplegers en tbs’ers zal worden uitgebreid. Politie, Openbaar 

Ministerie en rechterlijke macht zullen zaken snel en zorgvuldig afhandelen.

Een veiliger Nederland vergt dat burgers en organisaties zich hiervoor mede verant

woordelijk voelen.

De regering streeft ernaar meer mensen aan het werk te krijgen. Daarom is het van 

belang de economische basis van ons land te versterken en te moderniseren, innovatie en 

kennisuitwisseling te bevorderen en te zorgen voor voldoende flexibiliteit op de arbeids

markt.

De zekerheid van een baan voor het leven neemt af. In de toekomst zullen mensen vaker 

van functie veranderen. Dat vereist een investering in persoonlijke vaardigheden op elk 

niveau. Extra middelen zullen daarom beschikbaar komen voor onderwijs en kennis. 

Werknemers krijgen ook meer mogelijkheden werk, zorgtaken en scholing te combineren. 

De levensloopregeling biedt hun vanaf r januari 2006 de gelegenheid te sparen voor tussen

tijds verlof. Gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht. Voor kinderopvang komt 

extra geld beschikbaar. Beheersing van lasten voor burgers en bedrijven geeft de economie 

ruimte voor verder herstel.

Investeringen in infrastructuur en mobiliteit dragen bij aan een sterke en moderne eco

nomie. De leefbaarheid van steden wordt bevorderd door oude wijken op te knappen en 

nieuwe woningen te bouwen.
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In ons dichtbevolkte en waterrijke land is speciale aandacht nodig voor een gezonde en vei

lige leefomgeving. Verbetering van luchtkwaliteit, schoner transport, duurzame energie en 

ontwikkeling van landschap en natuur staan daarbij voorop. Tevens zullen onze kust- en 

duingebieden worden versterkt.

Vermindering van het aantal regels schept ruimte voor talenten en professionaliteit van 

mensen. Dit maakt onze economie dynamischer en draagt bij aan de kwaliteit van onze 

publieke voorzieningen.

De regering wil een stimulerend klimaat creëren voor ondernemers in de dienstensec

tor, de industrie en de agrarische bedrijfstakken. De vennootschapsbelasting zal verder wor

den verlaagd. De administratieve lasten voor bedrijven zullen eind volgend jaar aanzienlijk 

zijn verminderd. Het verkrijgen van vergunningen wordt eenvoudiger.

Beroepskrachten in het onderwijs en de zorg hebben meer vrijheid nodig om hun werk naar 

eigen inzicht in te vullen. In het onderwijs zal de regeldruk afnemen, waardoor leraren, school

leiders, ouders en leerlingen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. Niet de procedures maar 

de leerlingen dienen centraal te staan. De lerarenopleidingen zullen worden verbeterd, waar

door de kwaliteit van het onderwijs verder kan worden verhoogd. Voor de ontwikkeling van 

brede scholen en voor praktijklokalen in hetvmbo stelt de regering extra middelen beschikbaar.

Kwaliteit en betere dienstverlening staan ook in de zorg voorop. Vanaf 1 januari komt er 

één basiszorgverzekering voor iedereen. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particulie

re verzekering verdwijnt. Verzekeraars zullen hun klanten niet meer selecteren op grond van 

hun gezondheidssituatie. Om te bereiken dat deze verzekering voor iedereen betaalbaar 

blijft, komen huishoudens die het nodig hebben in aanmerking voor een zorgtoeslag.

Verder stelt de regering in 2006 extra middelen beschikbaar voor verpleeghuizen en voor 

de jeugdhulpverlening.

Betere kwaliteit van publieke dienstverlening is ook een zaak van gemeenten, provincies 

en waterschappen. Daarom hecht de regering grote waarde aan goede samenwerking met de 

mede-overheden.

Ons land kent een grote verscheidenheid aan mensen en opvattingen. Het recht van alle 

mensen en van alle organisaties op hun eigen identiteit vormt de grondslag van onze rechts

staat. Dat recht is gebaseerd op de overtuiging dat we respect moeten hebben voor de ander. 

Daarbij is geen plaats voor discriminatie, extremisme en geweld.

Samenwerking, begrip en kennis van onze geschiedenis en cultuur zijn bindende krach

ten in onze maatschappij. Naast rechten zullen ook plichten moeten worden erkend. Om 

een tolerante samenleving te bevorderen zal de regering haar volle aandacht blijven geven 

aan sociale samenhang. Het inburgerings- en integratiebeleid zal worden voortgezet en 

radicalisering zal worden aangepakt.

Cultuur, kunsten sport verrijken het leven en maken maatschappelijke banden hechter. 

De regering spant zich in voor behoud van het nationaal erfgoed en zal extra middelen voor 

sportbeoefening uittrekken.
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Voorts zal de regering u nadere voorstellen doen toekomen om de relatie tussen kiezer en 

gekozene te versterken.

Leden van de Staten-Generaal,

Vijfentwintig jaar geleden, in 1980, zei mijn moeder in haar afscheidstoespraak tot alle 

Nederlanders:

‘Het mooie van mijn taak is, het algemeen welzijn te mogen dienen; een rustpunt te zijn 

te midden van de werveling van alle stromingen; te mogen helpen streven naar die 

samenleving, waarin men respect heeft voor wat een ander beweegt, naar een goed 

samengaan in alle verscheidenheid.’

Die woorden zijn in onze tijd en in de jaren die voor ons liggen onverminderd van belang.

U bent als volksvertegenwoordigers de representanten van de grote en rijke 

verscheidenheid die ons land kent. De regering rekent op een vruchtbaar overleg met u. Op 

u rust een verantwoordelijke en zware taak. 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.
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Inhuldiging 

Toespraak tot de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal 

Amsterdam, 30 april 1980

Leden uan de Staten-Generaal,

A l  w a t  o n s  v o l k  ervaart als juist, rechtvaardig, nationaal, wordt in ons staatsbestel ge

toetst aan Uw vertrouwen. Vertrouwen van volk en parlement is ook de grondslag van 

de constitutionele monarchie. Niet macht, persoonlijke wil o f  aanspraak op erfelijk gezag, 

maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaagse 

koningschap.

In die geest zijn wij bijeengekomen om aan elkaar in oude woorden, beloften a f  te leggen. 

Het Nederlandse volk zal ik zweren, dat ik de Grondwet steeds zal onderhouden en hand

haven;

Gij, vertegenwoordigers van ons volk, ontvangt mij thans als Koning.

Deze plechtige ontmoeting ontleent haar betekenis mede aan het Statuut voor het 

Koninkrijk. Mijn eed zal dan ook naar de geest van het Statuut, tevens het volk der 

Nederlandse Antillen gelden.

Het verheugt mij, dat afgevaardigden ook uit dit deel van het Koninkrijk hiervan getuigen 

zijn.

In onze wederzijdse beloften ligt echter meer besloten. Daarin schuilt alles wat een goed 

Koning en een goede en getrouwe Staten-Generaal schuldig zijn te doen.

Met het vaste voornemen dit “alles” letterlijk te nemen, sta ik voor U, bereid en open. 

Dit ambt is niet verworven.

Het is een functie waar geen mens om vragen zou. Waarvan wel zichtbaar is de uiterlijke 

glans, maar veelal niet de last en zelfbeperking zonder onderbreken.

Toch sta ik hier, wel voorbereid, maar ook onwetend waarheen de weg ons voert.

U vraag ik om Uw steun en in U het Nederlandse volk om zijn vertrouwen.

Voor de vervulling van de mij opgelegde taken beloof ik U de volle inzet, volgens de hoge 

eisen van het ambt.

Ik ken mijn opdracht: 

te handelen buiten eigen voorkeur 

en te staan boven partij- en groepsbelangen.

Die opdracht wil ilc vervullen naar plicht en geweten, vanuit het vast geloof dat God mijn 

leven leidt.
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Lieve Moeder,

Wanneer iets mij in Uw rede bij Uw inhuldiging als Koningin Juliana heel bijzonder heeft 

getroffen, dan is het wel de zin waarin U met nadruk vaststelde dat voor een Koningin haar 

taak als Moeder even belangrijk is als voor iedere andere Nederlandse vrouw.1

Niet alleen voor mij, voor ons Uw dochters, maar voor het hele Nederlandse volk bent U 

een moeder geweest! Wijsheid, vredelievendheid en Godsvertrouwen waren de fundamen

ten, waarop U ons land 32 jaar lang heeft gediend.

Hoe U Uw taak als Koningin heeft opgevat -  vol plichtsbetrachting en diep-menselijke 

belangstelling -  heb ik van dichtbij mogen meemaken. Uw onwankelbaar geloof was U een 

sterke steun, ook wanneer tegenslagen U niet bespaard bleven. Steeds was U geduldig, mild, 

aanvaardend en in Uw gróte hart werd veel bewaard. U wist Uw opdracht inhoud te geven in 

bescheidenheid en met volledige wegcijfering van Uzelf.

Vandaag weet ik mij de tolk van alle Nederlanders in en buiten het Koninkrijk, die U wil

len danken voor de bijzondere wijze, waarop U zich gedurende zoveel jaren aan ons aller 

belang heeft gewijd.

Met name noem ik de bewoners van de Nederlandse Antillen, wier land onder Uw Regering 

een nieuwe plaats heeft ingenoinen in het Koninkrijk.2 Ook hun warme genegenheid heeft 

U ervaren -  en beantwoord.

Lieve Moeder, vandaag is Uw geboortedag. Uit diepe, diepe dankbaarheid voor alles wat 

wij van U ontvingen, zal deze dag -  ook in de toekom st-verbonden blijven met Uw wijsheid, 

Uw medeleven, Uw Moederliefde, want deze dag zal blijven: Koninginnedag! 3

Als ouders heeft U beiden, Vader en Moeder, in verbondenheid Uw kinderen op weg 

geholpen.

In de oorlogsjaren hebben wij onze Vader veel moeten missen, maar zijn grootse inspanning 

voor het Vaderland -  toen en nadien -  zal, naast ons familieverband, onze allesoverheersen

de dankbare herinnering blijven.

1 Koningin Juliana (1909-2004): koningin van het Koninkrijk der  Nederlanden tussen 1948 en 1980. 

Op 6 septem ber 1948 werd Juliana ingehuldigd als koningin. In haar inhuldigingsrede zei Juliana: 

‘ Ik wil hier met nadruk vaststellen, dat voor een Koningin haar taak als moeder even belangrijk 

is als voor iedere andere Nederlandse vrouw’ . Rede en eed van koningin Juliana in de nieuwe kerk te 

Amsterdam op 6 septem ber 1948 (Amsterdam en Antwerpen 1949) p. 7.

2 Op 29 december 1954 was het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Met 

dit Statuut hadden de Nederlandse Antillen een autonome status binnen het Koninkrijk verkregen.

3 Tijdens het koningschap van Wilhelmina (1880-1962)  en Juliana was het de gewoonte dat 

Koninginnedag werd gevierd op de verjaardag van de koningin. Beatrix brak met deze traditie 

door Koninginnedag niet op haar eigen verjaardag (31 januari)  te vieren.
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De functie, lieve Moeder, die U vandaag aan mij heeft overgedragen, is eenzaam genoemd. 

Hoe eenzaam kunt alleen U weten.

Maar evenmin als U ben ik alleen.

Ik besef hoe gelukkig ik ben dat naast mij mijn man staat die mij steunt, aanvult en corri

geert.

Zijn talenten zal hij blijven geven aan zijn veelzijdig werk in en voor Nederland.

Ongetwijfeld zal mijn nieuwe taak meer vragen van ons samen en ook van onze kinde

ren, maar wij zijn bereid die offers in de persoonlijke sfeer te brengen, naar de maat van onze 

mogelijkheden en beperkingen. Daarbij mogen wij gelukkig ook rekenen op de steun van 

mijn zuster Margriet en haar man.

Ons staan grote voorbeelden voor ogen:

mijn Grootmoeder, die zich op haar eigen sterke wijze heeft ingezet om van en voor haar 

volk te zijn ;4

mijn Moeder met haar zeer menselijke vertolking van het ambt.

Deze voorbeelden inspireren mij.

Navolgen kan ik ze niet. Maar wel wil ik graag proberen de aansluiting op het verleden te vin

den in de nieuwe tijd vol eisen en behoeften.

Leden uan de Staten-Generaal,

Als vandaag de dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid -  een voorgevoel dat 

de toekomst niet eenvoudig ontwikkeling en groei van het bestaande kan zijn.

Verandering is er altijd geweest, maar de snelheid waarmee de waarden van gisteren 

vandaag al weer ouderwets o f overbodig lijken, raakt aan ons evenwicht. Het is a lsof de tijd 

ontbreekt zich ergens thuis te voelen.

Daar komt nog bij de dreiging die ons voortbestaan onzeker maakt. Zelfs wie zich daar

aan wil onttrekken en voor zichzelf bewust een eiland heeft gemaakt, kan zich niet veilig 

weten.

Niemand is immers veilig bij de wetenschap dat voor het eerst de mens in staat is tot 

zelfvernietiging op wereldschaal.

4 Koningin Wilhelmina: koningin van het Koninkrijk der Nederlanden van 1898 tot 1948.
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Koningin Beatrix en prins Claus tijdens de inhuldiging in de N ie u w e  Kerk in Amsterdam [Foto: ANP],

Angst daarvoor kan ons denken verlammen en ons terneer slaan.

Maar in moedeloosheid mogen wij niet berusten. Alle krachten moeten worden ingezet, 

opdat de mensheid kan beheersen hetgeen zij zelf heeft uitgedacht en heeft tot stand 

gebracht. Voor vrede moeten wij ons inspannen.

Want vrede immers geeft perspectief aan al wat leeft o f  leven zal.

Wie bouwt, die wil een plan, wie vaart een goed kompas.

Verandering moet -  denken wij -  vooruitgang zijn: vooruitgang in gelijke kansen, wel

zijn, en geluk. Daarvoor is nodig dat veel wordt beproefd -  met alle fantasie die in ons is -  dat 

veel wordt uitgedacht, ontdekt -  met risico’s desnoods -  in samen-denken en in samen-doen.
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Voor iets zo veelomvattend heeft niemand hét recept, maar bij het zoeken naar oplossingen, is 

fundamenteel dat wij gemeenschap blijven en dat bewijzen door inspanning-in-saamhorig- 

heid en zelfbeperking-in-vrijheid. Want kracht en prestatie hebben de menselijke dimensie 

nodig van solidariteit.

In de geschiedenis heeft ons volk bewezen groot te zijn. Niet in aantal o f  in grondge

bied, maar in oervaderlandse eigenschappen van energie, vindingrijkheid en verdraagzaam

heid.

Elkaar hebben wij de vrijheid gegund te denken en te spreken naar eigen inzicht en 

overtuiging.

Bij grote communicatie en mobiliteit op een klein en dichtbevolkt gebied diende ver

draagzaamheid telkens opnieuw verworven en bevestigd te worden. En dat betekende en 

betekent:

bereidheid tot luisteren, inschikkelijkheid, gemeenschapszin. Zo groeit samenwerking 

vanuit de bevolking en wordt de Nederlander van vandaag niet meer alleen bestuurd, maar 

stuurt ook zijn bestuurders.

Vrije ontplooiing van een ieder vóóronderstelt dat wij ook elkaar daartoe de ruimte gun

nen -  en geven. Alleen in bescheidenheid en in eerbiediging van grenzen ontstaat die ruim

te voor de vrijheid van de één en van de ander.

In een vrije en veelvormige gemeenschap als de onze is het onontkoombaar dat tegen

stellingen ontstaan en ook tot uiting komen. Maar voor de oplossing is onontbeerlijk de 

tegenstander niet te zien als vijand, doch als drager van een andere mening.

Zoals de weegschaal niet mag doorslaan tussen mensen, zo dient de vrije samenleving 

-  waar de sterken voor zichzelf zorgen -  haar evenwicht te vinden door zorg voor zwakke

ren, minderheden, hen, die vergeten en alleen zijn.

Het deelgenootschap gaat nog verder.

Wij danken veel van wat ons volk bezit -  in materieel opzicht en vooral aan geestelijke 

waarden -  aan onze ouders en voorouders; daarop moeten wij zuinig zijn terwille van onze 

kinderen en kindskinderen.

Het besef dat mensen elkaar nodig hebben, is ons ingeboren. Eeuwenlang hebben vervolg

den in ons land een vluchthaven gevonden. Nederlanders hebben van oudsher actief zich op 

de wereld gericht. De laatste jaren heeft deze belangstelling voor de wereld meer algemeen 

diepgang gekregen in de verbondenheid met de mensen in ontwikkelingslanden.

In onze samenwerking met deze landen groeit het besef dat wij moeten bijdragen tot 

wezenlijke veranderingen.

Zulke veranderingen aan te durven vraagt moed. De moed om te aanvaarden -  met alle 

consequenties van dien -  dat ons bestel niet meer is los te zien van de noden in de wereld. 

Maar de bereidheid ruim te denken over rechtvaardigheid en vreedzaam samenleven vindt 

steeds zijn fundament en uitgangspunt in eigen land.
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Leden van de Staten-Generaal,

Soberheid, eenvoud, toewijding hebben de Regering van mijn Moeder gekenmerkt.

Met eerbied en dankbaarheid voor dat voorbeeld wil ik trachten mijn opdracht te vervul

len in de nieuwe tijd. In de bestemming van mijn leven staat deze opdracht voorop. Hiervoor 

wil ik ten dienste staan om Uw vertrouwen waard te zijn.

Wanneer ik dadelijk de eed op de Grondwet aan het Nederlandse volk zal afleggen, is het 

niet uit eigen kracht dat ik de taak die mij is toegedacht, begin. In mijn geloof hoop ik die 

kracht te vinden.

Zo liggen mijn allerdiepste wortels in ons volkslied:

“Mijn schild ende betrouwen zijtGij O God, mijn Heer!”

Ik zweer aan het Nederlandse volk, dat Ik de Grondwet steeds zal onderhouden en handha

ven.

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Staat met al Mijn ver

mogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten 

van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de 

algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te Mijner 

beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!
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Toespraak tot de Staten van de Nederlandse Antillen 

Willemstad, 29 oktober 1980

Leden van de Staten uan de Nederlandse Antillen,

A f s t a n d  k a n  v e r w i j d e r i n g  s c h f .p p e n , maar ook verlangen versterken. In het oog en in het 

hart hebben wij de Antillianen bewaard en het doet mijn man en mij goed in Uw mid

den te zijn. Op dit weerzien zo kort na mijn ambtsaanvaarding hebben wij ons beiden zeer 

verheugd. De bijzonder warme ontvangst die ons heden ten deel is gevallen, zowel als Uw 

vriendelijke welkomstwoorden, Mijnheer de Voorzitters, vervullen ons met vreugde.

Ik voelde de behoefte de oude vriendschap met dit deel van ons Koninkrijk te verdiepen, nu 

ik met mijn eed aan het Nederlandse volk en aan het volk van de Nederlandse Antillen, 

tevens mijn verantwoordelijkheid aanvaard heb als Uw Koningin. Mijn taak hoop ik jegens 

U en jegens allen, die U vertegenwoordigt, dienstbaar en plichtsgetrouw te vervullen. U wil 

ik vragen om het vertrouwen en de steun die nodig zijn om gestalte en inhoud te geven aan 

mijn opdracht in deze tijd.

Wij brengen U de hartelijke groeten over van mijn Moeder en Vader. Zij beiden volgen van

uit de verte ons bezoek aan U met grote belangstelling.

Mijn Moeder heeft zich in 1954 zeer persoonlijk betrokken gevoeld bij het historische 

moment, waarop met het Statuut van het Koninkrijk een einde kwam aan de koloniale ver

houding tussen onze beide landen. Zij heeft steeds intens meegeleefd met de bevolking van 

de Nederlandse Antillen, welke Haar -  en ons -  in al zijn verscheidenheid zo dierbaar is.

De geschiedenis van een land is niet een proces dat zich buiten het volk om voltrekt. Het lot 

van mensen wordt vooral bepaald door eigen scheppingsvermogen en vindingrijkheid, maar 

daardoor niet alleen. Omstandigheden waarmee men heeft leren leven drukken ook hun 

stempel op een volk. Bovendien is het belangrijk dat men antwoord weet te geven op vragen 

en eisen die het wereldgebeuren stelt.

5 P. Bislip, voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen van mei tot decem ber  1980.
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De bewoners van de Nederlandse Antillen zijn afkomstig uit ver verspreide streken van de 

wereld. Eenieder bracht zijn eigen aard en gaven mee. Eerst gedwongen tot samenleven en - 

werken, zijn de verschillende groepen, als weinig anderen, later in staat geweest goede vor

men te vinden voor het omgaan met elkaar. Uw voorouders hebben met verrassende artis

tieke vruchtbaarheid hun eigen taal, muziek, dans, volkskunst en literatuur geschapen. Voor 

hun bestaan hebben zij de mogelijkheden die de eilanden hen boden op uiteenlopende 

gebieden van landbouw, nijverheid en handel benut. Zo groeide de afgelopen eeuwen een 

nieuwe samenleving, welke in de tweede helft van de 20ste eeuw een eigen plaats verwierf in 

het Caribisch gebied en in de wereld.

De bevolking van elk der eilanden heeft weten vorm te geven aan een eigen persoonlijkheid. 

Toch zijn er ook vele gemeenschappelijke kenmerken te zien in verschillende culturele uit

drukkingsvormen en volksgebruiken en in blijmoedige gastvrijheid. Typerend voor 

Antillianen is bovendien de neiging de gevoelens van anderen te ontzien, waarbij de eigen 

gevoeligheid alert blijft afgestemd op de omgeving en de samenleving. De wil zelf verant

woordelijk te zijn voor de eigen gemeenschap kenmerkt hen.

Wij mogen ook niet vergeten dat tijdens de laatste wereldoorlog de Antillianen belangrijke 

steun verleenden aan de Geallieerden en later hulp boden aan hongerend Nederland. Binnen 

de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen in de afgelopen 26 jaar, hebben Nederlanders en 

Antillianen, Antillianen onderling en Antillianen en andere bewoners van dit deel van de 

wereld elkaar beter leren kennen.6 In Nederland zijn sympathie en waardering gegroeid voor 

de Antillianen, als vrije, zelfbewuste mensen, maar men heeft ook meer oog gekregen voor 

hun problemen.

Evenals andere landen zijn de Nederlandse Antillen in hun groei naar grotere zelfstandig

heid gestuit op de weerbarstige kanten van dit ontwikkelingsproces: het voorzien in vol

doende werkgelegenheid, een billijke verdeling van de welvaart, opvoeding van de burgers 

tot verantwoordelijke kiezers en gekozenen, het vinden van evenwicht tussen de bevoegdhe

den van het centrale en het plaatselijke bestuur. Van de Antillianen mag niet worden ver

wacht dat zij al deze problemen thans reeds hebben opgelost. Belangrijk is dat er wèl met 

zorg gezocht wordt naar doeltreffende antwoorden -  in goed samenspel tussen bestuurders 

en volksvertegenwoordigers.

6 Met het Statuut voor het Koninkrijk der  Nederlanden hadden de Nederlandse Antillen een auto

nome status binnen het Koninkrijk verkregen en kon de zelfstandige regering van de e i landen

groep eigen internationale relaties aangaan. Zie noot 2.
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Wij bereiden ons nu voor op een conferentie, waarin wij opnieuw willen overdenken o f de 

regels die wij in 1 9 5 4  voor ons samen-leven hebben uitgedacht, wijziging b ehoeven.7 

Nederland zal aandachtig luisteren naar wat er vanuit de eilanden van de Nederlandse 

Antillen naar voren wordt gebracht. Het is in ons aller belang aan dit overleg deel te nemen 

als gelijkwaardige gespreksgenoten, uitgaande van wederzijds respect en goede wil. Mogen 

daarbij rede en overtuigingskracht de boventoon voeren. Ter voorbereiding van deze confe

rentie is al veel werk verzet, dat om fundamentele bezinning vraagt. Hoewel voortvarendheid 

is geboden, omdat het niet goed is lang in onzekerheid te verkeren, dienen wij niet overijld 

te werk te gaan. De belangen hierbij zijn te groot. Het resultaat immers zal bepalend zijn 

voor de toekomst van onze volken.

Morgen wordt in het heden geschreven. Ook thans hangt het lot van mensen a f  van ons 

scheppingsvermogen en onze vindingrijkheid. Maar nieuwe gedachten, hoe vruchtbaar ook, 

die niet tot concrete beslissingen leiden, verliezen hun betekenis.

Elk antwoord op de eisen van onze tijd houdt een keuze in. Het is menselijk, om bij het doen 

van keuzen op historisch belangrijke momenten, te aarzelen. Kiest men voor ingrijpende 

veranderingen, dan loopt men risico’s. Kiest men daarentegen voor behoud van het ver

trouwde, dan wordt wellicht een goede kans gemist. Wetend dat het voor ons allen een zeer 

zware opgave is, kunnen wij elkander helpen door rust te gunnen 0111 emoties te verwerken, 

door luisteren en werkelijk openstaan voor de mening van de ander, door wijs te wegen en 

moedig keuzen te bepalen. Het vermogen en de wil zèlf richting te geven aan de eigen toe

komst ligt ten grondslag aan ons aller ontwikkeling tot rijpe, zelfstandige volken. De kracht 

daartoe zullen wij kunnen putten uit vertrouwen in eigen kunnen, uit vertrouwen in elkaar 

en uit vertrouwen in de steun van Hem die ons allen heeft geschapen.

Leden van de Staten uan de Nederlandse Antillen,

U bent door de bewoners van Uw eilanden gekozen omdat zij menen staat te kunnen maken 

op Uw wijsheid en Uw zorg voor hen. Uw eigen landgenoten, maar ook vele Nederlanders 

in het Rijksdeel in Europa, zullen met vertrouwen Uw beraadslagingen blijven volgen. Ik ben 

U dankbaar dat ik hier in Uw huis het woord tot U heb mogen richten.

7 Van 16 tot 25 februari 1981 zou in Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de rege

ringen van Nederland en de Nederlandse Antillen een rondetafelconferentie plaatshebben over 

de eventuele onafhankel ijkheid van de Antillen en de toekomstige verhouding tussen de eilan

den onderling.  De partijen zouden echter  niet tot overeenstemming komen.
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Koningin Beatrix en prins Claus op bezoek bij het Nederlands-Antilliaanse parlement, oktober 1980 [Foto: ANP],

Miembronan di Staten di A n tia Ulandes,

Mi ta pidi Boso pa bisa esnan ku a elegi boso ku mi esposo i mi mes ta sintinos, di tur nos 

kurason, na kas aki serka nan i ku nos ta kontentu di por bishita den dianan ku ta bini tur nan 

islanan. Bisa Boso paisanonan ku Ulanda lo sigui yudanan ku konseho i ku hecho tan tem’ ku 

nan mes ta desea esei. Amistat di antianunan ta algu ku Ulanda ta apresia masha tantu.
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Members qfthe Staten o f the Netherlands Antilles,

I request you to make known to those who have elected you that my husband and I feel very 

much at home in your midst and that we look forward to visiting all the islands in the next 

few days. Teil your countrymen that the Netherlands will continue to assist them by word 

and deed for as long as they so wish. The Netherlands greatly prizes the Antilleans’ friend- 

ship.

Uit bewogen eeuwen gemeenschappelijke geschiedenis heeft zich onze vriendschap gekris

talliseerd. Laten wij deze in de toekomst als iets kostbaars bewaren.
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450 Jaar Raad van State 
Toespraak tot de leden van de Raad van State 

Den Haag, 1 oktober 1981

De  b u i t e n g e w o n e  v e r g a d e r i n g  van de Raad van State open ik gaarne en ik heet alle aan

wezigen van harte welkom.

Met veel genoegen memoreer ik de aanwezigheid van de Voorzitters van de Raden van State 

van België en Luxemburg.

Met hen, die bij de Raad betrokken zijn, alsook met de vele gasten van buiten de Raad, her

denken wij vandaag, 1 oktober, het feit dat op 1 oktober 153 1 - 450 jaar geleden -  Karei V de 

ordonnanties en instructies voor drie collaterale Raden heeft uitgevaardigd Het waren de 

Raad van State, de Geheime Raad en de Raad van Finantiën.8

In die vier en een halve eeuw zijn de taak, de bevoegdheden en de samenstelling van de Raad 

van State ingrijpend veranderd.

Wijzigingen in de staatkundige en de politieke verhoudingen in de Nederlanden hebben de 

ontwikkelingen beïnvloed en de veranderingen mede bepaald.

Het was de Raad van State, die vóór de opkomst van de macht van de Staten-Generaal feite

lijk de uitoefening van ‘s lands bestuur in handen had.

Later werd het een adviserend college, afhankelijk van de Algemene Staten. Nog in het 

begin van de vorige eeuw stond Van Hogendorp een terugkeer naar de oude vorm voor

8 De G eheim e Raad en de Raad van Finantiën waren in 15 3 1  door Karei V ( 1500-1558)  ingesteld. De 

Geheim e Raad was een consultatief regeringscollege dat advies g a f  in wetgevings- en bestuurs

zaken. De Raad van Finantiën hield zich bezig met het b eheervan  de staatsfinanciën.

9 G.K. g raa fvan  Hogendorp ( 1762-1843)  had in zijn schets van een Grondwet uit 18 12  een grotere 

rol voo rd e  Raad van State voorgestaan. Na de Franse tijd en het herstel van de onafhankelijkheid 

was Van Hogendorp voorzitter van de grondwetscom missie  geworden. In de Grondwet van 18 14  

was het belang van de Raad van State echter geringer dan Van Hogendorp voor ogen had. Toch 

aanvaardde hij de benoem ing tot de eerste vice-voorzitter van de Raad van State.

10 Karei V was koningvan Spanje ( 15 16 - 15 5 6 )  en keizervan het Heilige Roomse Rijk ( 15 19 - 1556) .  Na
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ogen. Hij zag de Raad van State als een kroonraad, een college van aanzienlijke, ervaren en 

bekwame mannen, dat den Koning bij de uitoefening van zijn functie steeds terzijde zou 

staan en waarmee Hij zich geregeld zou beraden.9 Met deze opvatting over de Raad van 

State sloot Van Hogendorp nauw aan bij het raadgevend lichaam van Karei V, dat volgens 

Keizerlijke instructie had te handelen over de belangrijke aangelegenheden, het land 

betreffende.10

Het is anders gegaan in 1814; het college kreeg slechts een adviserende taak. Thorbecke con

stateert later dat bij de Grondwetsherziening van 1840 men het nut van de Raad van State 

zelfs in twijfel heeft getrokken.

Sinds de Wet van 1861 bekleedt de Raad de positie die zij nu nog heeft: het adviserend colle

ge van en voor de Regering, Koning en Ministers.11

Bij deze wet werd ook de Afdeling Contentieux ingesteld. Het in 1848 geformuleerde voor

nemen: “De Raad van State doet uitspraak in administratieve rechtszaken. Bij de wet worden 

de gevallen waarin en de wijze waarop die plaats heeft bepaald” heeft eerst 39 jaar later zijn 

neerslag gevonden in de Grondwet.12

In de 20e eeuw is het aanzien van de Raad belangrijk gestegen, zowel op het terrein van de 

wetgeving, als ook door zijn werkzaamheden op het gebied van de Geschillen van Bestuur 

en van de administratieve rechtspraak. Positief is de Raad tegemoet gekomen aan de groei

ende behoefte aan rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid.

De drie meest bekende taken, die de Raad nu heeft, de vierde, de waarneming van het 

Koninklijk gezag, Iaat ik terzijde, kan men samenvatten als: zorg voor een goede, evenwich

tige en harmonische wetgeving, naast de zorg voor de bescherming van de rechtspositie van

het verdrag van Venlo ( 1543)  werd Karei V landsheer van alle Nederlandse gewesten, met uitzon- 

dering van het prinsbisdom Luik.

11 Wet van den 2 isten December 186 1 ,  houdende regeling der zamenstelling en de bevoegdheid 

van den Raad van State, Staatsblad 1861 nr. 129.

12  De Afdeling Contentieux werd bij de wet van 1861 ingesteld en was belast met onderzoek naar 

bestuursconflicten tussen verschillende overheden. Beslissingen van de afdeling werden als 

advies aangeboden aan de Kroon. Artikel 76  van de Grondwet van 1887 bepaalde: ‘ De wet kan 

aan den Raad van State o f  aan eene afdeeling van dien Raad de uitspraak over geschillen opdra

g e n . ’ Staatsblad 1887 nr. 2 12 .
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de burger tegenover de overheid, in het kroonberoep èn krachtens de Wet Administratieve 

Rechtspraak Overheidsbeschikkingen.1?

In het staatkundig bestel van ons land neemt de Raad van State dan ook een bijzondere 

plaats in, welke hierna door drie sprekers, ieder vanuit een eigen gezichtshoek, zal worden 

belicht.

De Raad van State waardeert het zeer, dat U, mijnheer de M inister-President,U , mijnheer 

de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen'5 en U, mijnheer de Burgemeester 

van Eindhoven,16 onze uitnodiging hebt aanvaard om vanmiddag te spreken over de beteke

nis van de Raad van State, ook voor de burger, gezien vanuit de optiek van respectievelijk de 

centrale overheid, de provincie en de gemeente.

Het specifieke belang van de Raad voor onze Nederlandse samenleving en haar verschillen

de geledingen verdient zeker deze aandacht.

Mijn moeder heeft op i juli 1976 ter gelegenheid van de instelling van de Afdeling 

Rechtspraak de Raad van State gekenschetst als een aloude en levenskrachtige boom. Die 

beeldspraak overnemende, zou ik vandaag de wens willen uitspreken dat ook in de jaren die 

voor ons liggen onder de beschermende takken van deze boom recht en gerechtigheid in 

ons land zullen bloeien.

Thans geef ik het woord aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

[...]

13 Wet van 20 april 1976, houdende wijziging van de Wet van 1 mei 1975 ,  Stb. 283,  tot wijziging van 

de Wet op de Raad van State en een aantal andere wetten en van de Wet van 1 mei 1975 ,  Stb. 284, 

houdende regels betref fende beroep op de Raad van State tegen overheidsbeschikkingen (Wet 

administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen),  Staatsblad 1976  nr. 2 3 1 .  Door deze wet 

kreeg de Raad van State een afdeling rechtspraak, die als beroepsorgaan voor de burger tegen 

besluiten van de overheid fungeert.

14  A.A.M. van Agt (CDA): minister-president van Nederland van 1977  tot 1982.

15  H.J.L. Vonhoff (WD): commissaris  der Koningin in Groningen van 1980 tot 1996.

16  G.W.B. Borrie (PvdA): burgem eester  van Eindhoven van 1979  tot 1988.
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Slotpassage van de toespraak van de koningin:

Alvorens tot het laatste punt over te gaan, is het mij een behoefte de drie eminente sprekers 

van hedenmiddag hartelijk te bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdragen.

Ook U mijnheer de Vice-President komt ons aller dank toe, in het bijzonder voor het fraaie 

en belangwekkende Gedenkboek, dat U mij zojuist overhandigde.1?

In de hoop, dat U allen het werk ook in de toekomst met inzet van Uw beste gaven en met 

Gods zegen zult kunnen en mogen vervullen, sluit ik deze buitengewone vergadering.

17  H.C.C. de Schepper, Raad uan State 450 jaar  (’ s-Gravenhage 1981).
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Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland 

Toespraak tot de bondskanselier 
Bonn, 2 maart 1982

Mijnheer de Bondskanselier,18

Gr a a g  w il  i k  u  mede namens mijn man danken voor de woorden die U zojuist tot ons 

heeft gericht, waarin U op zo hartelijke wijze uitdrukking g a f aan de gevoelens van 

sympathie en vriendschap voor Nederland en het Nederlandse volk, gevoelens die wij vanaf 

het eerste ogenblik van ons verblijf in Duitsland allerwege hebben ervaren.

Tussen Uw en ons land zijn de grenzen vervaagd. Duizenden uit de Bondsrepubliek en 

Nederland brengen over en weer hun vakanties door en voelen zich in het andere land thuis. 

Het brengt ons het Europa van eeuwen her in herinnering, toen een man als Erasmus van 

Rotterdam, de grote humanist, ongehinderd door nationale grenzen door het Europa van 

zijn dagen trok . J9 Het waren tijden waarin studenten in verschillende landen universiteiten 

bezochten en waarin men eikaars opleidingen erkende.

Een vergelijking met die periode in onze gemeenschappelijke historie komt juist nu weer bij 

ons op.

Binnen de Europese Gemeenschap hebben grenzen hun absolute waarde verloren. Wij zijn 

er al zo aan gewend dat we het een vanzelfsprekende ontwikkeling vinden, maar als we om 

ons heen zien, is dat niet overal het geval.

U in de Bondsrepubliek weet maar al te goed hoe kunstmatig sommige scheidslijnen zijn, 

hoe ontoegankelijk ook voor de burgers aan beide zijden ervan.20

18 H. Schmidt: SPD-politicus en bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland van 1974  tot 1982.

19 De geboren Rotterdammer Desiderius Erasmus (14 69-1536)  geldt als één van de belangrijkste schrij

vers van het humanisme. Hoewel hij veel kritiek had op het functioneren van de katholieke kerk, sloot 

hij zich toch niet aan bij de Reformatie. Erasmus onderhield tal van contacten met geestverwanten in 

heel Europa. Daarvoor reisde hij onder meer naar Engeland, Italië, Frankrijk en Zwitserland.

20 Van 1948 tot 1990 was Duitsland verdeeld in een westelijk deel (BRD) en een oostelijk deel (DDR). 

De strenge bewaking aan de grens maakte het onmogelijk  voor Oost-Duitsers om vrij naar het 

westen te reizen en om gekeerd. In Berlijn had de deling van Duitsland in augustus 1961 fysiek 

gestalte gekregen in de vorm van de Berlijnse Muur, de afscheiding tussen Oost- en West-Berlijn.
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Het behoort tot de tradities van ons land om onze grenzen zo open mogelijk te houden. 

Door zijn ligging had Nederland de mogelijkheid én de plicht zich open te stellen voor stro

mingen die langs de handelswegen van Europa op ons afkwamen. Zo heeft het 

Bourgondische Europa zich bij ons gemanifesteerd, maar ook dat van de Hanze.21 In zulk 

een tweestromenland leert men tolerant te zijn en begrip te hebben voor de geestelijke waar

den van andere groepen. Bovendien hebben wij uitzicht op zee en ook dat schept mogelijk

heden en stelt verplichtingen.

Het stelt zeker zijn verplichtingen jegens U. In menig opzicht fungeren wij -  in het bijzon

der geldt dat voor Rotterdam -  als Uw voorhaven. Deze functie leidt tot samenwerking: wij 

kunnen niet zonder U, maar omgekeerd kan de Bondsrepubliek het niet stellen zonder de 

grote vaarwegen van en door ons land. Is het een wonder dat bij een dergelijke verbonden

heid U voor ons de belangrijkste handelspartner bent en wij voor U de tweede grootste?

Onze wederzijdse belangen vormen de grondslag voor een fundamentele onderlinge verwe

venheid. U en wij hebben in een geschiedenis van eeuwen ervaren dat bescherming van 

eigenbelang, zonder rekening te houden met dat van anderen, ons op langere termijn niet 

verder brengt, wel daarentegen openheid jegens de wereld. Wellicht kan deze geest van 

openheid in deze moeilijke tijd ons (beiden) inspireren tot nieuwe economische impulsen.

De verhoudingen tussen onze beide landen worden echter niet alleen economisch bepaald. 

Deze maand is het vijfentwintig jaren geleden dat de Verdragen van Rome werden onderte

kend, een historisch moment, waarop wij dichter bij elkaar kwamen dan ooit te voren. Deze 

verdragen duidden er op dat oude kloven gedicht, en bittere herinneringen, zij het niet uit

gewist, dan toch, in het zicht van de toekomst, door een nieuwe vriendschap overwonnen 

dienden te worden.

Zowel in de Bondsrepubliek als in ons land zijn bij het moment van ondertekening idealen 

gekoesterd en dromen gedroomd, die in werkelijkheid moeilijker te verwezenlijken bleken 

dan op dat ogenblik werd vermoed. In het huidige tijdsbestek vallen er zelfs symptomen te 

signaleren die er op duiden dat sommigen “ recht europamüde” zijn geworden, om een

21 Een groot deel van het huidige Nederland maakte in de vijftiende eeuw deel uit van het hertog

dom Bourgondië. De Bourgondische tijd was een bloeiperiode voor handel en nijverheid. Karei 

de Stoute ( 14 3 3 - 14 7 7)  was de laatste hertog van het Bourgondische Huis. De Duitse Hanze was 

een samenwerkingsverband tussen verschillende steden rondom de Noord- en Oostzee, dat een 

bloeiperiode kende in de veertiende en vijftiende eeuw. Enkele Nederlandse Hanzesteden waren 

Deventer en Kampen.
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woord van Heine te gebruiken.22 Wij staan nogal eens kleinmoedig tegenover ons ideaal. Dit 

verwijt evenwel Mijnheer de Bondskanselier, mag niet tot U worden gericht. Ook in ons land 

bestaat respect voor de grote inspanning die U zich in Uw beleid getroost in het belang van 

Europa en zijn plaats in de vrije westelijke alliantie.

De vriendschap tussen onze beide landen is mede gebaseerd op het inzicht dat onze demo

cratische regerings- en levensvormen de beste waarborg zijn voor de instandhouding van de 

vrijheid. Men kan echter niet ontveinzen dat in deze tijd binnen onze democratieën bewe

gingen zijn te registreren, waarop wij niet altijd een passend antwoord weten te vinden. De 

burger is mondig geworden en eist van dag tot dag van zijn overheid dat zij zich verant

woordt, niet alleen binnen de formele grenzen van het staatsrecht, maar ook daarbuiten.

Dat kan spanningen oproepen, maar tegelijkertijd mogen wij er een teken van vitaliteit in 

zien. De burger leeft met zijn staat mee en wil weten waarom zijn regering handelt zoals zij 

handelt. Is dat niet een positievere instelling dan het passief ondergaan van de vroeger zo 

vanzelfsprekende eenzijdige gezagsverhouding?

Voor het beleven van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van eigen initiatieven moet 

de moderne democratische staat ruimte scheppen. Sterker nog, de staat dient de burger een 

stimulans te verschaffen om mee te doen.

Enige jaren geleden sprak de vorige President van de Bondsrepubliek over de “ kritische 

sympathie” van de burger tegenover zijn staat.2? Dit betekent enerzijds, dat wij onze demo

cratische staat met sympathie en zorg moeten omringen, want we weten dat deze rege

ringsvorm voorwaarde is voor onze vrijheid. Daar vloeien plichten uit voort. Anderzijds is 

het nodig dat de burger kritische vragen stelt en dat de overheid de moed heeft hem eerlij

ke antwoorden te geven. Zo wordt hij aangemoedigd zich bij de democratie betrokken te 

blijven voelen.

Zelfs in tijden waarin overheersing en terreur de vrijheid beknotten, hebben burgers de 

moed opgebracht het staatsbestel kritisch te volgen. Ik hoef slechts te herinneren aan 1943, 

aan de jongeren van de “ Weisse Rose” , die in de zware oorlogsjaren getuigenis aflegden van

22 Heinrich Heine, Reisebilder, Memoiren, Englische Fragmente II (Halle a.d.  S. 1895-1896) p. 259.

23 W. Scheel was tussen 1974  en 1979  bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland. Op 8 okto

ber 19 7 7  had hij ter ere van het 500-jarig bestaan van de universiteit van Tübingen de rede ‘ Mut 

zu krit ischer Sym p a th ie ’ u itgesproken .  Walter Scheel en Hans Küng, Mut zu kritischer 

Sympathie/Heute noch an Gott cjlauben? Zwei reden (München en Zürich 1977) p. 5-24.
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die grote waarden van Duitsland zoals Europa dat door de eeuwen heen had leren kennen.2+ 

Eén der professoren die met hen samenwerkte, heeft kort voor zijn gewelddadige dood her

innerd aan een woord toegeschreven aan Johann Gottlieb Fichte:

Und handeln solist du so,

Als hinge von dir und deinem Tun allein 

Das Schicksai ab der deutschen Dinge,

Und die Verantwortung war dein.25

Dat was op dat ogenblik een moedig en ontroerend woord, tevens een vermaning aan ons 

allen. Zo te handelen is ook ónze opdracht in de nieuwe verhoudingen waarin wij met elkaar 

leven, de opdracht als het gaat om “ das Schicksai der Europaischen Dinge” . Deze woorden 

wijzen ons bovendien op onze verantwoordelijkheid jegens de landen van de Derde Wereld. 

Wij kunnen niet stil blijven staan bij onszelf. Wij zullen moeten handelen, bewust van onze 

plicht tot solidariteit, jegens die landen en volkeren die materieel zover bij ons zijn achter

gesteld.

Voor welk een grootse taak staan wij gezamenlijk, Mijnheer de Bondskanselier, U in Uw 

land, wij in het onze. Tegenover de uitdagingen die daaruit voortvloeien, mogen wij er dank

baar voor zijn dat onze grens geen scheiding meer is, maar een verbindingslijn tussen twee 

volkeren met gezamenlijke idealen, gelijke verantwoordelijkheden en gemeenschappelijke 

belangen.

In deze geest h ef ik het glas op U en Mevrouw Schmidt, op het Duitse volk en op de hechter 

wordende banden van vriendschap tussen Nederland en Uw land.

24 ‘Weisse Rose’ was de naam van een groep studenten aan de universiteit van München die zich in 

1942 en 1943 verzetten tegen het nationaal-socialïsme in Duitsland. De leden verspreidden pam 

fletten gericht tegen Hitler-Duitsland. In 1943 werd de groep opgerold; zes leden werden g eëxe

cuteerd, de overigen werden tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld.

25  K. Huber ( 1893-1943):  psycholoog en muziekwetenschapper,  en betrokken bij de ‘Weisse Rose ’ . 

Hij sprak deze woorden voor zijn executie op 13  juli 1943 (zie noot 24). De dichtregels worden 

toegeschreven aan J.G. Fichte ( 1762-18 14) ,  maar zijn van A. Matthai ( 18 53/ 1855-1924) ,  naar een 

them a van Fichte.
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Staatsbezoek aan de Verenigde Staten 
Toespraak tot het Amerikaanse Congres 

Washington DC, 21 april 1982

Mijnheer de Woorduoerder,26 Leden van het Congres,

V
e e r t i g  ja a r  GELED EN , in 1942, tijdens een van de donkerste perioden van de Tweede 

Wereldoorlog, was mijn Grootmoeder, Koningin Wilhelmina, de eerste regerende vorst 

die in deze zaal het woord mocht voeren in een gemeenschappelijke bijeenkomst van de 

Senaat en het Huis van Afgevaardigden.2/ Dertig jaar geleden werd mijn Moeder, Koningin 

Juliana, uitgenodigd hetzelfde te doen.28 Zij sprak op een tijdstip, waarop Nederland mede 

dankzij Uw offers in de militaire strijd, zijn vrijheid had herwonnen en tevens dankzij Uw 

belangrijke steun, bezig was zijn, door oorlog en bezetting geschonden economie, weer op 

te bouwen.

Ik beschouw het als een groot voorrecht, en ik ben U er dankbaar voor, dat ik deze tra

ditie mag voortzetten en U mag toespreken op een moment van bijzondere betekenis in de 

geschiedenis van onze beide landen. Tweehonderd jaar geleden, op 19 april 1782, ging 

Nederland over tot de officiële erkenning van Uw jonge Republiek die nog vocht voor haar 

onafhankelijkheid. Uw strijd had van de aanvang a f  onze warme sympathie. Wellicht was het 

dan ook geen toeval dat, in 1776, vanaf het eiland Sint Eustatius in de Nederlandse Antillen 

voor het eerst saluutschoten werden afgevuurd ter officiële begroeting van een Amerikaans 

schip dat voer onder de nieuwe vlag van Uw Republiek.

Wij voelden ons met U verbonden. Zelf hadden wij twee eeuwen eerder een lange worsteling 

moeten voeren om onze onafhankelijkheid te veroveren. In die worsteling hadden delen van 

ons land die gewend waren louter voor zichzelf op te komen, voor het eerst hun krachten 

gebundeld in de zestiende eeuw. “The Netherlands provinces” , zo schreef Willem de 

Zwijger, mijn voorvader die de stichter werd van onze staat, in een brief aan Koningin 

Elizabeth de Eerste van Engeland -  “ the Netherlands provinces are a union, not in name,

26 T.P. O’ Neill Jr. ( 19 12-1994):  Amerikaans politicus voor de Democratische Partij, van 1977  tot 1987 

‘ Speaker ’ van het Huis van Afgevaardigden.

27  Koningin Wilhelmina had op 5 augustus 1942 een toespraak gehouden vo o rd e  gezamenlijke ver

gadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

28 Koningin Juliana had op 3 april 195 2  een toespraak gehouden v o o rd e  gezamenlijke vergadering 

van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
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title or on paper, but in courage, will, means and ability” .29 Die moed, die wilskracht, die 

potentie, die bekwaamheid herkenden wij twee eeuwen later in de generatie Amerikanen die 

in 1776 ten strijde trok.

In hun Declaration o f  Independence beluisterden wij de weerklank van de denkbeel

den die ons in onze moeilijke strijd hadden bezield.3° De overeenkomst evenwel tussen 

Uw jonge staat en de onze ging dieper. Ons verbond eenzelfde liefde voor vrijheid en ver

draagzaamheid. Beide stonden wij, mede omdat wij handeldrijvende mogendheden 

waren, bij uitstek open voor de buitenwereld en steunden wij het principe van de vrije zee. 

Beide begeerden wij een toevluchtsoord te zijn voor allen, die elders te lijden hadden 

onder politieke o f  godsdienstige vervolging. John Adams, Uw eerste gezant in Nederland, 

wees op die gelijkgezindheid toen hij zijn onderhandelingen voerde over diplomatieke 

erkenning; onderhandelingen die met succes werden bekroond en die de inleiding werden 

tot twee eeuwen van harmonische onderlinge betrekkingen.b1 Harmonisch zijn die betrek

kingen vooral geweest, doordat een geest van vrijheid en gerechtigheid sterk leefde in 

onze beide volken.

In die twee eeuwen was Nederland een van de Europese staten die nimmer met U in oor

log verwikkeld raakte o f ooit een werkelijk ernstig conflict met U heeft gehad. Op die grond

slag hebben wij elkaar grote diensten kunnen bewijzen. Ik wil hier niet uitweiden over de bij

dragen aan de opbouw van Uw gemenebest, vanaf de tijd van de Founding Fathers, van de 

zijde van Nederland en de Nederlanders, met name aan hen die het avontuur aandurfden om 

in de Nieuwe Wereld een nieuw bestaan op te bouwen J 2

Graag wil ik hier echter wel onderstrepen hoeveel wij te danken hebben gehad aan U. Ik

29 Willem de Zwijger is de bijnaam van Willem van Oranje ( 15 33 - 15 8 4 ) .  Willem was prins van Oranje 

en leider van de Nederlandse Opstand tegen het Spaans gezag ,  die uiteindelijk leidde tot de ves

tiging van de Republiek der  Verenigde Nederlanden. Het citaat kon niet worden getraceerd.

30 In de ‘ Declaration o f  Independence ’ van 4 juli 1776  hadden de dertien staten van de Verenigde 

Staten zich onafhankel ijk verklaard van het Verenigd Koninkrijk. De onafhankelijkheidsverkla

ring was geïnspireerd op het Plakkaat van Verlatinghe waarm ee de Staten-Generaal der 

Verenigde Nederlanden in 158 1  Filips II ( 1527 -159 8 )  als landsheer hadden afgezworen.

31 J. Adams ( 1735 -18 26)  arriveerde in 178 0  als Amerikaans gezant in de Republiek. Twee jaar  later 

erkende de Republiek de Verenigde Staten. In 1 79 7  werd Adams president van de Verenigde 

Staten van Amerika.

32 De volgende vier staatslieden worden als de ‘ Founding Fathers’ , de grondleggers  van de 

Amerikaanse republiek, beschouwd: J. Madison ( 17 5 1 - 18 3 6 ) ,  G. Washington ( 1732 - 1799 ) ,  A. 

Hamilton ( 1755- 18 04) ,  T. Jefferson (1743- 18 26) .
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denk in het bijzonder aan twee punten: Uw aandeel in de Tweede Wereldoorlog en de 

Marshall-hulp .33

Wat de Tweede Wereldoorlog betreft, hebt U er wezenlijk toe bijgedragen dat er een 

einde kwam aan de onderdrukking en de bezetting van het Nederlandse grondgebied in 

Europa; voor dat grondgebied in Azië opende zich een nieuwe toekomst als gevolg van Uw 

historische overwinningen in de Pacific. Voor de offers die U hebt gebracht, zijn wij U blij

vend dankbaar.

Amerikanen en Europeanen hebben tweemaal in deze eeuw zij aan zij gestreden. Zij 

weten beide wat oorlog betekent. Toch verschillen de ervaringen die de volkeren van Europa 

in talrijke oorlogen ondergingen wezenlijk van de Uwe. Vrijwel geen Europees gezin ont

kwam aan de diep schokkende belevenissen die geweld en vijandelijke bezetting brachten 

over ons continent. De herinnering daaraan bepaalt in menig opzicht de reacties in het 

heden, wanneer het gaat om vrede en veiligheid.

Een herinnering van geheel andere aard, roept de M arshall-hulp in ons op. Deze is voor 

de wederopbouw van onze geschonden economie van fundamenteel belang geweest. 

Deze hulp kwam voort uit een uiterst constructieve combinatie van waarachtige gulheid 

en van welbegrepen eigenbelang. Constructief noem ik die combinatie omdat zij aan

toonde dat dit soort steun een van de meest doelmatige vormen van “ self-help” kan zijn, 

en omdat zij onderstreepte dat die hulp aan anderen op de lange duur slechts zinvol is, 

wanneer zij fundamenteel bijdraagt tot de versterking van gezonde economische en 

sociale structuren. Alleen op deze manier wordt ook de nationale en internationale sta

biliteit bevorderd.

Wederzijds belang lag ook ten grondslag aan de Noord-Atlantische Verdrags 

Organisatie, die vier jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. 

Nederland is altijd een trouw lid geweest. Wij hebben ons steeds ingespannen voor de col

lectieve verdediging en ook in mankracht bijgedragen door de dienstplicht.

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben ook in ons de vaste overtuiging 

gewekt, dat zolang in de internationale verhoudingen macht over recht prevaleert, wij 

gemeenschappelijk onze onafhankelijkheid en onze vrijheid dienen veilig te stellen. 

Daarmee is evenwel niet alles gezegd. De paradox dat wij slechts kunnen hopen oorlog te 

voorkomen door de dreiging van een regelrechte vernietiging, gaat velen in ons land en ook 

elders, in toenemende mate benauwen.

Niets dunkt ons wenselijker dan te komen tot een evenwichtige, gecontroleerde verminde-

33 Het Marshallplan was gericht op de econom ische wederopbouw van de door oorlog getroffen 

landen in Europa. Het was een initiatief van de Amerikaanse m inistervan Buitenlandse Zaken 

G.C. Marshall (1880-1959).
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ring van de wederzijdse bewapening, vermindering vooral van al die wapens die de bescha

ving zelve, ja alle leven op aarde bedreigen. 34

Bezorgd als wij zijn over de verslechterde situatie in de wereld, beschouwen wij het als 

essentieel dat de transatlantische dialoog wordt geïntensiveerd. Op de vragen waar voor wij 

staan, U in Amerika, wij in het zoveel kwetsbaarder Europa, moeten wij ons samen bezin

nen en samen antwoorden zoeken. Dat houdt in dat wij aan beide zijden van de oceaan reke

ning dienen te houden met eikaars inzichten en belangen en dat wij elkaar betrekken bij alle 

beslissingen die ook de ander raken. Alleen op deze wijze is een hechte samenwerking ver

zekerd tussen het zich verenigend Europa en de Verenigde Staten; een samenwerking die 

voor de stabiliteit van de wereld-verhoudingen onontbeerlijk is.

Onze samenwerking berust niet alleen op een bundeling van militaire krachten. Het 

heeft ook een basis in het economische leven. Dat betekent dat wij allen, vooral tegen de ach

tergrond van de beangstigende stijging van de werkloosheid, bedacht moeten zijn op de ver

sterking van de kracht en de vitaliteit van onze productie systemen.

Tevens is het 1111 meer dan ooit van betekenis, dat Amerika zijn visie en daadkracht niet voor 

zichzelf houdt, maar richt op het mondiale belang, dat onze Westerse economische syste

men de moeilijke recessie te boven komen. Door acht te slaan op de wensen die Europa op 

dat gebied koestert, dient U, daarvan ben ik overtuigd, op den duur ook Uw eigen belangen 

het best. Misschien heeft Nederland een bijzonder recht dat gezichtspunt onder Uw aan

dacht te brengen, omdat de vervlechting vooral van onze economie met de Uwe ver is voort

geschreden. Onze beide landen zijn ieder voor zich degene, die het meest direct investeren 

in de ander.

Niet alleen voor Nederland, maar voor geheel West-Europa geldt dat veel van zijn welvaart 

afhangt van het economische en financiële beleid, dat de Verenigde Staten voeren.

De bevordering van die welvaart, die de bevordering insluit van de sociale stabiliteit in onze 

landen, is óók een van de doelstellingen van ons samengaan.

Uit dat samengaan, gericht als het is op de verdediging en de inwendige versterking van 

een vrije, democratische, menswaardige samenleving, vloeien nog andere verplichtingen 

voort. In het bijzonder denk ik aan de hulp aan de ontwikkelingslanden en aan het opkomen 

voor de mensenrechten.

Hulp aan de ontwikkelingslanden voelen wij sinds vele jaren bovenal als een morele ver

plichting. Wie bittere armoede in het eigen land als onaanvaardbaar ziet en deze wil tegen-

34 ln 1979  had de NAVO het zogenaam de dubbelbesluit genom en: bouw en plaatsing in Europa van 

572  kernwapens voor de middellange afstand met het voorstel aan de Sovjet-Unie om onder

handelingen te beginnen over het verminderen van Amerikaanse en Russische kernwapens in 

Europa. Op 30 november 1981 waren de onderhandelingen over vermindering van nucleaire mid- 

dellangeafstandsraketten in Genève begonnen.

321



K O N I N G I N  B K AT R I X  A A N  H E T  W O O R D

gaan door een meer rechtvaardige verdeling van de welvaart, kan er zich onmogelijk bij neer

leggen dat de brede massa in de meeste ontwikkelingslanden er toe zou zijn veroordeeld tot 

in de verre toekomst te lijden onder die bittere armoede. Bovendien zou een ruimere hulp, 

aangepast aan het eigen ontwikkelingsniveau van ieder land en gericht op de doelstellingen 

welke die landen zelf verkiezen, ook de gehele basis van de wereldeconomie kunnen verbre

den. De Organisatie van de Verenigde Naties heeft het terecht noodzakelijk genoemd dat de 

rijke geïndustrialiseerde landen voor de hulpverlening aan de arme landen op zijn minst de 

norm van 0,7 % van hun bruto nationaal product aanhouden. Nederland heeft in de afgelo

pen vijfjaar die minimum norm overschreden en 0,99 °/o ter beschikking gesteld. Dit sim

pele cijfer kan een appèl inhouden aan de eigenschappen die wij, naast vele andere, in de 

mensen van Uw groot land waarderen: hun gulheid en hun voorkeur voor een grootse aan

pak. Van harte ondersteunen wij de rol die U speelt wanneer U zich opstelt als voorvechter 

van een vrije wereldhandel, waarbij U ook de ontwikkelingslanden wilt betrekken en vol

waardig wilt laten delen in het wereld-economisch stelsel. Steun aan de misdeelden kan 

men niet als barmhartigheid en zeker niet als een luxe beschouwen, maar veeleer als men

selijke plicht en als verstandig beleid.

Men kan deze lijn doortrekken en het ook als plicht en verstandig beleid beschouwen 

om de mensenrechten te bevorderen. “ Life, liberty and the pursuit o f  happiness” was de 

doelstelling die twee eeuwen geleden door Uw gemenebest in zijn geboorte-uur werd aan

vaard en aan de wereld werd geproclameerd.35 Die woorden in Uw grondwet zijn uniek, 

maar ook onze wetgeving is van die geest doortrokken.

Dit houdt in dat de overheid het leven, vooral ook het leven van de zwakken en misdeel

den wil beschermen; dat zij aan de democratische vrijheid der burgers voortdurend nieuwe 

uitingsmogelijkheden wil bieden en dat zij tevens, voorzover dat van de overheid afhangt, 

voor een ieder de mogelijkheden tot het beleven van geluk wil uitbreiden. Moeten wij dan 

niet protest aantekenen wanneer elders, waar ook, de mensenrechten met voeten worden 

getreden? Waar ook, zeg ik, want als wij het opkomen voor die mensenrechten zouden 

beperken tot die landen die wij als een bedreiging voor onze democratische samenleving 

beschouwen, en als wij zouden nalaten te protesteren wanneer diezelfde rechten werden 

geschonden in andere landen, dan zouden wij dubbele maatstaven hanteren. Daarmee zou

den wij niet alleen de effectiviteit van ons protest ondermijnen -  ernstiger nog: wij zouden 

ontrouw worden aan ons zelf, wij zouden aan de geloofwaardigheid van ons internationaal 

samengaan schade doen.

Ik zou voor dat begrip “ geloofwaardigheid’ met nadruk Uw aandacht willen vragen. 

Slechts bij de gratie van die geloofwaardigheid kan een democratisch bestel functioneren. 

Het handhaven van die geloofwaardigheid is geen eenvoudige zaak. Democratie is een pro-

35  Deze zinsnede staat in de ‘ Declaration o f  Independence’ .
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ces van voortdurende vernieuwing. Zij moet zich steeds toetsen aan wat leeft in de samenle

ving. Zij dient bedacht te zijn op het gevaar dat de burger zich niet meer bij de democratische 

besluitvorming betrokken voelt. Hoe het vertrouwen tussen de burger en zijn overheid kan 

worden versterkt en, waar nodig hersteld, hoe de wederzijdse verantwoordelijkheden beter 

bepaald kunnen worden, zijn vragen, waarop wij ons allen met ernst dienen te bezinnen.

Dit zal in de eerste plaats als een opdracht ervaren worden door hen, die gekozen zijn om het 

volk te vertegenwoordigen.

Wij leven in een tijd van grote uitdagingen.

Het is een grote uitdaging, ons democratisch erfdeel effectief te beschermen en tegelij

kertijd een stabiele basis voor het behoud van de wereldvrede te vinden.

Het is een grote uitdaging, de welvaart in onze landen te bevorderen en tegelijkertijd te 

voorkomen dat het milieu waarin zich ons leven op aarde afspeelt, onherstelbaar wordt aan

getast.

Het is een grote uitdaging, onze onderlinge economische betrekkingen uit te breiden en 

tegelijkertijd de arme landen te helpen bij hun moeizame pogingen om zich aan de diepste 

misère te ontworstelen.

Het is een grote uitdaging om de waarden waarin wij geloven en die ons dierbaar zijn, 

naar buiten te beschermen en hun tegelijkertijd naar binnen een nieuwe inhoud te geven die, 

waar nodig, ouderen, maar vooral ook jongeren in onze samenleving opnieuw kan bezielen.

Mr Chairman, -  tweehonderd jaar geleden stond naast de prille Verenigde Staten de 

Republiek der Verenigde Nederlanden, wier vloten in de zeventiende eeuw de wereldzeeën 

hadden beheerst.36 Vergeleken met de Uwe is thans onze kracht bescheiden en zijn de ver

antwoordelijkheden die op ons rusten, geringer in aantal en minder zwaar.

Nederland echter heeft, beproefd en gestaald door een lange historie, zijn plaats bepaald in 

een werelddeel, dat in zijn verbondenheid met U, tegelijk aan zijn eigen éénwording bouwt.

Voor U en voor ons, als deel van West-Europa, moge dan gelden dat, op grondslag van 

gelijkheid van doelstellingen en met de eerlijke wil om naar elkaar te luisteren en met elkaar 

rekening te houden, wij gaan vormen wat Willem de Zwijger vierhonderd jaar geleden over 

“The Netherlands provinces” schreef: “ a union not in name, title or on paper, but in coura

ge, will, means and ability.” 3/

Dank U.

36 ‘Sp eaker ’ van het Huis van Afgevaardigden O’ Neill. Zie noot 26.

37  Dit citaat kon niet worden getraceerd.
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Staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk 

Toespraak tot koningin Elisabeth II en prins Philip 
Londen, 16 november 1982

Op r e c h t  d a n k  i k  u ,  mede u i t  naam van mijn man, voor Uw hartelijke ontvangst en de 

woorden van welkom.

Als Uw gast bij deze feestelijke gelegenheid, Majesteit, is het mij een behoefte, allereerst te 

zeggen met hoeveel waardering ik steeds Uw optreden heb gevolgd. Veel jonger dan ik werd 

U tot Uw hoge waardigheid g e r o e p e n .D e  wijze waarop U die, met Zijne Koninklijke 

Hoogheid de Hertog van Edinburgh naast U, al ruim dertig jaar hebt uitgeoefend, is voor 

mijn man en mij een inspirerend voorbeeld. Hoe men, met gevoel voor de eisen des tijds, 

zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden, heeft U beiden duidelijk getoond.

Inderdaad, de tijden veranderen en wij veranderen met hen. Het is een oud Romeins gezeg

de dat overigens niet alleen van toepassing is op individuen maar ook op gehele volkeren en 

dus mede op hun onderlinge betrekkingen.39

Er zijn misschien maar weinig volkeren in Europa welker onderlinge betrekkingen zoveel 

wisseling hebben gekend als het Uwe, Majesteit, en het mijne. In de zestiende eeuw, toen de 

republiek van de Verenigde Nederlanden haar vrijheid bevocht onder leiding van mijn grote 

voorvader Willem de Zwijger, verbond ons de gemeenschappelijke afkeer van de onver

draagzaamheid en de tirannie. Het was de achterkleinzoon van Willem de Zwijger, Willem 

de Derde, die als stadhouder van de Republiek tevens Koning werd van het Verenigd 

Koninkrijk.4° Hij was een overtuigd voorstander van geestelijke verdraagzaamheid en gods

dienstvrijheid. Het was bij uitstek zijn wens dat het begrip “Oranje” ook in het Verenigd

38 Elizabeth II werd op 25-jarige leeftijd op 2 juni 1953  gekroond tot koningin van het Verenigd 

Koninkrijk.

39 ‘Tempora mutantur et nos mutamur cum illis.’ Deze uitspraak wordt in de regel toegeschreven 

aan Lotharius I (795-855), keizer van het Heilige Roomse Rijk van 840 tot 855.

40 Stadhouder Willem III ( 1650-1702)  was gehuwd met Maria Stuart, de dochter van koningjacobus

II van Engeland en Schotland. Om Engeland definitief  te winnen voor zijn anti-Franse alliantie 

had Willem III in 1688 op uitnodiging van bezorgde Engelse protestanten de katholieke Jacobus

II van de troon verdreven. Hierna was Willem III tot zijn dood zowel stadhouder als koning.
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Koninkrijk steeds met die verdraagzaamheid geassocieerd zou blijven. Hij bracht onze lan

den nader tot elkaar en Engeland dichter bij Europa. Als één van de grondleggers van even

wichtige verhoudingen in Europa was hij ervan overtuigd dat ons onafhankelijk bestaan 

slechts met succes verdedigd kon worden wanneer Nederland en Engeland tezamen de drei

ging van expansionistische continentale machten het hoofd zouden bieden.4 1 Aan dit 

gemeenschappelijk staatkundig belang diende echter onze economische wedijver -  die ons 

in de zeventiende eeuw als félle concurrenten driemaal oorlog had doen voeren over de 

hegemonie ter zee -  ondergeschikt te worden gemaakt.42

De handelsconcurrentie bleef echter een schaduw werpen op de verhoudingen tussen de 

daarop volgende generaties in beide landen. We trokken zelfs nog eenmaal tegen elkaar ten 

oorlog aan het einde van de achttiende eeuw.43 Daarentegen is het opvallend dat Nederland 

steeds wanneer zijn bestaan door anderen bedreigd werd, kon rekenen op Engelands steun.

Vanaf het begin van deze eeuw is tussen Uw volk en het mijne een harmonie gegroeid die de 

herinnering aan alle vroegere dissonanten heeft doen verdwijnen.

Hoewel ik hier sta als iemand van een generatie die de Tweede Wereldoorlog niet als volwas

sene beleefd heeft, is het mij een diep gevoelde behoefte, uit te spreken dat Uw land door zijn 

onwrikbaar standhouden, alleen, en tegen alle verwachting in in de jaren ‘40 en ‘41 aan de 

beschaving die ons verbindt en die ons gelijkelijk dierbaar is, een dienst heeft bewezen die niet 

hoog genoeg kan worden gewaardeerd. Het is waar: “ England saved herself by her exertions 

and Europe” (indeed, the whole world) “by her exam p le ” .44 Ons staatkundig en militair bond

genootschap werd bekroond met overwinningen zowel in Europa als in het Verre Oosten.

Wij leven snel, misschien te snel. Het is dan ook goed soms stil te staan bij die grote wor

steling, waarin zoveel offers zijn gebracht voor onze vrijheid. Een worsteling die tevens op 

allerlei terreinen nieuwe perspectieven heeft geopend voor een betere toekomst. Ik denk

41 Willem III had sinds de inval van de Franse koning Lodewijk XIV ( 16 3 8 - 17 15 )  in 1672  steeds 

gestreefd naar een coalitie om het expansionisme van de Franse koning in te tomen.

42 De rivaliteit tussen de Republiek en Engeland om de maritieme hegem onie had in de zeventien

de eeuw drie keer tot een gewapend conflict geleid. De Eerste Engels-Nederlandse Oorlog duur

de van 16 52  tot 1654 , de Tweede van 1665 tot 1667 en de Derde van 1672  tot 1674.

43 De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog van 178 0  tot 1784.

44 William Pitt the younger ( 17 5 9 - 18 0 6 ) ,  Brits premier ( 17 8 3 - 18 0 1 , 18 0 4 - 18 0 6 )  sprak deze woorden 

ten tijde van de Napoleontische oorlogen. De woorden ‘ indeed, the whole world ’ zijn hier ten 

onrechte niet in het Nederlands vertaald.
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daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwe verhoudingen tussen de volkeren, vooral die tussen 

Europa en de Derde Wereld. Uw land ging ons voor op de moeilijke maar uiteindelijk heil

zame weg der dekolonisatie.

Wij hebben evenwel nog andere redenen om U in de afgelopen decennia dankbaar te zijn en 

met waardering bij stil te staan. Tijdens de beproevingen van de Tweede Wereldoorlog bleek 

uit berichten, die uit Uw land overkwamen, dat in Engeland een conceptie voor een systeem 

van sociale zekerheid werd ontwikkeld.45 Deze conceptie heeft ook aan ons sociaal-econo- 

misch beleid richting gegeven, zij het op andere wijze dan bij U. De verbondenheid die wij 

voelden ten aanzien van Uw land in die moeilijke jaren heeft er toe bijgedragen dat Engels 

voor talloze Nederlanders de tweede taal is geworden. Uw bijdrage aan onze cultuur is daar

mee steeds belangrijker geworden. Vele Nederlanders vinden gastvrijheid aan Uw universi

taire en wetenschappelijke instellingen. Intensief zijn de contacten op het gebied van de 

kunst.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wij beter dan ooit tevoren gaan beseffen dat tegenover 

het weinige dat ons scheidt, zoveel staat dat ons verbindt.

Eén zijn wij geworden in onze gehechtheid aan een waarachtig parlementair stelsel. Respect 

voor de rechten van de individuele burger is de toetssteen voor het beleid van de regeringen 

in onze beide landen. Beiden streven wij er steeds naar oplossingen voor conflicten te zoe

ken langs de weg van overleg. Beiden hebben wij ook steeds beseft, en beseffen wij ook 

thans dat er beginselen en levensvormen zijn, waard om met kracht en volharding verdedigd 

te worden. En zo is in de loop der eeuwen aan weerskanten van de Noordzee tussen U en ons 

een gelijkgestemdheid van het openbare en het persoonlijke leven gegroeid die, al zijn wij 

dan ook niet in alle opzichten gelijk, een hechte grondslag is gaan vormen voor vriend

schappelijke openhartigheid en voor onderling begrip.

Voor ons sprak het dan ook vanzelf dat onze beide landen voortaan op militair, economisch 

en politiek gebied nauw met elkaar zouden samenwerken. Toen na 1945 zich in Europa nieu

we tegenstellingen gingen aftekenen sloten wij eerst de West Europese Unie en vervolgens 

de Noord Atlantische Verdrags Organisatie -  vormen van bondgenootschappelijke verdedi

ging, die hebben bevorderd, en misschien zelfs bewerkstelligd, dat de vrede in ons deel van

45 In 1941 had W.H. Beveridge ( 18 79 - 19 6 3 )  van de Britse regering de opdracht gekregen om a an b e

velingen te doen over de verbetering van de sociale zekerheid. Beveridge publiceerde in 1942  een 

rapport, waarin hij pleitte voor een uitgebreid systeem van sociale zekerheid. Het rapport vorm

de de basis voor de naoorlogse sociale wetgeving.
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Europa gehandhaafd bleef. Toen de Europese economische en politieke samenwerking met 

de verdragen van Rome vorm begon te krijgen, hebben wij ons ingespannen voor de toetre

ding van het Verenigd Koninkrijk tot die verdragen.46 Wij konden en kunnen ons geen 

Europese Gemeenschap voorstellen zonder Engeland.

De staatkundige traditie en wereldwijde ervaring van Uw land beschouwen wij als een 

wezenlijke bedrage aan de ontwikkeling van de Atlantische en Europese samenwerkingsver

banden, waarvan onze veiligheid en ons welzijn afhankelijk zijn. Ik spreek graag de hoop uit 

dat het ons moge gelukken die veiligheid en dat welzijn in de stormen van deze tijd te behou

den en te versterken.

Ik vraag U allen met mij het glas te heffen op de gezondheid en het geluk van Uwe Majesteit, 

van Prins Philip en van de gehele Koninklijke Familie, en op de blijvende nauwe banden tus

sen onze volken.

46 Met de Verdragen van Rome werden de EEG en Euratom opgericht. Nederland had in 1961 de 

aanvraag van het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot de EEG gesteund. Ook de tweede aan

vraag in 1967 werd gesteund door Nederland.
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Toespraak tot het Europees Parlement 
Straatsburg 

16 februari 1984

Mijnheer de Voorzitter,47 

Leden uan het Europees Parlement,

Hi e r  in  U w  v e r g a d e r i n g  bevind ik mij in het hart van Europa’s sterkste traditie, de tradi

tie van vrije burgers, die zich met elkaar voor hun samenleving verantwoordelijk 

weten. Deze traditie kreeg gestalte in de parlementaire democratie.

In de achter ons liggende eeuwen heeft deze ontwikkeling helaas niet alleen tot verbonden

heid, maar ook tot veel strijd geleid. Steden en streken groeiden uit tot grotere verbanden, 

tot naties die ofschoon ze veel gemeen hadden, zich naijverig jegens elkaar toonden. 

Herhaaldelijk werden Europese geschillen met wapenen beslecht.

In het bijzonder in deze eeuw wekte het niets ontziende karakter van de oorlog een steeds 

diepere afkeer van geweld op. Algemeen groeide het besef dat er een einde moest komen aan 

de Europese broederstrijd. Men ging op zoek naar nieuwe oplossingen voor de bestaande 

conflicten, in de overtuiging dat er uiteindelijk meer was dat de naties van Europa verbond 

dan dat hen scheidde. Vanuit dit besef werd in 1948 in Den Haag het grote Congres van de 

Europese Beweging gehouden.48 Daar werd voor het eerst de harteklop van het echte Europa 

gevoeld -  daar werd de basis gelegd voor verzoening en samenwerking.

Wij staan vandaag nauwelijks meer stil bij de moed en de politieke inventiviteit die na de 

Tweede Wereldoorlog tot de Verdragen van Parijs en Rome hebben g e l e i d . 4 9  Beide verdra-

47 P. Dankert (1934-2003): PvdA-politicus en voorzitter van het Europees Parlement van 1982 tot 1984.

48 Na de Tweede Wereldoorlog ijverden diverse groeperingen in Europa voor een verdere Europese 

integratie. Tussen 7 en 10 mei 1948 werd in Den Haag een groots o pgezet Europees congres geo r

ganiseerd waar o ngeveer 700 ged elegeerden uit verschillende Europese landen spraken over de 

toekomst van de Europese samenwerking. Naar aanle iding van dit congres werd besloten één 

overkoepelende Europese beweging tot stand te brengen en werd de Raad van Europa opgericht.

49 Met de o nd erteken ing  van het Verdrag van Pari js werd op 18  april 195 1  de Europese 

Gem eenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht . Op 25 maart 1957  werden in Rome verdra

gen ondertekend betref fende de oprichting van de EEG en Euratom.
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gen vormden een verrassende doorbraak van de traditionele verhoudingen tussen 

Europese souvereines0 staten en boden onze landen unieke nieuwe mogelijkheden. Zij 

gaven ons werelddeel de stabiliteit en het zelfvertrouwen die nog heden het fundament 

zijn van onze kracht.

De geestdrift van dat inspirerende begin mogen wij niet vergeten. Laten wij aan de jonge 

mensen van nu de Europeanen van het eerste uur ten voorbeeld stellen. Zij beseften dat het 

ogenblik was aangebroken van de grote keuze; op het breukvlak van de tijd verstonden zij de 

toekomst.

Allengs verkregen Europese samenwerkingsverbanden hun vorm. Zo werd U tenslotte bij

eengeroepen als de rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van de Europese burgers.51

Uw mandaat is veelomvattend. Uw eigen land en maatschappij hebben U afgevaardigd, maar 

het is Uw opdracht het gezamenlijk belang te dienen. Dagelijks moet U in denken en han

delen aantonen dat niet de klein-nationale oplossingen de weg naar de toekomst aangeven, 

maar dat de Europese Gemeenschap voorop moet staan. Immers, de beste verdediging van 

het eigenbelang is de verdediging van het gemeenschappelijk belang.

Aan U is toevertrouwd er voor te zorgen dat de geest van Europa voelbaar blijft achter een 

vaak ondoorzichtige bureaucratie. Het gaat erom een krachtige gemeenschap op te bouwen, 

waarbij de burgers zich betrokken voelen: geen Europa van paragrafen, maar een Europa van 

mensen.

Het is de directe band met de kiezers die Uw Parlement zijn moreel gezag geeft. Die kiezers 

worden binnenkort voor de tweede maal opgeroepen om hun vertegenwoordigers a f  te vaar

digen. 52 Graag wil ik mij aansluiten bij de woorden van de Koning der Belgen,53 die in zijn 

Nieuwjaarsrede de hoop uitsprak dat de Europese burgers zullen inzien dat de strijd voor 

een Verenigd Europa niet gaat om een abstracte constructie, maar om de werkgelegenheid, 

het welzijn en de toekomst van hun kinderen.

50 Lees: soevereine.

51 Op 7 en io  juni 1979  hadden voor het eerst rechtstreekse verkiezingen plaats voor het Europees 

Parlement.

52 Op 14  juni 1984 zouden voor de tweede maal rechtstreekse verkiezingen voor het Europees 

Parlement plaatsvinden.

53 Koning Boudewijn (1930-1993) :  koning van België tussen 195 1  en 1993.
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Deze verkiezingen behoren niet te worden voorgesteld als een graadmeter in nationaal-poli- 

tieke verhoudingen zoals maar al te vaak geschiedt; zij zijn in de eerste plaats een toetssteen 

voor het beleid in Europees verband.

Leden van het Parlement,

Veel is in Europa reeds tot stand gebracht. Hoewel dit reden geeft tot dankbaarheid, zijn toch 

teleurstellingen ons niet bespaard gebleven. Voor U moet het wel eens moeilijk zijn U voor 

Europa te blijven inspannen, terwijl verwachtingen niet worden vervuld en barrières niet 

geslecht. Dit is helaas de ervaring van velen die zich met overtuiging in dienst van een ideaal 

hebben gesteld.

Wel moet U zich gesterkt voelen door de wetenschap dat in alle lidstaten mensen bewonde

ring hebben voor Uw volharding om, ondanks teleurstellingen en tegenstromen, voort te 

gaan op de weg die U voor U ziet. Als Europees parlementariër zijn U meer verantwoorde

lijkheden dan bevoegdheden gegeven. Dit heeft Uw taak niet gemakkelijker gemaakt. Uw 

streven naar meer bevoegdheden is dan ook gerechtvaardigd. Een volwaardige positie is 

voorwaarde voor een goede taakvervulling. Zoals een keten niet sterker is dan haar zwakste 

schakel, is de Gemeenschap niet sterker dan haar zwakste instituut.

Deze week in het bijzonder toont U zich bewust van Uw verantwoordelijkheid ten opzichte 

van de Gemeenschap. Met meer dan gewone interesse volgen velen de behandeling van Uw 

voorstellen voor een Europese U n i e . 54 Een begrijpelijke belangstelling, want Uw denkbeel

den zijn voor de toekomst van de Gemeenschap van fundamenteel belang.

Uw taak is vooral de mogelijkheden van de Europese Unie zichtbaar te maken. Uw initiatief 

dwingt nationale regeringen en parlementen zich te bezinnen op de kansen die in Uw voor

stellen besloten liggen.

Terecht hebt U dit gedurfde project aan de orde gesteld. Wil de Gemeenschap niet vastlopen 

in verstarring, dan moet zij getuigen van vitaliteit en telkens nieuwe ideeën durven aandra

gen. Alleen op die manier kan zij richting geven aan de ontwikkelingen in Europa en in de 

wereld.

54 Op 14 februari 1984 werd het ‘Ontwerp-verdrag voor de oprichting van de Europese Unie’ (ook 

wel de Spinelli-grondwet genoem d, naar de voorzitter van de constitutionele commissie  die het 

verdrag voorbereidde) in stem m ing gebracht in het Europees Parlement. Het parlement nam het 

ontwerp-verdrag aan, maar het ratificatieproces door de afzonderlijke lidstaten zou mislukken.
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Vernieuwing houdt ook in: openstaan voor andere Europese landen die de beginselen van de 

Gemeenschap onderschrijven.

Over de eenheid van Europa bestaan vele misverstanden. Te lang heeft men de groei van de 

Europese Gemeenschap beschouwd als een ontwikkeling die vergelijkbaar zou zijn met het 

groeiproces van nationale staten. Bij de Gemeenschap gaat het echter niet om de totale over

dracht van de nationale souvereiniteit aan een nieuwe, alles en allen omvattende staat, maar 

om het scheppen van een evenwicht tussen nationale en gemeenschappelijke bevoegdheden.

Wel dienen bij deze ontwikkeling de waarden te worden hooggehouden, die in de westerse 

democratische traditie besloten liggen. Ook in de Gemeenschap behoren de democratische 

spelregels te gelden. Een van die regels is het aanvaarden van meerderheidsbesluiten, waar

bij echter rekening gehouden wordt met de belangen van de overstemde minderheid. De nu 

geldende eis van eenstemmigheid bij het nemen van alle beslissingen staat op gespannen 

voet met de democratische beginselen en betekent bovendien dat wij in de Gemeenschap 

vasthouden aan een principe dat wij in onze eigen landen nooit zouden aanvaarden. De 

Europese Verdragen zelf bieden een zorgvuldig afgewogen systeem waarbij de besluitvor

ming recht doet aan de algemene en de bijzondere belangen van alle lid-staten, grote en klei

ne. Overigens blijft in iedere besluitvorming overtuigen belangrijker dan overstemmen.

Op korte termijn kunnen de belangen van individuele lid-staten wel eens in strijd zijn met 

die van een Verenigd Europa. Als wij onze belangen echter goed begrijpen liggen zij op lan

gere termijn in eikaars verlengde. Brussel, Luxemburg en Straatsburg zijn niet de tegenpo

len van de regeringscentra der lidstaten, maar vormen met hen een onverbrekelijk geheel. 

Op verschillende plaatsen dienen zij hetzelfde belang.

Daaruit vloeit tevens voort dat de banden tussen de Europese en de nationale parlementa

riërs niet hecht genoeg kunnen zijn. In de nationale discussie en besluitvorming behoort 

Europa een belangrijke plaats in te nemen. In dezelfde mate geldt dit voor de politieke par

tijen: Europese partijvorming begint in eigen land.

Leden van het Parlement,

Twintig jaar geleden heb ik voor het eerst -  in een vergadering van jongeren in Toulouse -  

over de Europese eenheid gesproken.55

55 Het ‘ Rencontre Européenne des Étudiants’ was een Europees studentencongres dat in 1961 in 

Toulouse werd gehouden.
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Ook toen was er sprake van een kritiek moment in de ontwikkeling van Europa.56 Wij stel

den onze idealen hoger dan de werkelijkheid scheen toe te laten. Ik herinner mij levendig 

hoe wij als jongeren vervuld waren van ongeduld -  wellicht zelfs van ergernis -  over het trage 

tempo dat wij in de Gemeenschappen meenden waar te nemen.

Nu, zovele jaren later, vraag ik mij a f  hoever wij met de Europese integratie zijn gevorderd. 

Niet ver genoeg, helaas, om met voldoening en vertrouwen Europa over te dragen aan de 

jongere generatie van nu. Voor velen is de Europese eenheid daarom een abstract begrip. De 

zin ervan ontgaat hen. Voor de individuele burger heeft Europa misschien een omtrek gekre

gen, maar nog geen gezicht.

Wij kunnen de jonge mensen van vandaag moeilijk gebrek aan geestdrift en belangstelling 

verwijten als wij hun niet metterdaad ervan kunnen overtuigen dat Europa ook hun belang 

is. Europa kan alleen het vertrouwen van jongeren winnen door hun weer perspectief te 

tonen.

Zelf heb ik het geloof in Europa niet verloren. U, gezien Uw functie, evenmin. Het is een 

geloof dat een persoonlijke verantwoordelijkheid schept voor ieder van ons.

Verantwoordelijkheid

voor de uitvoering van de opdracht die in Europa’s geschiedenis besloten ligt;

voor haar cultuur, die wij in ons dragen;

voor de vrijheid die vorige generaties ons hebben geschonken;

voor de natuur, waarover ons het rentmeesterschap is gegeven;

voor de spreiding van de welvaart binnen de Gemeenschap;

voor de verdeling van het beschikbare werk en voor de steun aan hen, die niet in staat 

zijn aan het arbeidsproces deel te nemen.

Daarnaast strekt onze zorg zich uit tot het bewaren van de vrede in de wereld en zijn wij 

geroepen tot steun aan de landen en volken die onze hulp dringend nodig hebben.

De stichter van de Nederlandse natie, Willem van Oranje, riep meer dan vierhonderd jaar 

geleden de vertegenwoordigers van de Nederlandse gewesten toe: “Bewaart Uw unie wel” .57

56 In november 1961 werd het Fouchetplan gepresenteerd. Dit ontwerpverdrag behelsde de oprich

ting van een Europese politieke unie. Na kritiek van de Benelux-landen werd het onderhande

lingsproces over het Fouchetplan in 1962 definitief stopgezet.

57 Dit citaat kon niet worden getraceerd.
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U wil ik dat vandaag ook voorhouden: Bewaart Uw Gemeenschap wel, want zij is een kost

baar bezit.

Mede in Uw handen is dit bezit gelegd. Ik ben ervan overtuigd dat U met ernst en toewijding 

de pelgrimstocht zult vervolgen naar een verenigd Europa van vrije mensen. Uw stem mag 

krachtig in alle landen doorldinken met een dringend appèl tot eenheid en samenwerking, 

want Uw Parlement is het geweten van Europa.

Wat U te doen staat, verdraagt geen uitstel. De politieke democratie werd in de 18e eeuw 

geboren. De sociale democratie werd in de 19e eeuw geboren. Als de Europese democratie 

in de 20ste eeuw moet worden geboren, rest ons nog maar zestien jaar.
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Installatie prins Willem-Alexander als lid van de Raad van State 

Toespraak tot de Raad van State 
Den Haag, 3 juli 1985

Graag open ik de uercjadering.

He t  v e r h e u g t  m i jn  m a n  e n  m i j  in Uw midden te zijn, in deze buitengewone vergadering 

van de Raad van State, teneinde onze oudste zoon, de Prins van Oranje, in de Raad bin

nen te leiden.

Willem-Alexander,
artikel 74 van de Grondwet bepaalt, dat de vermoedelijke opvolger van de Koning na het 

bereiken van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting heeft in de Raad van State. 

Ik stel het op prijs als Voorzitter van dit college zèlf U thans op grond van dit artikel in te lei

den in de Raad.58

Ik heb geleerd, dat zitting hebben in deze raad een recht, maar bovenal een voorrecht is. 

Grote ervaring en eminente kennis van zaken in vraagstukken van wetgeving en bestuur zijn 

in dit college verenigd.

De Raad van State, zoals die in 1814 na het herkrijgen van de onafhankelijkheid werd 

gevormd, was oorspronkelijk bedoeld als een college van advies voor de Soevereine Vorst 

persoonlijk. Thans is de Raad adviseur van de Kroon in hoogste en laatste instantie. De bij

zondere relatie tussen de Raad en de Koning is echter gebleven.

Treffend en nog immer actueel is eveneens de kenschets die Koning Willem I op 12 april 

18 14  van ‘s Raads taak g a f -  te weten: “ na een koel en onbevooroordeeld onderzoek ... de uitslag 

van hetzelve rondelijk en urijmoedig mede te delen -  ziedaar het zekerste middel om die ach-

58 De koningin is voorzitter van de Raad van State. Kroonprins Willem-Alexander werd in 1985 acht

tien jaar  en nam als vermoedeli jke troonopvolger zitting in de Raad van State.
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ting Uwer landgenoten te behouden ...” 59 Achting der landgenoten en vertrouwen van de 

Kroon heeft de Raad door de jaren heen -  in zijn verschillende taken -  steeds opnieuw weten 

te verwerven.

Persoonlijk heb ik gedurende meer dan 24 jaar ervaren van hoe grote betekenis het voor een 

troonopvolger is zitting te hebben in de Raad. Het is een waardevolle manier om vertrouwd 

te raken met problemen die het bestuur van Rijk en Staat meebrengen. Ik ben ervan over

tuigd, dat het zitting hebben in de Raad ook voor U een belangrijke steun zal zijn bij de voor

bereiding op de taak, die U vermoedelijk wacht.

Met vreugde heet ik U welkom in dit Hoge College.

Ik geef het woord aan de Prins van Oranje.

59 Het citaat is afkomstig uit de rede die koning Willem I ( 17 7 2 - 18 4 3)  had uitgesproken bij de ope- 

ning van de Raad van State op 12  april 18 14 .  Het volledige citaat luidt: ‘ Na een koel en onbe

vooroordeeld onderzoek der  u voorgestelde vragen mij den uitslag van hetzelve rondelijk en vrij

m oedig mede te deelen -  zietdaar het zekerste middel om die achting uwer landgenooten te 

behouden, door welke mijne keuze zich op u bepaald heeft; zietdaar het zekerste middel tevens 

om in het bezit te blijven van dat vertrouwen, hetwelk gij mij hebt ingeboezemd en waarvan 

reeds uwe benoem ing ten duidelijkste bewijze gestrekt heeft. ’ H.J.A. Mulder, De Raad van Sta te. 

Historisch-staatsrechtelijke proeue uan vergelijkende  rechtsstudie (’ s-Gravenhage 1889) p. 56-57.
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Staatsbezoek aan Spanje 
Toespraak tot koning Juan Carlos I 

Madrid, 8 oktober 1985

M ajesteit,60

M iim  m a n  e n  i k  zijn met vreugde te gast in Uw land. Levendig herinneren wij ons het 

geslaagde bezoek dat U en de Koningin in 1980 aan Nederland brachten. Uw komst 

was een teken van hoop dat de betrekkingen tussen onze beide landen zich in een her

nieuwde vriendschap verder zouden ontwikkelen. Die hoop is de afgelopen jaren in vervul

ling gegaan.

Onze persoonlijke vriendschap jegens U is doortrokken van respect voor de wijze waarop 

onder Uw leiding Spanje zich heeft ontwikkeld. Om U heen zien wij een trotse natie 

geschaard, een volk met opvallende karaktertrekken: een sterk geloof, een grote vitaliteit en 

een markante individualiteit.

Van dat geloof getuigde eens één van Uw grote denkers en dichters in een periode, waarin 

hij weinig toekomst voor zijn land zag. Dit waren zijn woorden: ‘Pero no es posible que Dios 

le haya vuelto la espalda a su Espana’ (maar het is onmogelijk dat God zijn Spanje in de steek 

laat).61

Deze overtuiging leeft ook nu nog, zo heb ik de indruk, samen met de vaste wil een antwoord 

te geven op de grote uitdagingen van deze tijd. Daardoor kon er een herboren Spanje ont

staan, een land dat zich onder Uw vastberaden leiding aansloot bij de democratieën van 

Europa. In grote delen van de wereld heeft deze ontwikkeling respect en bewondering opge

roepen.

In dit persoonlijk woord, Majesteit, wil ik niet nalaten mijn achting uit te spreken jegens de 

G raaf van Barcelona. Zijn wijsheid en ofTervaardigheid stempelen hem tot een groot edel

man.

60 Koningjuan  Carlos I: koning van Spanje sinds 22 november 1975.

61 Zie over dit citaat p. 3 7  in dit boek.
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M ajesteit,

Spanje en Nederland waren eens nauw met elkaar vervlochten. Eeuwen geleden hadden 

beide landen dezelfde souverein.62 Daaraan herinnert ons volkslied tot op de huidige dag. 

Prins Willem van Oranje spreekt daarin de verzekering uit dat hij de ‘Coninck van Hispanje’ 

altijd heeft geëerd. Dit nog altijd gezongen eerbetoon aan één van Uw voorgangers, 

Majesteit, willen wij tijdens dit bezoek gaarne op U overdragen.

In dat verre verleden gingen wij uiteen met een lange en bloedige oorlog, maar in 1648 von

den wij elkaar opnieuw toen Spanje en de Verenigde Nederlanden een ‘eeuwige vrede’ slo

ten. Daarbij werd vastgesteld dat de ‘hanteeringe, ommegang en commercie tusschen de 

respective onderdanen’ niet zou worden verhinderd.

In onze tijd zouden we zeggen: ‘Vrij verkeer van personen en goederen’. Zo gezien sluit de 

toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap aan bij een traditie, waarmee onze lan

den al meer dan drie eeuwen geleden een begin maakten.

Uw toetreding tot de Gemeenschap onderstreept dat Spanje en Nederland voortaan een 

gezamenlijk ideaal nastreven: Europa. Dat betekent aanzienlijk meer dan een puur zakelijke 

samenwerking. Het houdt vooral een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in. In het 

bijzonder met het oog op komende generaties is het onze opdracht met elkaar verder te wer

ken aan het Europa van de toekomst: een Europa dat uitzicht biedt op vooruitgang en poli

tieke eenheid.

Nederland heeft de toetreding van Spanje met overtuiging bevorderd, in de wetenschap dat 

Europa Spanje nodig heeft, zoals -  naar wij menen -  Spanje niet zonder Europa kan. In 

menig opzicht fungeert Uw land als een kruispunt van Europese wegen naar andere gebie

den en culturen. Het verbindt ons werelddeel met het Afrikaanse continent en ligt op de 

doorgang van het oosten naar de Atlantische Oceaan.

Deze geografische omstandigheden duiden tevens op gemeenschappelijke belangen bij de 

verdediging van Europa.

Wij weten dat Uw taal een wereldtaal is. (Tot mijn spijt spreek ik die zelf niet!) Het Spaans

62 Karei V was behalve koning van Spanje sinds 154 3  (Verdrag van Venlo) ook landsheer van alle 

Nederlandse gewesten, behalve het Prinsbisdom Luik. Zijn zoon Filips II ( 15 2 7 - 15 9 8 )  volgde hem 

in 15 5 5  op. Zie noot 8 en 10.
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geeft de brugfunctie van Uw land aan, in het bijzonder jegens Latijns-Amerika. Naast speci

fieke betrekkingen bestaan er spirituele banden tussen Spanje en de andere landen van 

Europa. Denkers en kunstenaars van Uw land oefenden door de eeuwen heen grote invloed 

uit op het culturele leven buiten Spanje, zoals zij, omgekeerd, denkbeelden in zich opnamen 

die elders werden ontwikkeld.

Onze gemeenschappelijke historische achtergrond heeft in onze tijd tot vruchtbare contac

ten geleid tussen historici van beide landen. Zo werd vorig jaar in onze oudste universiteits

stad Leiden een eerste colloquium gehouden. Aan de voorbereiding van een tweede -  vol

gend jaar in Madrid -  wordt gewerkt. Van deze bijeenkomsten kan een vernieuwende wer

king uitgaan op de verdere bestudering van de geschiedenis die onze beide landen verbindt.

In de afgelopen decennia leerden Spanjaarden en Nederlanders elkaar in het algemeen beter 

kennen. Dat was mede te danken aan de gastvrijheid, waarmee Uw landgenoten Europese 

reizigers laten delen in het vele goede, waarover Spanje beschikt.

Op hun beurt kwamen vele Spanjaarden naar ons land, waarbij zij zich als regel snel aan hun 

nieuwe werkomstandigheden wisten aan te passen. Een aantal hunner koos na enkele jaren 

de weg terug naar huis, maar sommigen integreerden en verrijkten aldus de Nederlandse 

samenleving.

Ook dat past in de Europese éénwording: de erkenning dat Europa niet op eigen nationale 

maat kan o f mag worden gesneden, maar een heterogene samenleving vormt; een veelvor

migheid waarmee wij rekening moeten houden, ook op kleine schaal. Dat vergt een open 

geest en een verdraagzame houding.

Majesteit,

Op dit ogenblik leeft in onze beide landen het onmiskenbare bewustzijn dat onze huidige 

tijd wordt versomberd door grote zorgen, zowel op nationaal als internationaal terrein. Vaak 

raken zij de kern van ons bestaan. Zo worden Spanje en Nederland, als zovele andere landen, 

getroffen door de gesel van de werkloosheid, die vele jongeren het zicht op de toekomst 

dreigt te ontnemen.

Evenmin kunnen wij voorbijgaan aan de grote verschillen tussen rijke en arme landen. 

Ook dit probleem doet een voortdurend appèl op ons verantwoordelijkheidsgevoel. Onze 

beide landen kennen voorts de spanningen tussen de eisen van het natuurlijk milieu ener

zijds en anderzijds de industriële ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande snelle 

urbanisatie.
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Tijdens het staatsbezoek aan Spanje. V.l.n.r.: prinses Cristina, prins Claus, koningin Sofia,  koningin Beatrix, 

koningjuan Carlos en prinses Elena, oktober 1985 [Foto: ANP].

Uw regering ziet zich tot grote waakzaamheid gedwongen als het gaat om de veiligheid van 

de burger, een zorg die ook wij kennen, zij het op een minder indringende manier.

Vele zorgen inderdaad: op menigeen maken zij een bedreigende indruk. Zowel bij U als bij 

ons echter zijn er treffende voorbeelden van de bereidheid om de niet geringe problemen van 

ons tijdsbestek moedig onder ogen te zien en daarvoor oplossingen te zoeken.

Laten we vertrouwen hebben en in dit vertrouwen vooruitzien, vastbesloten om samen ver

der te gaan. Spanje, Nederland, Europa kwamen niet tot stand in één o f twee generaties, 

maar hadden eeuwen nodig om met vallen en opstaan te komen tot waar wij nu zijn.
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Onze opdracht thans is het verleden zó met de toekomst te verbinden, dat zij die na ons 

komen, in vrede en voorspoed kunnen leven.

Majesteit,

In deze geest hef ik het glas op U, Hare Majesteit de Koningin en Uw kinderen, alsmede op 

het trotse Spaanse volk.
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Staatsbezoek aan Noorwegen

Toespraak tot koning Olaf V

Oslo, 13 mei 1986

Majesteit,6?

He t  i s  v o o r  m i jn  m a n  e n  m i j  een grote vreugde te gast te zijn in Uw land, waaraan wij 

zoveel goede herinneringen hebben. Die herinneringen gaan in mijn familie zelfs 

terug tot een vorige generatie. Mijn grootmoeder bracht vele vakanties in Uw land door om 

er te schilderen.6+ Die schilderijen gaven mij een beeld van Uw land, voor ik het ooit bezocht 

had.

Majesteit, Uw land is in vele opzichten een gelukkig land. U beschikt over een ruimte en een 

rijkdom aan natuur waarop wij Nederlanders jaloers zouden zijn, als ook wij er niet zo vaak 

en met zovelen als toeristen van mochten profiteren. De liefde van U en Uw volk voor de 

natuur, voor het buitenleven, voor de sport, is welbekend. Voor veel Nederlanders betekent 

Noorwegen in de eerste plaats het Bislet stadion in Oslo, waar schaatsers uit onze beide lan

den zovele successen hebben geboekt. Uw persoonlijke interesse hiervoor wordt zeer 

gewaardeerd. Uw land speelt ook een belangrijke rol bij de bescherming van de natuur en 

van het milieu. De acte van Oslo inzake de bestrijding van de zeevervuiling vormt hiervan een 

treffende illustratie.^

Het is echter niet alleen de Noorse natuur die indrukwekkend is. Ook de culturele prestaties 

van het Noorse volk zijn opmerkelijk. De oude Noorse sagen hebben niet alleen een rol 

gespeeld in de vorming van de Noorse cultuur en samenleving, maar zijn sinds de 19e eeuw, 

met de Griekse sagen en mythen, onderdeel geworden van de Europese culturele erfenis. Ze 

zijn ook in ons landveel gelezen en bestudeerd. Namen als Ibsen, Grieg, EdvardMunch illu-

63 Koning O lafV  ( 1903- 1991) :  koning van Noorwegen van 1957  tot 1991 .

64 In 1921 bezocht koningin Wilhelmina voor het eerst Noorwegen. Daarna zou ze nog verschillen

de malen terugkeren om er te wandelen en te schilderen.

65 Het Verdrag van Oslo ( 1972)  diende ter voorkoming van het storten van afval in het noordooste

lijk deel van de Atlantische Oceaan, inclusief  de Noordzee. In het verdrag werd bepaald welke 

stoffen voortaan niet m eer in de zee zouden mogen worden gestort.  Alle staten met een kustlijn 

in het betreffende gebied ondertekenden het verdrag.
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streren daarnaast dat het Noorse genie excelleert in vrijwel alle takken van kunst.66 Een 

groot aantal Noorse literaire werken is in het Nederlands vertaald.

Die grote bloei van de Noorse cultuur kan niet los gezien worden van de grote economische 

opbloei die Uw land sinds de 19e eeuw heeft doorgemaakt. De geschiedenis van 

Noorwegens economische transformatie is een success story. Uw land combineerde een snel

le groei met een harmonieuze ontwikkeling, economische vooruitgang met sociale recht

vaardigheid en behoud van de nationale culturele identiteit. Het resultaat hiervan is een 

indrukwekkende welvaart, een gestadige economische groei en een buitengewoon laag 

werkloosheidscijfer -  prestaties waarmee wij U gaarne gelukwensen.

Majesteit,

Tussen onze beide landen hebben zowel in het heden als in hetverleden vele contacten bestaan. 

Onze oudste herinneringen aan de “Noormannen”, zoals ze in onze geschiedenisboekjes 

heten, zijn -  het moet helaas gezegd! -  niet onverdeeld gunstig. De Noormannen kwamen in de 

Lage Landen als veroveraars en zij hebben er een geduchte reputatie als plunderaars en geweld

plegers nagelaten. De moderne geschiedschrijving heeft dat traditionele beeld overigens sterk 

genuanceerd en gewijzigd. De betekenis en de prestaties der Noormannen worden thans beter 

doorzien. De Vikingen hebben als ontdekkingsreizigers erkenning gevonden. Zij staan trou

wens aan het begin van een lange en levende Noorse traditie van avontuurlijke exploraties, die 

in het recente verleden door mensen als Amundsen, Nansen en Thor Heyerdal is voortgezet.ó7

66 H. Ibsen (1828-1906): Noors toneelschrijver en dichter die geldt als pionier van de maatschappij

kritiek in het drama. E.H. Grieg ( 1843-1907):  Noors componist en tevens vermaard pianist, verte

genwoordiger van de romantisch-nationalistische stroming. E. Munch (1863-1944): Noors schil

der, etser, houtsnijder, l ithograaf en beeldhouwer. Eén van de belangrijkste en bekendste Noorse 

kunstenaars;  hij heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het expressionisme.

67 R.E.G. Amundsen ( 18 72-1928 ):  Noors ontdekkingsreiziger . Hij wist in 1906 als eerste via 

Groenland de C anad ese  arctische archipel te bereiken, wat hem de pionier van de noordweste

lijke doorvaart maakte. Tevens was hij de eerste die Antarctica wist te bereiken ( 19 11) .  F. Nansen 

(18 61- 1930)  maakte carrière als Noordpoolonderzoeker. Hij wist in 1895,  na een tocht dwars door 

het drijfijs, de Noordpool te bereiken. Ook was hij enige tijd Noors g edelegeerde  in de 

Volkenbond en werd hij in 1921 de eerste hoge commissaris  v o o rd e  vluchtelingen van deze orga

nisatie. In 1922  ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. T. Heyerdahl (19 14-2002):  Noors antro

poloog, werd vooral bekend door zijn experimentele manier van onderzoek. Hij bouwde onder 

andere vaartuigen van de Inca’s, Egyptenaren en de Soemeriërs na om zo te onderzoeken op 

welke manier deze oude beschavingen hun invloedssfeer  zouden kunnen hebben uitgebreid.
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De relaties tussen onze beide volken hebben na die eerste ontmoeting tussen Noormannen 

en Nederlanders een meer vreedzaam karakter gehad. Het was vooral de handel die de scha

kel tussen onze beide landen vormde. In de 17e en 18e eeuw waren wij, Nederlanders, de 

belangrijkste handelspartners van Uw land. Honderden schepen onderhielden de verbin

ding tussen Nederland en Noorwegen. Tussen Noorse havens als Bergen en Trondheim en 

de steden van Noord-Holland en Friesland bestond een drukke uitwisseling van personen en 

goederen. Deze heeft ook in onze kunst haar sporen nagelaten. De meubelschilderkunst uit 

het Friese Hindelopen is duidelijk door het Noorse voorbeeld geïnspireerd.

Een van de belangrijkste produkten die onze voorouders uit Uw land haalden, was hout. Dat 

hout was niet alleen nodig voor de scheepsbouw, maar ook voor de fundering van gebou

wen, die in ons drassige land nu eenmaal noodzakelijk is. Het beroemde Raadhuis van 

Amsterdam -  thans koninklijk paleis -  was gebouwd op palen die afkomstig waren van 

Noorse bomen, hetgeen de grote 17e eeuwse dichter Vondel, in zijn gedicht op de inwijding 

hiervan, inspireerde tot de versregel: “ Het Noorse mastbos neemt het Raadhuis op de 

rug” .68 Vondel noemde in dit gedicht ook de OIofskapel, het gebedshuis voor Noorse zee

lieden dat al sinds de 15e eeuw in Amsterdam bestond. 69 Ook thans nog is er een Noorse 

zeeliedenkerk in Rotterdam, bevestiging van de bijzondere band die tussen Noorwegen en 

Rotterdam bestaat, zoals ook de jaarlijkse Noorse Kerstboom in Rotterdam die band illus

treert. 7°

Het is de zee die onze landen verbond en verbindt en het is ons beider oriëntatie op die zee, onze 

maritieme traditie, die onze beide Noordzeelanden zoveel gemeenschappelijks geeft. Zoals 

Noren en Nederlanders thans samenwerken bij de ojf-shore oliewinning, zo deden ze dat ook al

68 J. van den Vondel ( 1587-1679):  Nederlands dichter, geïnspireerd door het humanisme. Vondel 

geldt als één van de bekendste en meest gewaardeerde dichters van Nederland. Het citaat is 

afkomstig uit het gedicht ‘ Inwydinghe van ’t stadhuis t ’Am sterdam ’ uit 1654.

69 De Sint OIofskapel dateert uit het midden van de vijftiende eeuw en is gelegen aan de Zeedijk in 

Amsterdam. Wie met Sint Olof wordt aangeduid is niet zeker. Het zou kunnen gaan om de Noorse 

Vikingvorst die zich rond het jaar  1000 tot het christendom bekeerde. In dat geval zou de kapel 

een bewijs kunnen zijn voor handelscontacten tussen Amsterdam en Scandinavië. Olof zou ech

ter ook kunnen verwijzen naar Sint-Odulphus, de beschermheil ige van de dijken. Na de Alteratie 

van Amsterdam in 1578  -  de stad werd bij deze gelegenheid protestants - werd het kerkje 

Oudezijds Kapel genoem d.

70 In Rotterdam is de Lutherse Noorse Kerk gevestigd. De kerkgemeente werd rond 18 75  gesticht in 

Am sterdam, maar niet lang daarna voortgezet in Rotterdam. Het doel van de kerk is het opvan

gen en ondersteunen van Noorse zeelieden.
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zeer lang geleden bij een ander soort off-shore activiteiten, gericht niet op olie maar op traan. De 

grote Noorse zeevaarders hadden al in de 12e eeuw de eilandengroep Spitsbergen ontdekt, die 

in 1596 door de Nederlanders werd herontdekt. Nederlandse zeevaarders stichtten hier in de 17e 

eeuw een station ten behoeve van de walvisvangst.71 Noorse en Nederlandse onderzoekers hou

den zich thans gezamenlijk bezig met onderzoek naar de geschiedenis van deze Nederlandse 

nederzetting op Noors grondgebied. Het is verheugend dat juist op dit moment en in deze stad 

een tentoonstelling over deze Noors-Nederlandse onderneming te zien is.

De gemeenschappelijke uitgangspunten hebben geleid tot een sterke overeenkomst in 

opvattingen en idealen tussen onze beide volken. Beide kennen een sterke democratische 

traditie en hebben veel respect voor de individuele vrijheid en de mensenrechten. De inter

nationale solidariteit, in de vorm van ontwikkelingshulp, en de zorg voor de bescherming 

van het natuurlijke milieu zijn eveneens gezamenlijke idealen. Anderzijds is er een groot ver

schil in geografische ligging en, mede daardoor, in historische ontwikkeling. Nederland ligt 

op een kruispunt van Europa en is beïnvloed door diverse Europese culturen. Uw land ligt 

aan de rand van ons continent, in trotse afzondering. Onze beide samenlevingen vertonen 

dan ook opvallende verschillen. Het cultureel, religieus en etnisch pluralisme dat voor 

Nederland kenmerkend is, is Noorwegen vreemd, dat op dit gebied een traditie van grotere 

homogeniteit kent. Hoewel het voor Uw land wellicht minder vanzelfsprekend is dan voor 

het onze, voelt U zich toch bij Europa betrokken. Dat deze betrokkenheid niet -  o f althans 

nog niet -  heeft geleid tot een toetreden tot de Europese gemeenschap, constateren wij met 

respect, maar niet zonder enige spijt. Juist vanwege onze gelijkgezindheid hadden wij Uw 

gaarne door de geopende deur zien binnengaan. Misschien is dit het moment er aan te her

inneren dat die deur, wat ons betreft, nog altijd open staat.

Overigens ontmoeten onze beide landen elkaar geregeld in de internationale organisaties 

waarvan wij lid zijn. Die wil tot internationale samenwerking is ongetwijfeld sterk gestimu

leerd door de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog woonden en werk

ten ons beider families en onze beide regeringen in Londen, in ballingschap.?2 Vanuit

71 In 1596  was een Nederlandse expeditie onder leiding van W. Barentsz ( 1550- 1597 )  op de 

Scandinavische ei landengroep geland en had haar de naam Spitsbergen gegeven. Op het 

‘Am sterdam-eiland’ in het noordwesten had zij de nederzetting Sm eerenburg gesticht ten 

behoeve van de traankokerij . In de achttiende eeuw was de walvispopulatie nagenoeg uitgestor

ven en werd de nederzetting verlaten.

72  Op 9 april 1940 was het Duitse leger Noorwegen binnengevallen. De Noorse regering en koning 

Haakon VII ( 18 72- 19 57)  weken uit naar Londen. Ook in Nederland waren koningin en regering na 

de Duitse invasie van 10 mei 1940 uitgeweken naar Londen.
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Londen leverden vrije Noren en vrije Nederlanders, zeelieden en soldaten, hun bijdrage aan 

de bevrijdingvan Europa. De namen van Uw commando’s zijn onverbrekelijk verbonden aan 

onze bevrijdingsgeschiedenis. 73 De eervolle rol van Uw volk in de strijd voor de vrijheid en 

het heroïsche optreden van het Noorse verzet hebben in ons land grote bewondering 

gewekt.

Uw land speelde een grote rol in de nieuwe organisatie der Verenigde Naties, die na de oor

log werd opgericht. Dit blijkt wel uit het feit dat de eerste Secretaris-Generaal van die orga

nisatie een Noor was, Uw landgenoot Trygve Lie.74 Uw land zette hiermee een eervolle tra

ditie voort, die met het optreden van Fridtjof Nansen als Hoge Commissaris in de 

Volkenbond was begonnen.75 Onze landen trokken uit de Tweede Wereldoorlog nog een les, 

namelijk dat de vrijheid verdedigd moet worden en dat dit een ernstige defensie-inspanning 

veronderstelt en een eendrachtige samenwerking van gelijkgezinden. Ons beider lidmaat

schap van de NATO is de vorm waarin deze overtuigingzich uitdrukt. De intensiteit van deze 

band blijkt niet alleen uit de samenwerking van onze vloten, maar ook uit de oefeningen die 

onze mariniers in Uw land verrichten.76 Voor deze gastvrijheid zijn wij U dankbaar. Zij ver

sterkt en verdiept de Noors-Nederlandse samenwerking en vriendschap.

Majesteit,

U bent de Koning van een volk dat vele redenen heeft gelukkig en trots te zijn. Gelukkige vol

ken hebben geen geschiedenis, zo wil een bekende uitdrukking. De indrukwekkende 

geschiedenis van Uw land bewijst het tegendeel. Gaarne h ef ik het glas op de gezondheid en 

het geluk van U, Uw familie en Uw volk.

73 Bij de bevrijding van Walcheren in november 1944 waren 71 Noorse com m and o ’s betrokken. 

Negen van hen sneuvelden.

7 4  T.H. Lie (1896-1968): van 1946 tot 1952  de eerste secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Lie 

zette zich vooral in voor het beëindigen van de Koude Oorlog, reden waarom hij nogal eens kri

tisch werd benaderd door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

75 Nansen (zie noot 67).

76  In Noorwegen vindt een jaarli jkse ‘ koudweertraining’ van de Nederlandse marine plaats.
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Staatsbezoek aan Canada 
Toespraak tot het Canadees Parlement 

Ottawa, 10 mei 1988

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren,77

Df.ze o n tm o e t in g  met het Canadese Parlement vindt plaats in het jaar waarin wij de 

Glorious Revolution van 1688 herdenken, die de Nederlandse Stadhouder Willem III 

samen met zijn echtgenote, Maiy Stuart II, op de Engelse troon bracht.

Die Glorious Revolution is een mijlpaal geweest in de ontwikkeling van de Britse parlemen

taire democratie. Dankzij de gelijktijdige afkondiging van de Bill o f Rights herkreeg het 

Britse parlement zijn traditionele betekenis.78 De Bill o f  Rights bevestigde dat een Koning 

slechts kon heersen met instemming van de vertegenwoordigers van zijn volk. In de zeven

tiende eeuw was dit voor vele volkeren een revolutionair beginsel; het volk van Nederland 

had zich dat beginsel al een eeuw eerder eigen gemaakt.79

De verdere politieke ontwikkeling zowel van het Verenigd Koninkrijk als van het Britse 

Gemenebest werd door dit principe van instemming bepaald. Over enkele weken, op 20 juli, 

zal het Britse House o f  Commons, de moeder van alle parlementen, de gebeurtenissen van 

het jaar 1688 herdenken. Het is een verheugende gedachte dat delegaties van het Canadese 

en het Nederlandse parlement daar bij aanwezig zullen zijn.

77  G. Charbonneau (1922-1998): ‘Speaker ’ van de C anadese  Senaat van 1984 tot 1993.  J.A. Fraser: 

‘ Sp eaker ’ van het C anad ese  ‘ House o f  C o m m o n s ’ van 1986  tot 1994. Beatrix sprak ten overstaan 

van een gezamenlijke zitting van het parlement, bestaande uit de leden van het ‘ House o f  

Co m m o n s ’ en de Senaat. De ‘ Speakers ’ van beide kamers waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

78 Op uitnodiging van bezorgde Britse protestanten was stadhouder Willem lil op 5 november 1688 

in Engeland geland waarna hij de troepen van de Engelse koning Jacobus  II vers loeg. Omdat 

Willem III getrouwd was met Maria Stuart, de oudste dochter van de Engelse koning, werd hem 

op 13 februari 1689 de Engelse en Schotse kroon aangeboden . Bij de troonsbestijging van Willem

III werd de ‘ Bill o f  Rights’ opgesteld. Dit docum ent regelde de verhouding tussen de Koning en 

het parlement en maakte het niet langer mogelijk dat de Koning zijn wil aan het parlement kon 

opleggen. Het verjagen van Jacobus  II en het opstellen van de ‘ Bill o f  Rights ’ worden aangeduid 

als de ‘Glorious Revolution’ . Zie noot 40 en 42.

79 Hier wordt verwezen naar het ‘ Plakkaat van Verlatinghe’ van 26 juli 1 5 8 1 ,  waarin de Staten- 

Generaal der Nederlanden de Spaanse koning Filips II als soeverein vorst hadden afgezworen. Zie 

noot 30.
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In Canada legde Lord Durham in 1839 de grondslagen voor de democratische regerings

vorm in zijn “Report on the AfFairs o f British North America” .80 Op grond van het beginsel 

“ responsible government” plaatste hij het bestuur van de kolonie in handen van de kolonis

ten zelf.81 De lijn van de verantwoordelijkheid jegens het volk werd hiermee tot in Canada 

doorgetrokken.

Deze vorm van verantwoordelijkheid is voor onze landen al lang geen punt van twijfel o f dis

cussie meer. Wij zouden nu dan ook het begrip “responsible government” , dat de kern 

vormt van het Durham rapport, een andere, aanzienlijk verder strekkende betekenis toeken

nen. Ons handelen is sindsdien internationaler geworden, ons heden meer verbonden met 

de toekomst. Naast eigen burgers, tegenover wie regeringen al zo vanzelfsprekend verant

woording verschuldigd zijn, zijn zij zich daarom ook steeds meer verantwoordelijk gaan 

voelen jegens degenen met wie wij deze wereld delen en de generaties die na ons komen. Dit 

is de nieuwe betekenis van “ responsible government” .

In landen als Canada en Nederland is men zich bij uitstek bewust van de lotsverbondenheid 

met de andere bewoners van deze aarde. In toenemende mate strekken nationale beslissin

gen hun invloed uit tot ver buiten de grenzen. Steeds meer staan ook regeringen voor taken 

die zij niet meer alleen kunnen vervullen.

In de drie basis-beginselen van de Constitution Act 1867 ~ Peace, Order en Good 

Government -  lag al een internationale taak voor Canada besloten.82 De handhaving van 

“Order” is een taak die een regering nog alleen zou kunnen vervullen, het behoud van 

“Peace” echter niet. “ Good Government” kan daarom per definitie niets anders zijn dan 

regeren in samenwerking met andere landen.

80 J.G. Lambton, ist  Earl o f  Durham ( 1792-1840):  radicaal-liberaal Brits staatsman. Durham werd in 

1838  als gouverneur-generaal naar Canada gestuurd om een einde te maken aan de aldaar uit

gebroken opstand. In zijn Report on the Affairs of British North America uit 1839 propageerde hij de 

hereniging van Canada, dat v a n a f  1791 in een Engels- en Franstalig deel was gesplitst.  Durham 

eiste volledige aanpass ing  van de Frans-Canadezen aan de Engelse meerderheid, aangezien het 

de eerstgenoem den aan een eigen cultuur zou ontbreken. Daarnaast stelde hij voor dat de kolo

niale regering verantwoording zou afleggen aan een eigen volksvertegenwoordiging, en niet lan

ger  aan de Britse regering.

81 Het beginsel ‘ responsible governm ent’ houdt in dat een regering verantwoording moet af leggen 

aan een gekozen volksvertegenwoordiging. In zijn rapport uit 18 39  wilde Lord Durham het prin

cipe ook in Canada invoeren.

82 De ‘Constitution Act’ van 29 maart 1867, aanvankelijk de ‘British North America Act’ geheten, ver

enigde Ontario, Québec, Nova Scotia en New Brunswick in een federale staat met een parlementair 

systeem naar Brits model. De begrippen ‘ peace, order and good government’ werden in de 

‘Constitution Act’ van 1867 opgenomen als indicatie van de wetgevende jurisdictie van het parlement.
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Het besef lid te zijn van een wereldgemeenschap, leeft al lang in Canada. Het was dit besef 

dat leidde tot de bereidheid offers te brengen in de grote conflicten van deze eeuw. Canada 

leverde een indrukwekkende bijdrage aan de geallieerde overwinning in de Eerste Wereld

oorlog. Daarna speelde het een geprononceerde rol als actief lid van de Volkenbond.8? De 

Canadese deelname aan de Tweede Wereldoorlog was een volgend blijk van internationale 

verbondenheid, dat speciaal voor Nederland van onschatbare betekenis is geweest. Een 

groot deel van Nederland werd bevrijd door Canadese soldaten, die allen, precies zoals hun 

vaders hadden gedaan, als vrijwilligers de Atlantische Oceaan waren overgestoken om een 

macht en een ideologie te vernietigen die een dodelijke bedreiging inhielden voor onze 

gemeenschappelijke beschaving.84

Enkele dagen geleden, op 4 en 5 mei, werd in Nederland die bevrijding van 1945 dankbaar 

herdacht en, zoals ieder jaar, werden op de graven van Canadese militairen die in ons land 

hun laatste rustplaats vonden, bloemen gelegd.

Na onze gemeenschappelijke strijd in deze oorlog vond onze eveneens gemeenschappelijke 

overtuiging dat democratische staten samen hun veiligheid dienen te waarborgen, uitdruk

king in nieuwe vormen van bondgenootschappelijke samenwerking. Canada en Nederland 

zijn nu al veertig jaar lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.s5 Vanaf het begin 

hebben beide landen de NAVO beschouwd als een organisatie die meer inhoudt dan alleen 

gemeenschappelijke militaire verdediging. Artikel II van het verdrag waarmee de NAVO in 

het leven werd geroepen, spreekt over versterking van democratische instellingen, bevorde

ring van economische samenwerking en het scheppen van een waarachtig Atlantische

83 Aan het begin van de twintigste eeuw werd de buitenlandse politiek van Canada bepaald door de 

regering van het Verenigd Koninkrijk. Toen het Verenigd Koninkrijk betrokken raakte bij de 

Eerste Wereldoorlog, betekende dit dat Canada ook automatisch in staat van oorlog was. Het 

Canad ese  leger leverde een aanzienlijke bijdrage aan de oorlog; in 19 15  waren er al 150 .000 

Canad ese  manschappen actief in Europa. In 19 19  was C anada één van de grondleggers  van de 

Volkenbond.

84 Op 10 septem ber 1939  had C anada zel fstandig de oorlog verklaard aan Duitsland. C anad ese  sol

daten hadden een groot aandeel in de bevrijding van Noordwest-Europa. Ruim 230.000 

C anadese  m anschappen namen deel aan de cam pagne die leidde tot de bevrijding van 

Nederland.

85 Canada en Nederland hadden op 4 april 1949 het Noord-Atlantisch Verdrag medeondertekend, 

het oprichtingsverdrag van de NAVO. Op 24 augustus van datzelfde jaar  trad het verdrag in wer

king.

348



S TA ATS B K Z O E K  A A N  C A N A D A

gemeenschap. Het is veelzeggend dat dit artikel toen “ het Canadese artikel” werd ge

noemd.86

Verantwoordelijkheidsgevoel voor het lot van de wereld als geheel blijkt ook uit de actieve 

deelneming van beide landen aan het werk van de Verenigde Naties. Bij “peace keeping ope- 

rations” werd op Canada nooit tevergeefs een beroep gedaan.8/ Daarnaast zijn Canada en 

Nederland lid van vele andere internationale instellingen. Niet alleen treffen hun vertegen

woordigers elkaar daar, zij verdedigen er ook veelal dezelfde standpunten. Een opvallende 

eensgezindheid tussen twee landen overbrugt hier de afstand die tussen hen ligt.

Landen als Canada en Nederland kunnen internationaal vooral een bijdrage leveren in de 

vorm van ideeën, initiatieven en bemiddeling. Steunend op het vertrouwen dat zij allengs in 

de wereld hebben weten te winnen, kunnen juist landen die niet tot de zeer machtigen beho

ren, op deze manier een -  soms onevenredig grote -  rol spelen.

Voor beide landen is één van de voornaamste doelstellingen de bevordering van de interna

tionale rechtsorde in de wereld. Hier raken wij de kern van onze verantwoordelijkheid voor 

de verhoudingen in de wereld van vandaag -  een wereld vol problemen, waarvan ik er slechts 

één wil aanroeren: de achterstand van wat wij de Derde Wereld noemen, dat omvangrijke 

gebied waar rechtvaardige verhoudingen het meest te wensen over laten en waar van een 

internationale rechtsorde het minst sprake is. “ Responsible Government” houdt ook de 

plicht in niet in deze achterstand te berusten. Canada en Nederland kennen hoge prioriteit 

toe aan hulp aan de Derde Wereld en aan economische samenwerking met de daartoe beho

rende landen. Beide landen spannen zich vanouds op dit gebied in, zowel in de directe 

armoedebestrijding als in de hulpverlening op langere termijn -  de hulp om zichzelf te hel

pen. Het is geen toeval dat het eerste samenvattende rapport van de Verenigde Naties over de 

problemen van de Derde Wereld werd opgesteld door een commissie onder voorzitterschap 

van Lester Pearson.88

86 Bij de onderhandelingen over het Noord-Atlantisch Verdrag had de Canadese  delegatie  a a n g e 

drongen op een brede samenwerking, die verder zou gaan dan alleen militaire coöperatie . Om 

tegem oet te komen aan de C anadese  wensen, werd in het verdrag een artikel opgenom en dat de 

lidstaten verbond aan onderl inge sam enwerking op politiek, cultureel, sociaal en economisch 

gebied. De andere lidstaten zagen weinig in dit artikel, waardoor de NAVO in de praktijk vooral 

een militair bondgenootschap was.

87 Bij vrijwel alle VN-vredesoperaties tot en met mei 1988 waren Canadese troepen vertegenwoordigd.

88 L.B. Pearson ( 1897-1972):  Canadees  minister van Buitenlandse Zaken van 1948 tot 1957 ,  en van 

1963 tot 1968 premier van Canada. In 1969 had een VN-commissie onder leiding van Pearson een 

rapport gepubliceerd over de toestand en de toekom st van ontwikkel ingslanden. L.B. Pearson, 

Partners in deuelopment. Report of the Committee on International Deuelopment (Londen 1969).
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“ Responsible government” op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zal echter geen 

noodhulp en liefdadigheid mogen blijven. Ook overdrachten van kapitaal en kennis zijn niet 

voldoende. Economisch -  en psychologisch -  is de openstelling van onze markten van zeker 

niet minder belang. Alleen daarmee dragen wij wezenlijk bij tot de groei in die landen zelf. 

Het is dan ook verontrustend dat sommige landen in de ontwikkelde wereld opnieuw pro

tectionistische maatregelen overwegen. Protectionisme is op den duur schadelijk voor ieder

een, maar het zijn de arme landen die er de eerste en de zwaarste slachtoffers van zijn. Door 

toe te geven aan de neiging tot zelfbescherming richten wij meervoudige schade aan: wij 

belemmeren de economische groei en vergroten de onrechtvaardigheid in de wereld.

Een open economie is zowel een Canadese als een Nederlandse traditie. Het is bij uitstek een 

traditie die wij niet mogen loslaten.

Mijnheer de Voorzitter,

Lord Durhams aanmaning tot “ responsible government” doelde op verantwoordelijkheid 

jegens de burgers. De tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen gaven nieuwe betekenis 

aan dit begrip. Terwijl afstanden ineenschrompelden en de onderlinge afhankelijkheid van 

landen toenam, werden wij ons steeds sterker bewust van onze verantwoordelijkheid tegen

over al diegenen die met ons de wereld bevolken. In Canada en Nederland is dit besef diep 

doorgedrongen.

Het recente verleden heeft echter aan het begrip “ responsible government” echter nog een 

nieuwe dimensie toegevoegd: de verantwoordelijkheid die op ons rust jegens de toekomst, 

de plicht onze kinderen een bewoonbare wereld na te laten.

Vijftien jaar geleden liet de Club van Rome in haar eerste rapport een klemmende waar

schuwing horen.8? Misschien was, zoals wij het nu zien, die waarschuwing niet eens klem

mend genoeg. Onze hoog ontwikkelde samenleving wordt niet alleen bedreigd door een 

toekomstig tekort aan grondstoffen, maar het ontwikkelingspeil dat wij nu reeds hebben 

bereikt, sluit al gevaren in voor ons welzijn -  om niet te spreken van de gevaren die dreigen 

indien het scheppen van nieuwe rijkdommen blijft doorgaan in hetzelfde razende tempo.

89 De Club van Rome is een organisatie, opgericht in 1968, die onderzoek stimuleert naar zaken als 

bevolkingsgroei,  milieuverontreiniging en grondstoffenschaarste. De organisatie werd in 1972 

op s lag  beroemd met de publicatie van een rapport waarin werd gesteld dat voortgaande econo

mische groei desastreuze gevolgen zou hebben voor het milieu en dat voedsel-  en energievoor- 

raden snel zouden opraken. De voorspell ingen van het rapport kwamen niet uit, maar maakten 

wereldwijd van het milieu een belangrijk punt op de politieke agenda. D.H. Meadows (e.a.), The 

limits togrowth.A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind (New York 1972).
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Intensivering van milieu-onderzoek ter ondersteuning van verstandige maatregelen, en ver

hoging van het rendement van dit onderzoek door internationale samenwerking, is noodza

kelijk. Gezien de onomkeerbaarheid van bepaalde processen die het milieu aantasten is pre

ventief ingrijpen geboden. Het is waar dat dezelfde technische kennis die onze toekomst 

bedreigt, het ons veelal ook mogelijk zal kunnen maken aangerichte schade te herstellen, 

maar wij zetten de technologie pas werkelijk naar onze hand als wij haar inzetten om scha

de te voorkomen. Alleen de moed nu onpopulaire maatregelen te nemen kan de toekomst 

veilig stellen voor de generaties die na ons komen.

De eis dat het erfgoed dat ons is gegeven en dat wij op onze beurt zullen moeten doorgeven, 

niet in kwaliteit mag verminderen, is nog niet overal doorgedrongen. De noodzakelijke 

wezenlijke veranderingen in ons gedragspatroon laten nog op zich wachten. De intensieve 

aandacht van parlement en milieubewuste burgerij vormt een voorwaarde, een stimulans en 

een garantie voor een actief beleid op dit gebied. Politiek en industrie moeten samen de ant

woorden vinden.

Illustratief voor de houding van Canada is dat in Montreal vorig jaar de grote VN-conferen

tie over de ozonlaag plaatsvond en dat Canada thans weer actief is bij de voorbereiding van 

een conferentie over “ beheerste ontwikkeling” als uitvloeisel van het Brundtland-rapport.9° 

Er is een aantal successen geboekt bij de bescherming van het milieu, zowel nationaal als 

internationaal. Een meer gedurfde aanpak op mondiaal niveau die rekening houdt met de 

verwevenheid van vraagstukken van voedselvoorziening, energieopwekking, ontwikkeling 

en milieu is echter nodig. De in Canada en Nederland parallel lopende opvattingen over deze 

vraagstukken en de aanpak ervan noodt tot een versterkt gemeenschappelijk optrekken in 

internationale kaders.

Bilateraal gezien, is de milieutechnologie een van de belangrijkste gebieden waarop Canada 

en Nederland kennis en ervaring uitwisselen. Gisteren is een Memorandum o f

90 In septem ber  1987 had in de C anadese  stad Montreal een VN-conferentie plaatsgevonden over 

de ozonlaag. Op 16  septem ber werd het ‘ Montreal-Protocol’ ondertekend. De landen die het pro

tocol ondertekenden spraken a f  het gebruik  van cfk ’s met de helft te verminderen. Onder voor

zitterschap van de Noorse politica G.H. Brundtland publiceerde de ‘World Commission on 

Environment and Development’ van de VN in 1987  het rapport Our common future, dat bekendheid 

kreeg als het Brundtland-rapport. In dit rapport werd het concept ‘susta inable  developm ent’ uit

gewerkt.  Met dit begrip werd een ontwikkeling bedoeld die in de behoeften van de huidige ge n e 

ratie kon voorzien, zonder daarm ee de vooruitzichten voor toekom stige  generaties in gevaar  te 

brengen. Dit concept zou de bas isvorm en voor de VN-milieuconferentie in R io d e ja n e iro  in 1992, 

waarvan de C anadees  M.F. Strong de secretaris-generaal zou zijn. G.H. Brundtland (e.a.),  Our 

common future (Oxford 1987).
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Understanding tussen onze regeringen ondertekend.9 ’ Binnenkort zullen vergelijkbare 

afspraken tot stand komen met de regeringen van Ontario en Q u e b e c.9 2

Mijnheer de uoorzitter, leden uan H uis en Senaat,

Sinds de oprichting van het eerste parlement hebben volksvertegenwoordigers het mandaat 

vervuld dat de burgers hen hadden gegeven. In onze tijd hebben de parlementariërs er een 

dubbel mandaat bij gekregen: van hen die met ons deze aarde bewonen en van generaties die 

nog geboren moeten worden. De opdracht tot “ responsible government” die regeringen en 

parlementen moeten vervullen, is daarmee aanmerkelijk verzwaard en het vraagt moed zich 

hier volledig achter te stellen.

De termijn waarop wij nu moeten denken, is bovendien veel langer dan de zittingsduur van 

een parlement. Desalniettemin is het verantwoordelijkheidsgevoel jegens anderen en jegens 

de toekomst ook in deze volksvertegenwoordiging hecht geworteld.

Met dit parlement, waar ik vandaag te gast mag zijn, werd in de vorige eeuw de politieke 

democratie in Canada gevestigd. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat de leden van 

dit parlement zich nu ook de wachters weten van een verantwoordelijke democratie.

91 Op 9 mei 1988 hadden Nederland en C anada een ‘Memorandum o f  Understanding’ onderte

kend, betreffende samenwerking op het gebied van milieuzaken. Er werd afgesproken een inten

sieve dialoog over milieubeleid te onderhouden.

92 Op 18 septem ber  1988 zouden de milieuministers van Québec en Nederland een sam enwer

kingsverband aangaan op het gebied van milieuzaken.
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Staatsbezoek aan Frankrijk 

Toespraak tot de president 
Parijs, 4 maart 1991

Mijnheer de President^?

Hut is v o o r  mijn man en mij een groot genoegen dit Staatsbezoek aan Uw land te brengen. 

Wij zetten hiermee een gelukkige traditie voort. Mijn ouders bezochten Frankrijk twee 

maal, U zelf bracht in 1984 een bezoek aan ons land, het eerste Staatsbezoek dat wij moch

ten ontvangen.94 Vele andere, mindere officiële, bezoeken hebben de nauwe verbondenheid 

tussen Frankrijk en Nederland die daaruit sprak, nog verlevendigd en versterkt.

M ijnheer de President,

Luttele maanden geleden ondertekenden 22 Staatshoofden en regeringsleiders hier in deze 

stad het Handvest van P arijs .95 De ondertekening symboliseerde het einde van de koude oor

log en het begin van een nieuwe relatie tussen Oost- en West-Europa. Het was de bekroning 

van de vele inspanningen die onze beide landen, tezamen met de vele andere, zich voor dit 

doel hebben getroost.

Het nieuwe verbond tussen Oost en West verandert niet alleen de verhoudingen in Europa. 

Het laat ook zijn invloed elders in de wereld gelden. De nieuwe politieke eensgezindheid 

heeft in het conflict in de G o lf een gezamenlijk internationaal optreden van historische bete

kenis mogelijk gemaakt, gegrond op besluiten van de Verenigde Naties. Uw krijgsmacht en 

de onze namen deel aan een unieke bundeling van krachten in de strijd voor een gezamen

lijk doel: herstel van de geschonden rechtsorde.96 Uw eigen uitspraak, in één van Uw boe-

93 F.M.M. Mitterrand (1916-1996):  president van Frankrijk tussen 1981 en 1995.

94 President Mitterrand had tussen 6 en 8 februari 1984 een staatsbezoek aan Nederland gebracht.

95 Het ‘ Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa’ werd op 21 november 1990 ondertekend door 

alle landen die deel uitmaakten van de CVSE. Met het handvest s loeg de CVSE een nieuwe w e g  

in, gericht op crisisbeheersing en econom ische en democratische hervormingen in Oost-Europa.

96 Een internationale coalitie van staten (waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 

Canada, Syrië, Saoedi-Arabië, Egypte, Frankrijk en Nederland) greep op 17  januari 1991 in 

Koeweit in om de Iraakse bezetter te verdrijven. Na een korte maar hevige strijd trokken de 

Iraakse strijdkrachten zich op 26 februari terug uit Koeweit. Op 5 april werden de geallieerde 

bestandsvoorwaarden door de Iraakse autoriteiten geaccepteerd.
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ken, komt ons daarbij in gedachten: “Ma liberté ne vaut que si j ’assume celle des autres”.97 

In de gezamenlijke strijd, kwamen wij op voor een ideaal dat reeds 400 jaar geleden werd 

geformuleerd door een Nederlander van wiens diensten ook Uw land lang gebruik heeft 

gemaakt, Hugo G rotius.9S Zelden sinds zijn tijd hebben zoveel landen zich verenigd ter 

handhaving van het internationale rechtsstelsel waarvan hij de beginselen heeft neergelegd.

Met het scheppen van nieuwe politieke vormen en constructies worden overigens bestaande 

organisaties niet overbodig. Wij hechten evenzeer aan de samenwerking van de democrati

sche landen in het Atlantische bondgenootschap als aan de zo noodzakelijke versterking van 

de Europese Gemeenschappen.

Met name bij de successen die zijn geboekt bij de constructie van het na-oorlogse Europa, 

hebben wij veel te danken gehad aan het Franse genie. Wij zijn niet vergeten dat Jean Monnet 

daarbij de grote inspirator is geweest en Robert Schuman de architect van de Europese 

instellingen.99 Dankzij hun verbeeldingskracht kan onze gemeenschap uitstijgen boven zui

ver intergouvernementele samenwerking.100 Wij zien hier een treffende historische parallel: 

zoals Rousseau en Montesquieu de moderne democratische staatsinrichting ontwierpen, 

concipieerden Schuman en Monnet de Europese eenwording.101

De unieke opkomst van een gemeenschap met een eigen rechtsorde, eigen beleidsorganen 

en een eigen parlement, is het gelukkig resultaat van de moedige beslissingen die in de

97 F.M.M. Mitterrand, 1’abeUle et l’architecte: chronique (Parijs 1978).

98 H. Grotius ( 1583-1645) ,  ofwel H. de Groot: Nederlands jurist, theoloog, dichter, classicus en 

geschiedschrijver.  Zijn grootste faam had Grotius gevestigd met De i'ure belli ac pacis ( 1625),  waar

mee hij de basis legde voor het moderne natuurrecht en het volkenrecht.

99 J. Monnet (1888-1979):  Frans politicus en ontwerpervan het Schumanplan, de blauwdruk v oo rd e  

EGKS. Hij was voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS van 1952  tot 1955 .  R. Schuman 

(1886-1963):  Frans ministervan Buitenlandse Zaken en initiatiefnemer van de EGKS.

100 Monnet en Schuman waren als geestelijke vaders van de EGKS verantwoordel ijk  voor het intro

duceren van supranationale  sam enwerking in Europa. De EGKS was geen intergouvernementeel 

overlegorgaan tussen staten, maar werd bestuurd d o o re e n  Hoge Autoriteit. De lidstaten m oes

ten een gedeelte van hun soevereiniteit afstaan aan dit Europese bestuursorgaan.

101 J.J. Rousseau ( 17 12 - 17 7 8 ) :  Frans schri jver en politiek filosoof. Hij propageerde in zijn werk de 

soevereiniteit van het volk. Rousseau stelde de gem eenschappel i jke  wil van het volk, de uoionté  

g é n é ra le , centraal, die uniform en kenbaar zou zijn. De volkssoevereiniteit zou volgens Rousseau 

het best tot uitdrukking komen in een kleinschalige, directe democratie. Hij was echter geen 

voorstander van de representatieve dem ocratie. C.L. de Montesquieu ( 1689-1755) :  Frans rechts-
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jaren vijftig zijn genom en.102 Toen, kort na de verschrikkingen van de Tweede 

Wereldoorlog en geconfronteerd met de spanningen van de Koude Oorlog, besloten de vol

ken van West Europa eikaars lot te delen en de nieuwe, betere tijd waarnaar zij alle uitza

gen, samen binnen te gaan. In de harde praktijk van de politiek van alledag zijn dat idealis

me en dat élan niet ongeschonden gebleven. De druk van het eigenbelang verdringt soms 

de aandacht voor het gemeenschappelijk belang. Grotere landen houden niet altijd reke

ning met de wensen en belangen van kleinere partners. Toch is het voor de toekomst van 

de Gemeenschap essentieel dat alle landen het gevoel houden ten volle mee te beslissen 

over de gemeenschappelijke toekomst. Daarom zijn de communautaire organen van zo 

grote betekenis en is de schepping van een geloofwaardige democratische structuur van zo 

groot gewicht. Aan het Europa dat nu vorm krijgt, moeten immers alle burgers hun ver

trouwen kunnen geven.

De jaren negentig plaatsen ons continent voor nieuwe uitdagingen. Deze zijn van een heel 

andere orde dan die van de jaren vijftig, maar zeker niet van geringere omvang. Om in de 

internationale wedijver haar plaats ook in de toekomst te kunnen behouden, dient Europa 

de eigen talenten op economisch en technologisch gebied snel tot ontwikkeling te brengen. 

Uw land is zich bij uitstek van deze uitdaging bewust en heeft een aantal succesrijke initia

tieven tot technische en wetenschappelijke samenwerking genomen.I0s Zij hebben op ver

schillende gebieden tot een indrukwekkende bundeling van Europese krachten geleid. Uw 

ideeën en inspanningen op dit terrein hebben ook in Nederland nieuwe activiteiten gesti-

geleerde en politiek theoreticus. In zijn hoofdwerk De l’esprit des lois ( 1748) formuleerde hij de 

trias politica, welke grote invloed had op het denken over dem ocratie en staatsinrichting. De 

driemachtenleer  van Montesquieu houdt in dat het s taatsgezag  in drie functies opgedeeld  kan 

worden: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Voor het behoud van het 

machtsevenwicht binnen de staat moet iedere functie door een onafhankelijk  orgaan worden 

uitgevoerd.

102  In de jaren vijftig werd de basis gelegd voor Europese samenwerking. In 1951 werd de EGKS o p g e 

richt. In 195 7  werden de Verdragen van Rome getekend die zorgden voor een g e m ee nsch a pp e

lijke markt. Met de instelling van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het 

Europees Hof van Justitie was de institutionele ordening van de Europese besluitvorming tot

standgekom en.

103  Om een betere concurrentiepositie ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan te verwerven, 

had Mitterrand (zie noot 93) halverwege de jaren tachtig geijverd voor Europese samenwerking 

op technologisch gebied. Uiteindelijk kwam het Eureka-projecttot stand, dat samenwerking tu s

sen Europese bedrijven en onderzoeksinstell ingen op het gebied van hoogwaardige technologie 

stimuleert.
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muleerd. Wij zien met genoegen dat het land van Pascal en Pasteur een actief aandeel houdt 

in de geschiedschrijving van wetenschap en techniek. I04

Een sterk en eensgezind Europa is nodig, wil het zijn rol in de wereld kunnen blijven spelen. 

Met de landen waarmee wij onze aarde delen, delen wij ook de verantwoordelijkheden. Dit 

confronteert ons met mondiale problemen op velerlei terreinen, zoals honger- en armoede

bestrijding en bescherming van onze leefomgeving. Niet alleen de “tiers” , maar ook de veel 

vergeten “quart monde” die wij dikwijls zelfs dichtbij huis aantreffen, vergt onze aandacht. l05 

Het is verheugend te ervaren dat onze landen op het gebied van steunverlening en ontwik

kelingssamenwerking een sterke eensgezindheid tonen. De edelmoedige Franse opstelling 

met name ten aanzien van de schuldenproblematiek, ontmoet algemene waardering. Ook 

hebben wij verwante opvattingen over de zorg voor ons milieu. Bij de voorbereiding van de 

Verklaring van Den Haag in maart 1989, waarin Frankrijk een leidende rol speelde en waar

bij U zelf aanwezig was, Mijnheer de President, hebben wij dit wederom kunnen vaststel

len.106

M ijnheer de President,

Onze bilaterale betrekkingen bestrijken een periode van meer dan vierhonderd jaar. De laat

ste decennia hebben zij voor een groot deel in het teken van een grotere Europese samen-

104 B. Pascal ( 1623-1662) :  Frans wis- en natuurkundige en wijsgeer. Hij ontdekte onder meer dat de 

druk die op een vloeistof in een gesloten ruimte wordt uitgeoefend, door die v loeistof onvermin

derd naar andere delen van die vloeistof wordt doorgegeven. Deze ‘Wet van Pascal’ is van groot 

b e la n g v o o rh e t  gebruik van hydraulische systemen. L. Pasteur ( 1822-1895):  Frans chemicus, bac

terioloog en grondlegger  van de biochemie. Hij wist met het vaststellen van de biochemische 

continuïteit van het leven de ‘generatio spontanea ’ , de opvatt ing dat micro-organismen uit het 

niets ontstaan, te verwerpen. Daarnaast ontdekte hij dat g istingsprocessen veroorzaakt worden 

door micro-organismen. Pasteur was de grondlegger van de pasteurisatie,  het verhitten van 

levensmiddelen om ze op die manier langer houdbaar te maken.

105 Met de Derde Wereld worden de ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika bedoeld. 

De Vierde Wereld is een benam ing voor de groep mensen die in de marges van de samenleving 

verblijft.

106 De ‘Verklaring van Den H aag ’ was totstandgekom en na de klimaatconferentie van Den Haag in 

1987.  Het initiatiefvoor de conferentie werd genom en door Nederland, Frankrijk en Noorwegen. 

In de Verklaring werd gepleit voor een nieuwe aanpak van klimaatverandering door middel van 

strenge internationale wetgeving. Belangrijke industrielanden als de Verenigde Staten, de 

Sovjet-Unie en China waren niet uitgenodigd voor de conferentie.
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werking gestaan. Toch blijven de onderlinge relaties voor beide landen van groot belang en 

beslaan zij, evenals in het verleden, een breed scala van activiteiten. In de loop der tijd heb

ben veel Fransen in Nederland zelfs een nieuw vaderland gevonden. De komst van honderd

duizenden Hugenoten, die ons land en onze cultuur zeer hebben verrijkt, is hiervan het 

meest spectaculaire voorbeeld.107 Enkele van Uw grootste denkers, van wie Descartes de 

beroemdste vertegenwoordiger is, hebben zich in Nederland gevestigd en er gewerkt.108 

Velen zijn later gevolgd: schilders die ons land hebben uitgebeeld en schrijvers die het heb

ben beschreven en bezongen. Het omgekeerde was -  en is -  nog meer het geval. De sym

biose is soms zo sterk dat vele van Uw landgenoten Vincent van Gogh zelfs als Fransman 

beschouwen.I09

De culturele betrekkingen zijn in het verkeer tussen onze landen van grote betekenis. 

Welke vorm Europa ook precies zal krijgen, het respect voor de culturele identiteit van elk 

volk en dus voor de culturele verscheidenheid van Europa, zal hier bij een onmisbare voor

waarde zijn. De Franse cultuur heeft bij ons, evenals elders, altijd grote belangstelling en 

waardering gevonden. De Franse taal is lange tijd de belangrijkste vreemde taal in ons 

land geweest en is er nog steeds van grote betekenis. Talloze Nederlanders vinden jaarlijks 

hun weg naar de rijkdom en verscheidenheid van Frankrijlcs natuur en cultuur. Velen hun

ner ontwikkelen hiervoor een blijvende belangstelling. Onder al degenen voor wie 

Frankrijk een bijzondere fascinatie heeft, vinden wij ook vele schrijvers, kunstenaars en 

geleerden voor wie dit land en vooral zijn hoofdstad met zijn magische aantrekkings

kracht van oudsher bronnen van inspiratie zijn. Parijs is en blijft een van ‘s werelds meest 

levende centra van creatieve wedijver en artistieke bedrijvigheid. Ons Institut Néerlandais 

levert hiertoe een bescheiden bijdrage en vormt een gelukkige trait d’union tussen de

107  Hugenoten waren Franse calvinisten in de zestiende en de zeventiende eeuw. Met het Edict van 

Nantes (1598) hadden zij een zekere mate van geloofs- en godsdienstvrijheid verkregen. In 1685 

herriep de Franse koning Lodewijk XIV het edict, waarop honderdduizenden Hugenoten naar het 

buitenland vluchtten. Veel van deze vluchtelingen vond in Nederland een goed heenkomen van

wege de gewetensvrijheid die in de Republiek heerste. De invloed van de Hugenoten op de 

Nederlandse economie en cultuur is van groot belang geweest.

108 R. Descartes (1596-1650):  Frans filosoof. Hij wordt vaak aangeduid als de vader van de moderne 

wijsbegeerte. Descartes staat bekend om de woorden ‘ cogito ergo sum ’ ; ‘ ik denk dus ik besta ’ . 

Volgens Descartes was er maar één ding waarover niet getwijfeld kon worden, en dat was de twij

fel zelf. Descartes woonde twintig ja a r  in Nederland.

109 V.W. van Gogh (1853-1890):  Nederlands schilder. Hij geldt als één van de beroemdste schilders 

van de negentiende eeuw. Van Gogh verb leef  aan het einde van zijn leven een aantal jaren in 

Frankrijk.
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F ran se  en de N ed e rla n d se  cu ltuur, zo a ls  U w  geresp e cte e rd e  M a iso n  D escartes  dat doet in 

A m ste rd a m .110

M ijnheer de President,

In 1988 vierden wij het gedenkwaardige feit dat Frankrijk en Nederland vierhonderd jaar 

diplomatieke betrekkingen onderhielden.111 Wij keken bij die gelegenheid terug op een 

lange en bewogen gemeenschappelijke geschiedenis. Mijn zuster, Prinses Margriet, opende 

tijdens die viering een historische tentoonstelling die de verontrustende naam Vriendschap en 

wantrouwen droeg. Bij nader inzien bleek dat wantrouwen voornamelijk te vinden in de eer

ste 200 jaar van onze betrekkingen, waarvan inderdaad moet worden toegegeven dat daarin 

onze landen niet altijd broederlijk naast elkaar konden worden aangetroffen. Dit laat ons het 

woord uriendschap om onze betrekkingen van meer recente datum te beschrijven. Een pas

sender aanduiding van de huidige verbondenheid tussen onze landen en van de gevoelens 

waarmee wij Uw gast zijn, Mijnheer de President, lijkt mij niet denkbaar.

M ijnheer de President,

Ik nodig graag alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op de gezondheid van U en van 

Mevrouw Mitterrand, op de blijvende bloei van de grote Franse beschaving en op die kost

bare vriendschap tussen onze burgers.

1 10  Het ‘ Institut Neérlandais ’ werd in 1957  in Parijs opgericht en heeft een podiumfunctie voor de 

Nederlandse cultuur in Frankrijk. Het ‘ Maison Descartes ’ maakt onderdeel uit van het ‘ Institut 

Francais des Pays-Bas ’ en werd in 19 33  in Amsterdam opgericht. Het Maison stelt zich ten doel 

via literaire en academ ische w eg de Franse cultuur te verspreiden en de Nederlands-Franse dia

loog te intensiveren.

1 1 1  In 1588 had Hendrik van Navarra ( 15 5 3 - 16 10 ) ,  van 15 7 2  tot 16 10  koning van Navarra en van 1589 

tot 16 10  als Hendrik IV koning van Frankrijk, Michel de l’ Höpital naar de Nederlanden afgevaar

digd om steun te vergaren voor de Hugenoten in hun strijd tegen de katholieken. De Republiek 

en Frankrijk hadden in die periode Spanje als gem eenschappelijke  vijand.
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Staatsbezoek aan Japan 

Toespraak tot de Japanse keizer Akihito 

Tokio, 22 oktober 1991

M ajesteit,112

n e  g o o d  w o rd  can warm three winter months” , zegt het oude spreekwoord. U hebt 

niet één, maar vele goede woorden tot ons gesproken -  gewijd aan ons en aan ons 

land. Gaarne wil ik U in de eerste plaats daarvoor hartelijk dank zeggen.

Mijn man en ik betreuren het zeer dat hij mij op deze historische reis niet kan vergezellen.u3 

Het verheugt mij echter vanavond samen met onze oudste zoon Uw gast te zijn. Ik noemde 

onze reis “ historisch” , omdat dit het eerste Staatsbezoek van een Nederlands Staatshoofd 

aan Japan is. Wij beleven daarmee een bijzonder moment in de toch al uitzonderlijke 

geschiedenis van de bijna 400 jaar oude betrekkingen tussen onze beide landen.

Ook de oude vriendschapsbanden tussen onze families zijn voor ons van grote betekenis. Zij 

geven aan dit bezoek een belangrijke extra dimensie. Wij bewaren talrijke en goede herin

neringen aan de vele bezoeken die U zelf en de leden van Uw familie aan Nederland hebben 

gebracht. Wat ons betreft, is dit, zoals U weet, ook niet onze eerste kennismaking met Japan. 

Wij hebben door de jaren heen Uw land bij verschillende gelegenheden kunnen bezoeken. 

Zo hebben wij de indrukwekkende ontwikkelingen die zich hier in de laatste decennia heb

ben voorgedaan, als het ware op de voet kunnen volgen.

M ajesteit,

Dit is bij uitstek de gelegenheid om dankbaar terug te zien op onze lange en opmerkelijke 

gemeenschappelijke geschiedenis. Ondanks de duizenden mijlen die ons scheiden, is de 

historische band tussen onze landen bijna vier eeuwen oud -  en daarmee één van de oudste 

die ooit tussen Oost en West zijn ontstaan en behouden gebleven.

1 1 2  Keizer Akihito: sinds 1990 keizer van Japan.

1 1 3  Halverwege de jaren tachtig  leed prins Claus ( 1926-2002) aan depressiviteit. In 1991 kampte hij

opnieuw met psychische klachten, waardoor hij koningin Beatrix niet kon vergezellen bij het

staatsbezoek aan Japan.
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De bijzonderheden van deze gezamenlijke geschiedenis zijn bekend -  in Japan beter nog dan 

in Nederland. Ook niet-historici hebben immers gehoord van De Verenigde Oostindische 

Compagnie, die men de eerste “ multinational” zou kunnen noemen en die in 1609 een han

delsverdrag met Japan sloot. De geschiedenis van het bijna volledig van de buitenwereld afge

sloten Japan waarin een handvol Nederlanders als enige Westerlingen werden geduld, is een 

veel verteld verhaal, waarin het eiland Deshiina als bruggehoofd tussen Japan en het Westen, 

de centrale plaats inneemt. Velen kennen de term Ramjaku als aanduiding van de zogenaam

de “ Hollandse wetenschappen” . Twee eeuwen lang is het Nederlands de taal geweest waarin 

alle wetenschappelijke en technische kennis uit de buitenwereld Japan is binnengekomen. n4

Nadat Japan zich weer voor de wereld had opengesteld, bleef ons land nog geruime tijd een 

bevoorrechte positie innemen. Aan het begin van deze nieuwe periode in de geschiedenis 

van Japan werd tussen onze landen opnieuw een Verdrag van Vriendschap en Handel geslo

ten.1^ Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Nederlandse enclave op Deshima werd gesticht 

en 135 jaar geleden dat met het nieuwe Verdrag, waarin het fundament werd gelegd voor 

onze hedendaagse betrekkingen, de lijn werd doorgetrokken.

Helaas hebben gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog een diepe scheiding tussen onze 

volken teweeg gebracht. Zeer veel Nederlanders zijn toen het slachtoffer geworden van de 

oorlog in de Pacific. Sommigen raakten hierbij als militair betrokken; maar ook meer dan 

honderdduizend burgers zijn lange jaren geïnterneerd geweest. Het is een hoofdstuk uit onze 

geschiedenis dat minder bekend is in Uw land. Vele van mijn landgenoten hebben de oorlog 

niet overleefd. Zij die wel zijn teruggekomen, blijven getekend door de herinnering. Aan hun 

leed is daardoor nog altijd geen einde gekomen, ondanks de tijd die sindsdien is verstreken.

Hierbij willen wij niet vergeten dat de oorlog in de Pacific weinig landen onberoerd heeft 

gelaten. Ook in Japan zelfheeft de bevolking de vreselijke gevolgen van de oorlog moeten 

dragen, vooral in de laatste, afschuwelijke dagen.116 Wij mogen de herinnering aan deze oor-

1 14  Vanaf 1641 werden de Nederlanders verplicht al hun factorijen vanuit Japan naar het eilandje 

Deshima over te brengen. Het ei landje voor de kust van Japan was voor westerse landen lange 

tijd de enige to eg an g sw eg  naar kennis over Japan. Tevens werd Deshima een centrum voor 

Japan se  intellectuelen die zich wilde verdiepen in de westerse cultuur en wetenschap.

1 1 5  In navolging van de Verenigde Staten had Nederland in 18 55  een vriendschapsverdrag met Japan 

gesloten, wat leidde tot openstell ing van de Japan se  havens voor Nederlandse schepen.

1 16  Teneinde Japanse capitulatie in de Tweede Wereldoorlog a f  te dwingen, hadden de Amerikanen in 

augustus 1945 de steden Hirosjima en Nagasaki getroffen met een atoombom. Beide steden werden 

vrijwel geheel vernietigd. De kernbommen zorgden voor honderdduizenden Japanse slachtoffers.
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logsjaren niet uit de weg gaan. Een eerlijk besefvan de beproevingen die ons verleden belas

ten kan ons helpen gevoelens van wrok en verbittering te overwinnen. De geschiedenis kan 

niet ongedaan worden gemaakt, maar wij willen ook niet haar gevangene zijn. De nieuwe 

generaties in onze beide landen moeten zich nu -  weerbaarder door de kennis van het verle

den -  aan de toekomst kunnen wijden.

Majesteit,

Na de oorlog heeft in Uw land de democratie vaste voet gekregen en heeft Japan zich inge

spannen in al zijn handelen en streven een natie van vrede te zijn.n7 Dit nieuwe tijdperk 

stond bovendien in het teken van wilskracht en collectieve inspanning. Het lapanse volk is 

er op bewonderenswaardige wijze in geslaagd in enkele tientallen jaren een omvangrijk 

programma van wederopbouw te voltooien en tegelijkertijd de aanzet te geven tot een 

krachtige economische ontwikkeling. De nationale economie heeft in de afgelopen jaren 

een spectaculaire groei doorgemaakt, waarmee Japan zich al spoedig in de gelederen van 

de meest welvarende landen ter wereld heeft geplaatst. Het verhaal van dit succes is bijna 

legendarisch geworden. Het dwingt overal ter wereld bewondering af, maar lokt tegelijker

tijd de kritiek uit die ieder land te beurt valt dat een voorsprong neemt. Wij kunnen ons er 

over verheugen dat deze groeiende economische kracht ook duidelijk zijn weerslag heeft op 

onze bilaterale betrekkingen. Er vindt tussen ons een steeds intensiever verkeer van perso

nen en goederen plaats en een toenemende uitwisseling van hoogwaardige technische ken

nis. Enkele honderden Japanse bedrijven hebben Nederland uitgekozen als land van vesti

ging.

Deze intensieve economische contacten staan voor een belangrijk deel in het teken van een 

snel integrerend Europa. Japan is voor de Europese Gemeenschappen een natuurlijke part

ner geworden. Beide partijen zijn zich hiervan bewust en geven in regelmatig overleg rich

ting aan hun samenwerking. In de gezamenlijke verklaring over de betrekkingen tussen de 

Europese Gemeenschappen, de leden-landen en Japan die op 18 juli van dit jaar werd afge

legd, zijn de beginselen waarop deze samenwerking berust en de doelstellingen die ermee

1 1 7  Na de Tweede Wereldoorlog werd, onder druk van de Verenigde Staten, in de grondwet van Japan 

de bepaling opgenom en dat de defensiem acht enkel ter  zelfverdediging mocht dienen. 

Constitutioneel kan de Japanse  regering geen oorlog beginnen en is het haar verboden te drei

gen met een gewapend ingrijpen. In 1956  trad Japan toe tot de Verenigde Naties. In 1978 werd 

een vredes- en vriendschapsverdrag tussen Japan en China gesloten. In 1990 bood keizer Akihito 

aan Noord- en Zuid-Korea openlijk verontschuldigingen aan voor het Japan se  optreden in deze 

landen gedurende de Tweede Wereldoorlog.
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worden beoogd, geformuleerd.118 Met deze verklaring is een nieuwe basis gelegd voor een 

voortdurende dialoog tussen Europa en Japan. Wij zien uit het toenemend economisch ver

keer tussen onze landen een steeds hechter vlechtwerk van betrekkingen groeien. Het feit 

dat mensen met elkaar in verbinding staan, brengt echter nog niet altijd met zich dat er ook 

een werkelijk contact tussen hen is. Er bestaat zowel in Nederland als in Japan nog altijd een 

zekere mate van onbekendheid met eikaars samenleving en cultuur. De vele economische 

banden die in de afgelopen periode tussen Japan en Nederland als onderdeel van een zich 

verenigend Europa, zijn gegroeid, zullen ons stellig helpen deze onzichtbare, maar altijd 

nog aanwezige hindernissen op de weg tot elkaar te overwinnen. Aan Japanse zijde levert het 

in Uw land verrezen Holland Village hierin op geheel eigen wijze een bijdrage . n 9

Ook onze uitwisselingen op cultureel terrein brengen ons nader tot elkaar. De belangstelling 

die in lapan bestaat voor uitingen van de Westerse en vooral van de Europese cultuur, is ver

heugend en telkens weer verrassend groot. Nederlandse orkesten, beeldende kunstenaars 

en wetenschaps-beoefenaars vinden hier een warm onthaal. Velen van hen zien in Japan het 

land van de belofte die al waar is gemaakt. Onze culturele samenwerking wordt voor een 

groot deel gedragen door de grote belangstelling voor de Westerse cultuur die in Uw land 

bestaat. Daarnaast rust zij op onze bewondering voor het vele dat Japan op dit gebied tot 

stand heeft gebracht. Mede dankzij ons gemeenschappelijk verleden zijn wij ons in 

Nederland bij uitstek bewust van de rijkdom van de Japanse culturele traditie. In de beel

dende kunst, maar ook op uiteenlopende gebieden als dichtkunst en architectuur, heeft 

Japan zijn invloed in de wereld doen gelden, terwijl aan de klassieke kunst van de esthetische 

vormgeving de naam van Japan zelfs in het bijzonder is verbonden.

Door de eeuwen heen hebben Japanse kunstenaars hun inspiratie voor een groot deel in de 

hun omringende natuur gevonden. De wisselende jaargetijden en de schoonheid van het 

landschap in al zijn eenvoud en rust, zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie geweest 

voor hun creativiteit en esthetische beleving. De harmonie tussen mens en natuur is in hun 

kunst een klassiek thema. Het is een thema dat in de loop der tijd niets aan actualiteit heeft 

ingeboet. Integendeel, de verhouding tussen mens en natuur is in onze eeuw van explosieve 

technische vooruitgang één van de grote maatschappelijke vraagstukken geworden. Japan is

1 18  Op 18 juli 1991 werd in Den Haag overeenstemming bereikt o vereen  gezamenlijke verklaring met 

betrekking tot de onderl inge verhoudingen tussen de EG en Japan. Er werd afgesproken diverse 

malen per ja ar  overleg te voeren. Tevens werd bepaald dat de EG eind 1992 de invoerbeperkin

gen vo o r ja p a n se  motorvoertuigen zou opheffen.

1 19  Aan de Omurabaai,  nabij de stad Nagasaki,  ligt het ‘ Nagasaki Holland Village’ . Dit is een uitge

strekt m useum park waar diverse Nederlandse monumenten zijn nagebouwd.
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zich al in een vroeg stadium bewust geworden van het belang van deze ontwikkeling en van 

de verplichtingen die hieruit voor zichzelf en voor alle andere leden van de wereldgemeen

schap voortvloeien.

Japan en Nederland geven beide hoge prioriteit aan de oplossing van milieuvraagstukken. In 

beide landen doen de problemen op dit gebied zich in verscherpte vorm voor als gevolg van 

een grote dichtheid van bevolking op een klein grondgebied. Japan heeft daarbij nog de taak 

de bijna tomeloze groei van zijn hoofdstad in goede banen te leiden. De omvang van het pro

bleem in eigen land heeft echter niet belet dat Japan eveneens de blik naar buiten heeft 

gericht en zich bij de gezamenlijke aanpak van de globale milieu-vraagstukken steeds in de 

voorhoede bevindt. Uw land speelt al geruime tijd een voortrekkersrol op het gebied van het 

mondiale ecologisch onderzoek, met name op het gebied van de aantasting van de ozon

laag, en is mede-ondertekenaar van de Verklaring in Den Haag van 1989 over de bescher

ming van ons klimaat.120 De Japanse plannen voor de bouw van een satelliet-systeem dat 

wereldwijd de aantasting van ons milieu en ons klimaat in kaart moet brengen, zijn veelbe

tekenend en veelbelovend.121 Nederland hoopt op het belangrijke gebied van de ecologie 

intensief met Japan te kunnen blijven samenwerken.

Japan is zich sterk bewust van zijn eigen kracht en van de grote internationale verantwoor

delijkheid die daarmee gepaard gaat. Dit bewustzijn spreekt ook uit de grote inspanningen 

die Japan zich in de samenwerking met landen in de derde wereld getroost. Uw land koes

tert duidelijk de wens zijn economische kracht ook aan te wenden voor de hulp aan landen 

die in hun economische ontplooiing nog een lange weg te gaan hebben. De taak die Uw land 

te vervullen heeft, stijgt overigens uit boven zijn bijdrage aan de economische groei en de 

relatie met de ontwikkelingslanden. Ook in het internationaal overleg over onze gemeen

schappelijke toekomst heeft de wereld grote verwachtingen van Japan.

120  Industriegrootmacht Japan was medeondertekenaar van de ‘Verklaring van Den H aag ’ (zie noot 

106). Eind jaren tachtig  werd tevens het ‘Japan Industrial Conference for Ozone Layer and 

Climate Protection’ opgericht. Dit instituut richt zich op een actieve samenwerking tussen over

heid en bedrijfsleven wat betreft het onderzoek naar de ozonlaag en klimaatverandering. Dit 

instituut werkt zo veel mogelijk samen met buitenlandse organisaties en stimuleert internatio

naal ecologisch onderzoek.

121  Om een beter inzicht te krijgen in de toestand van het milieu was Japan een programma gestart 

dat zou moeten leiden tot het lanceren van zogenaam d e ‘ Earth Observation Satellites ’ . Dit zou 

onder andere de lancering van de ‘Advanced Earth Observing Satellite ’ in 1996 tot gevolg  heb

ben.
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Majesteit,

Het nieuwe, verantwoordelijke Japan staat op de drempel van het nieuwe tijdperk dat met 

Uw inhuldiging is ingegaan. De naam van dit nieuwe tijdperk is Heisei, “ bestendiging van de 

vrede” . In dit woord ligt een boodschap -  en een opdracht -  besloten die ons allen aan

spreekt.

Gaarne nodig ik alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op de gezondheid van Uwe 

Majesteit en op die van Hare Majesteit de Keizerin, op de voorspoedige toekomst van het 

Japanse volk dat wij reeds zo lang kennen, en -  vooral -  op de bestendiging van de vrede die 

met de naam van Uw regering verbonden is.
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Toespraak tot de Europese Raad 

Maastricht, 9 december 1991

Monsieur Ie President, Excellencies, distinguished guests,122

HR'r is  v o o r  m ii  een bijzonder genoegen U allen hier welkom te kunnen heten ter gele

genheid van deze belangrijke vergadering van de Europese Raad onder Nederlands 

voorzitterschap.

Uw vergadering krijgt een bijzonder accent doordat zij plaatsvindt in een stad die vanaf het 

begin van onze jaartelling een kruispunt van Europese culturen, taalgebieden en handels

stromen is geweest. Maastricht -  iedereen weet nu wèl waar het ligt! -  is ook nu een 

Europese stad, waar tientallen Europese instellingen zich hebben gevestigd en waar de eure- 

gionale samenwerking bloeit. Maastricht is het centrum van een netwerk van universiteiten 

en andere hoogwaardige onderwijs- en onderzoeksinstellingen die kennis uitdragen naar 

individuele burgers, nationale overheden en internationale organisaties, waaronder de 

Europese Gemeenschappen. U spreekt over Europa in een stad waar een lange traditie van 

Europees bewustzijn levend wordt gehouden.

Velen wachten de uitkomst van Uw besprekingen met spanning af. Die uitkomst is van 

belang voor de gemeenschappelijke toekomst van alle burgers van Europa. We staan voor 

een keerpunt op de weg naar Europese eenwording, waarop belangrijke nieuwe stappen 

moeten worden gezet in de richting van verdere integratie.12? In het historische samenwer

kingsproces waaraan wij ons verbonden hebben, mogen wij noch het zicht op ons doel noch 

het momentum van het proces verloren laten gaan.

122  Bij een vergadering van de Europese Raad zijn de staatshoofden van de lidstaten met een presi

dentieel systeem, de regeringsleiders van de overige lidstaten en de voorzitter van de Europese 

Com m issie aanwezig. In 1991 had alleen Frankrijk een presidentieel systeem. President was 

Mitterrand (zie noot 93). J.L.J. Delors was voorzitter van de Europese Commissie.

12 3  Op de Europese Top van 9 en 10 decem ber 1991 in Maastricht werd overeenstemming bereikt 

over een ontwerpverdrag voor een Europese Unie, welke de verdere politieke, econom ische en 

monetaire integratie van Europa zou realiseren. Het Verdrag van Maastricht werd in februari 1992 

ondertekend.
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In de hoop dat deze conferentie zal kunnen beantwoorden aan de hoge verwachtingen die 

velen ervan hebben, en U de verzekering gevend dat ik graag persoonlijk wil bijdragen door 

geen bezwaar te maken wanneer ik mijn hoofd op onze munt zal moeten offeren voor een 

E.C.U., verzoek ik U allen met mij het glas te heffen op een succesvolle vergadering.
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Staatsbezoek van groothertog Jean 

en groothertogin Joséphine-Charlotte van Luxemburg 
Amsterdam, 25 mei 1992

Koninklijke Hoogheden,124

He t  i s  v o o r  m i jn  m a n  f.n  m ij  een grote vreugde U hier te begroeten en in ons land welkom 

te heten. Bijzondere banden verbinden niet alleen onze families maar ook onze beide 

volken. Het was dan ook welhaast vanzelfsprekend dat ons eerste Staatsbezoek, nu alweer 

ruim e lf jaar geleden, Uw land gold.I25 Aan de hartelijke ontvangst die ons toen ten deel viel, 

bewaren wij zeer warme herinneringen.

I11 U, Monseigneur, begroeten wij de vertegenwoordiger van een land waarvan de geschie

denis tot ver in het verleden teruggaat. Het Groothertogdom Luxemburg heeft in de loop der 

eeuwen verschillende staatsvormen gekend en deel uitgemaakt van verschillende staatkun

dige verbanden.126 Door al die lotswisselingen heen heeft het zijn eigen identiteit onge

schonden weten te bewaren en zelfs steeds duidelijker weten te ontwikkelen. Ook in deze 

eeuw, zo vol dramatische gebeurtenissen, heeft Luxemburg zich op overtuigende wijze inge-

124  Groothertog Jean van Luxemburg (groothertog van 1964 tot 2000) en zijn vrouw Joséphine- 

Charlotte ( 1927-2005) ,  prinses van België en groothertogin van Luxemburg.

12 5  Haar eerste officiële s taatsbezoek bracht Beatrix in maart 1981 aan Luxemburg.

126  Van 963 tot 13 5 4  was Luxemburg een graafschap. In het laatstgenoem de jaar  verhief de Duitse 

keizer Karei IV ( 13 16 - 13 7 8 )  het graafschap tot hertogdom. In 1444 kwam Luxemburg in bezit van 

de Bou rgon d isch e  hertogen en later g in g  het over  in S p aan se  handen. Tijdens de 

Devolutieoorlog ( 1667-1668) werd Luxemburg bezet door Frankrijk, maar in 1697  w eer  te ru gge

geven aan Spanje. Na de Spaanse Successieoorlog ( 17 0 1- 17 14 )  viel het hertogdom toe aan de 

Oostenrijkse Habsburgers. Toen de Zuideli jke Nederlanden in 1795  werden ingelijfd bij de Franse 

Republiek, werd het hertogdom om gedoopt tot het departement Wouden. Na het Congres van 

Wenen ( 18 15 )  werd Luxem burg verheven tot G rooth ertog dom  en to egew ezen  aan de 

Nederlandse koning Willem I. Na de Belgische opstand (1830) werd in 1839  in het ‘verdrag der 

XXIV artikelen’ vastgelegd dat alleen Duits Luxemburg onder Nederlands gezag  zou blijven en 

het Waalse gedeelte  een Belgische provincie zou worden. Aan deze zogenaam de personele  unie 

tussen Nederland en Luxemburg kwam met de dood van koning Willem III in 1890 een einde. 

Luxemburg werd een zelfstandige staat, geleid door de groothertog van Luxemburg, behorende 

tot de Walramse linie van het geslacht Nassau.
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zet voor het behoud en tot tweemaal toe zelfs voor het herstel van zijn onafhankelijkheid. I27 

In moeilijke tijden is Uw land er steeds in geslaagd uitvoering te geven aan de bekende leuze 

in de taal die U altijd trouw bent gebleven: “Mir welle bleibe wat mir sind” .128

Dit verlangen te blijven wat U bent, staat overigens het vermogen tot verandering en aan

passing niet in de weg. Integendeel, Uw land heeft de afgelopen jaren met vooruitziende blik 

en grote doortastendheid een welbewuste economische herstructurering tot stand gebracht. 

Luxemburg is hierdoor een belangrijk financieel centrum in Europa en de wereld geworden. 

Dit heeft uiteraard zijn effect op de economische ontwikkelingen niet gemist en Uw land tot 

grote welvaart gebracht.

Gelukkig heeft deze grootscheepse economische transformatie geen afbreuk gedaan aan de 

grote rijkdom aan natuurschoon die van oudsher zovelen, ook uit ons land, naar Luxemburg 

heeft gelokt. Vele van onze landgenoten zijn trouwens niet slechts tijdelijke bezoekers van 

Uw land, maar hebben zich er blijvend gevestigd. Zij versterken daarmee de toch al innige 

banden tussen onze beide volken. Ooit was die band zelfs zo innig dat onze beide landen in 

een personele unie verenigd waren. Ruim een eeuw geleden kwam aan die uitzonderlijke 

relatie een einde en besteeg een ander lid van het huis van Nassau de Luxemburgse tro o n .129 

Desondanks zijn de betrekkingen tussen onze beide landen en onze beide families gelukkig 

zeer nauw gebleven. Voor mijn man en mij was het dan ook een hartverwarmende ervaring 

in 1991, bij de feestelijke viering van de honderdste verjaardag van deze historische gebeur

tenis, Uw gast te mogen zijn.

De nauwe band tussen Luxemburg en Nederland berust niet alleen op historische gronden, 

maar ook op een wezenlijke overeenstemming in beginselen en idealen. Respect voor de

12 7  Luxemburg was aan het begin van de twintigste eeuw in de ‘Zollverein’ economisch verbonden 

met Duitsland en voerde een bewuste politiek van verfransingteneinde niet te veel onder Duitse 

invloed te komen staan. Zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog werd Luxemburg bezet 

door Duitse troepen.

12 8  Lees.- Mirwëlle  bleiwe wat mir sinn. < http://www.gouvernement.lu>. Met dank aan G. Kerschen. 

De vertaling luidt: Wij wensen te blijven wat/hoe wij zijn.

129 Tussen 1839  en 1890 waren Luxemburg en Nederland verenigd in een personele  unie, met als 

staatshoofd de koning van Nederland. Na de dood van Willem III in 1890 kwam aan de persone

le unie een einde en kwam hertog Adolf  van Nassau op de Luxemburgse troon. De vorstenhuizen 

van Nederland en Luxemburg stam m en beide a f  van het adell i jk  g es lacht  Nassau. De 

Nederlandse koningen stammen a f  van de zogenaam d e Ottoonse linie, de Luxemburgse groot

hertogen van de Walramse linie (zie noot 126).
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rechtsorde en de mensenrechten, het geloof in de parlementaire democratie en het streven 

naar sociale gerechtigheid liggen ten grondslag aan onze staats- en maatschappijopvattin

gen. Deze gelijkgezindheid draagt bij tot een sterk gevoel van verbondenheid. Ook op cultu

reel gebied vinden vele uitwisselingen plaats die getuigen van wezenlijke interesse voor 

eikaars culturen. Zo hebben velen in Uw land grote belangstelling voor de Nederlandse taal. 

Aan onze kant herinneren veel Nederlanders zich de schitterende tentoonstelling “ Imago 

Luxemburgi” , waarmee vorig jaar in Amsterdam op originele wijze de schijnwerper op Uw 

land werd gericht.1?0

Nederland en Luxemburg behoren beide tot de minder grote landen van Europa. Beide lig

gen ook aan belangrijke Europese doorgangsroutes. Vanwege die relatieve kleinheid en die 

bijzondere ligging zijn onze landen vaak in hun bestaan bedreigd geweest. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is die bedreiging in beide landen op wel zeer dramatische wijze wer

kelijkheid geworden. Tijdens hun ballingschap hebben echter Uw moeder, Groothertogin 

Charlotte, en mijn grootmoeder, Koningin Wilhelmina, de geest van het verzet tegen de 

bezetter levend gehouden.1?1 Zij waren in die jaren beiden de belichaming van de wil tot vrij

heid en onafhankelijkheid van onze volken.

Het was geen wonder dat na de verschrikkingen van deze oorlog onze beide landen zonder 

aarzeling de weg van internationale samenwerking en collectieve veiligheid zijn ingeslagen 

-  overtuigd dat slechts op deze wijze herhaling van zulk een drama kon worden voorkomen. 

De Benelux, waarvan de grondslagen al tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gelegd, 

danken wij aan de vooruitziende blik van de staatslieden van toen.1?2

Deze unieke vorm van samenwerking vervult nog steeds een nuttige functie. Geleidelijk 

wordt zij echter in belang overschaduwd door bredere vormen van samenwerking in 

Europees verband. De rol die Uw land in dit proces heeft gespeeld en nog speelt, is opmer

kelijk. Deze rol is niet alleen zeer constructief, zij is ook veel groter dan men uitsluitend op 

grond van Luxemburgs geografische omvang o f  inwonertal zou verwachten. Met name

130  Tussen 11 en 30 juni 1991 had in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de tentoonstelling ‘ Imago 

Luxemburgi’ plaats.

13 1  Groothertogin Charlotte (18 96-1985)  was op 10 mei 1940 na de Duitse inval naar Londen ver

trokken. Ook koningin Wilhelmina had zich in mei 1940 samen met de regering gevestigd in 

Londen.

13 2  België, Nederland en Luxemburg hadden op 5 septem ber 1944 in Londen een conventie v ooreen  

economisch samenwerkingsverband ondertekend.
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Joseph BechJ33 heeft een belangrijk stempel op het proces van Europese eenwording 

gedrukt. Ook het recente Luxemburgse voorzitterschap van de Europese Gemeenschap 

heeft algemeen waardering opgeroepen. Uw ontwerpen voor de Europese verdragen hebben 

de grondslag gelegd voor wat in Maastricht tot stand is gekomen.*34 Zo heeft Luxemburg 

opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan het proces van verdere Europese integratie.

In dit verband moet ook het akkoord van Schengen worden genoemd, dat zijn naam ontleent 

aan het idyllische Luxemburgse plaatsje met zijn symbolische ligging op de grens van 

Frankrijk, Duitsland en de Benelux.^5 Met dit akkoord wordt een belangrijke stap gezet op 

de weg naar geleidelijk slechten van de grenzen binnen de Europese Gemeenschap. Het feit 

bovendien dat zo belangrijke organen als het Europese H of en de Europese Rekenkamer in 

Uw land zijn gevestigd, is een duidelijke illustratie van de rol die Luxemburg speelt in 

Europa. Wij hoeven ons daarover misschien ook niet te verwonderen, omdat Uw land met 

zijn centrale ligging op het snijvlak van germaans en latijns Europa en zijn kosmopolitische 

en polyglotte bevolking, als het ware zelf een Europa in het klein is.

Europa, hoe belangrijk ook, kan echter niet de grens van onze horizon zijn. De dringende 

vraagstukken van onze tijd eisen een bredere aanpak. Ook dat beseften onze staatslieden 

reeds kort na de oorlog. Daarom schaarden Luxemburg en Nederland zich beide onder de 

oprichters van de NATO, een bondgenootschap waarvoor ook na de ingrijpende veranderin

gen in Midden- en Oost-Europa, nog steeds een rol van belang is weggelegd.

1 3 3  J. Bech (1887-1975) :  Luxemburgs m inistervan  Binnenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs van 

192 1  tot 1926. Hij was minister van Buitenlandse Zaken van 1926  tot 1959  en minister-president 

van 1926  tot 19 3 7  en van 1953  tot 1958. In het begin van de jaren vijftig zat de Europese integra

tie op een dood spoor. De door Bech voorgezeten conferentie van Messina in juni 19 5 5  wordt 

vaak gezien als een belangrijke stap op w e g  naar de vestig ing van de gem eenschappelijke  

Europese markt.

1 3 4  De Europese Gem eenschap  stond in de eerste helft van 1991 onder voorzitterschap van 

Luxemburg. Luxemburg had ti jdens zijn voorzitterschap een ontwerpverdrag voor de Europese 

Unie gepresenteerd,  dat de basis  werd voor het Verdrag van Maastricht van februari 1992. 

Aanvankelijk had Nederland, dat het voorzitterschap van Luxemburg had overgenom en, het 

Luxemburgse ontwerp echter terzijde geschoven en een eigen ontwerp gepresenteerd. Toen dit 

ontwerp door de meeste regeringsleiders werd verworpen, restte de Nederlandse regering wei

nig anders dan verder te gaan op basis  van het Luxemburgse ontwerp.

135  Het Akkoord van Schengen had als doel de controles bij de onderl inge grenzen van de lidstaten 

van de EG a f  te schaffen.
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De grote problemen van onze tijd liggen overigens niet alleen op het terrein van de veiligheid 

maar ook op dat van het milieu en de onderontwikkeling. Deze problemen kunnen alleen in 

het mondiale kader van instellingen als de Verenigde Naties worden aangepakt. Het is ver

heugend te zien dat onze landen ook in deze organen hun politieke standpuntbepaling 

nauw op elkaar afstellen. Meer dan ooit is immers bij deze mondiale vraagstukken erken

ning van de urgentie daarvan en eensgezindheid ten aanzien van de wil tot het zoeken naar 

oplossingen, van cruciaal belang. Wij hopen allen dat de strijd tegen de zorgwekkende 

ongelijkheid en armoede in de wereld door besluitvorming in het GATT nieuwe impulsen zal 

krijgen. Wij hopen ook dat de zorg over ons milieu op de UNCED-conferentie die volgende 

maand plaatsvindt, zijn vertaling zal krijgen in een duidelijke agenda van alle landen geza

menlijk voor deze en voor de volgende eeuw.1?6

Monseigneur,

Onze beide landen zien niet alleen terug op een gedeeld verleden, maar werken ook aan een 

gezamenlijke toekomst. Wij verheugen ons over de nauwe samenwerking die onze betrek

kingen kenmerkt en spreken de hoop uit dat Uw hernieuwde kennismaking met Nederland 

nuttig, stimulerend en aangenaam moge zijn. Gaarne hef ik het glas op de gezondheid van 

Uwe Koninklijke Hoogheden, op het welzijn van Uw familie en op de voorspoed en het geluk 

van het Luxemburgse volk, waarmee wij zo’n uitzonderlijke band hebben.

136  Van 3 tot 14  juni 1992 zou in Rio de Janeiro in Brazilië de VN-Conferentie over Milieu en 

Ontwikkeling worden gehouden, ook bekend als de ‘Aarde-topconferentie’ . Doelstelling van de 

conferentie was hettotstandbrengen van een nieuwen geli jkwaardig mondiaal partnerschap. De 

slotverklaring zou echter  beoordeeld worden als een onbevredigend compromis.
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Officieel bezoek aan Tsjechië 

Toespraak tot de president 
Praag, 22 maart 1994

M ijnheer de President,1^

Mi jn  m a n  e n  ik  zijn U en Uw regering dankbaar voor de gelegenheid die U ons biedt een 

officieel bezoek aan de Tsjechische Republiek te brengen. Aanvankelijk had U ons in 

1992 verwacht, het jaar waarin wij de 400ste geboortedag herdachten van Comenius, die ook 

in Nederland heeft gewoond en daar grote invloed heeft gehad.1?8 De gebeurtenissen in Uw 

land zijn daar tussen gekomen.‘39 Wij stellen het bijzonder op prijs dat U het ons nu moge

lijk maakt het bezoek dat U en mevrouw Havlova drie jaar geleden aan Nederland brachten, 

te beantwoorden.^0

Tijdens Uw verblijf in ons land hebt U kunnen ervaren dat de Nederlanders Uw bezoek als 

een historische gebeurtenis beschouwden. Zij stelden er een eer in in U de man te begroeten 

die in de jaren van onderdrukking een leider van het verzet tegen onrecht was en een sym

bool van de hoop op een betere tijd. U moet toen iets hebben gevoeld van de sympathie die 

er in Nederland bestaat voor Uw volk en voor zijn president.

13 7  V. Havel: president van Tsjechoslowakije van 1989 tot 1992,  en van 1993 tot 2003 president van 

Tsjechië.

13 8  J.A. Comenius ( 1592- 1670)  (eigenlijk: J.A. Komensky): Tsjechisch theoloog, f i losoof en opvoed

kundige.  In 1656  had Comenius zich in Amsterdam gevestigd en er een drukkerij opgericht. Hij 

werd vooral bekend door zijn leerboek Or bis sensualium pictus (1658). Comenius werd in 1670 in 

Naarden begraven.

139  Het voorgenomen staatsbezoek van koningin Beatrix aan Tsjechoslowakije  in 1992 g ing  niet door 

vanwege de politieke ontwikkelingen in dat land. In juni 1992 was de nationalistische ‘ Beweging 

voor een Democratisch Slowakije ’ (HZDS) van V. Meciar als grote winnaar uit de Slowaakse par

lementsverkiezingen gekom en. Voor de federale  republiek Tsjechoslowakije  bleek dit een 

onhoudbare situatie. Na overleg tussen V. Klaus, de winnaar van de Tsjechische parlementsver

kiezingen, en Meciar werd besloten de federale  republiek Tsjechoslowakije  op te heffen. Op 

1 januari 1993 werden de onafhankel ijke staten Tsjechië en Slowakije opgericht.

140 Tussen 21 en 22 maart 1991 had Havel, destijds nog president van Tsjechoslowakije , een staats

bezoek aan Nederland gebracht.
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U bezocht Nederland als president van Tsjechoslowakije en ontvangt ons nu als president 

van de Tsjechische Republiek. De scheiding tussen Uw twee volken is voor velen pijnlijk 

geweest. Ook voor U was dit een teleurstelling, omdat U zich ervoor hebt ingespannen de 

bestaande federatie in stand te houden. Daarin bent U uiteindelijk niet geslaagd, al hebt U 

wel kunnen bereiken dat de deling van Uw land tenminste vreedzaam is verlopen. Niettemin 

is het triest en ook ironisch dat in een tijd waarin de Westeuropese landen zich verenigen, in 

andere delen van Europa historische verschillen juist tot splijting leiden.

Na de bevrijdende fluwelen revolutie werd Uw land geconfronteerd met de dagelijkse wer

kelijkheid. Zoals U het zelf hebt beschreven: de poëzie was afgelopen, het proza was begon

nen. Een erfenis van veertig jaar moest worden afgeschud. Sindsdien zijn er met het herstel 

van de democratie en de instellingen die daarbij horen, indrukwekkende vorderingen 

gemaakt. Ook op economisch gebied zijn al belangrijke resultaten geboekt. Hoe omvangrijk 

de taak ook is die nog moet worden vervuld, alles wijst erop dat Tsjechië binnen afzienbare 

tijd weer zijn oude plaats tussen de landen met een hoogontwikkelde industrie zal kunnen 

innemen.

De goede vooruitzichten op dit gebied kunnen de verdere toenadering tot de Europese Unie, 

waarmee reeds vele vormen van samenwerking bestaan, bespoedigen. Tsjechië bereidt zich 

voor op toetreding; op de Unie rust de plicht de hulp te bieden die hiervoor nodig is. Met de 

volle inzet van beide partijen zou een volledig lidmaatschap van de Europese Unie rond de 

eeuwwisseling mogelijk moeten zijn. In de toespraak die U op 8 maart tot het Europese 

Parlement hield, verwoordde U nogmaals het belang dat Tsjechië aan de Europese Unie 

hecht. Een markant punt in deze rede was Uw voorstel dat de Unie toont meer te willen zijn 

dan een samenstel van economische afspraken door het vastleggen in een politiek handvest 

voor de burgers van de ideeën waarop zij berust, de beschaving die zij vertegenwoordigt en 

de waarden die zij wil verdedigen.

Ook op het gebied van de gezamenlijke zorg voor onze veiligheid zijn de banden tussen 

Tsjechië en het westen aangehaald. Uw land is deelgenoot in het ‘Partnership for Peace’ , een 

samenwerking die binnen afzienbare tijd zal moeten uitgroeien tot het lidmaatschap van de 

NAVO.1-*1 De gezamenlijke oefening die Tsjechische en Nederlandse militairen op dit

141  Na het einde van de Koude Oorlog zochten de lidstaten van de NAVO toenadering tot de voor

malige Oostbloklanden om een intensieve sam enwerking te bewerkstelligen. In januari 1994 

werd op de NAVO-top in Brussel besloten het ‘ Partnership for Peace ’ op te richten. Dit was een 

bilateraal samenwerkingsverband tussen de NAVO en enkele voormalige Oostbloklanden. 

Verschillende landen grepen deze mogelijkheid tot bilaterale sam enwerking aan om de w e g  vrij 

te maken voor het lidmaatschap van de NAVO. In 1999 zou Tsjechië lid worden van de NAVO.
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moment houden in Ceske Krumlov, kan als een voorbode daarvan worden beschouwd.‘42

Tsjechen en Nederlanders werken overigens reeds op een veelheid van terreinen samen. 

Naast de sterk toenemende culturele en handelscontacten is ook een netwerk van meer dan 

dertig stedenbanden (jumelages) ontstaan, waarin ervaring en deskundigheid op allerlei 

gebieden worden uitgewisseld.*43 Een belangrijk onderdeel hiervan is het gezamenlijk aan

pakken van milieuproblemen. Het is in Nederland bekend hoe groot de schade is die hier in 

de afgelopen veertig jaar aan het milieu is toegebracht. Daarom wil men vooral bij de aanpak 

van dit vraagstuk graag de handen ineen slaan. Onze regeringen delen deze wens en hebben 

hierover al in 1991 een samenwerkingsovereenkomst gesloten .‘44

De waarde die U hecht aan economisch herstel, is bekend. Daarnaast kent men in Nederland 

ook Uw wens de herbouw van Tsjechië niet uitsluitend in het teken van groeiende welvaart 

te plaatsen. Nog belangrijker is dat na de jaren van angst en onvrijheid de waarden waar 

Charta '77 voor opkwam -  vertrouwen, openheid, verantwoordelijkheid en solidariteit -  

worden hersteld.T45 De nadruk die U op deze waarden legt, herinnert ons aan de uitspraak 

van een van Uw voorgangers, de filosoof en eerste president van Tsjechoslowakije, Tomas 

Mazaryk, dat de moraal de basis van de politiek is .^ 6

142  Van 14 tot en met 24 maart 1994 hadden veertig  Nederlandse mariniers samen met Tsjechische 

parachutisten in het zuiden van Tsjechië dee lgenom en aan een militaire oefening. Ceske 

Krumlov is een stadje  in het zuiden van Tsjechië.

143  Verschillende Europese steden werken in een ju m ela ge  samen om cultuur- en burgeruitwisselin- 

gen mogelijk te maken. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden de jum elages  om de verschil

lende Europese volkeren dichter bij elkaar te brengen. De jum ela ges  werden door gem eenten 

ook gebruikt om ervaringen te delen en econom ische samenwerking te bevorderen.

144 Op 22 juni 1991 werd een ‘ Memorandum o f  Understanding’ gesloten tussen Tsjechoslowakije  en 

Nederland over samenwerking op milieugebied.

145 Charta '77  was een opposit iebeweging in Tsjechoslowakije  die opkwam voor burger- en men

senrechten. Belangrijkste vertegenwoordiger van deze beweging was de schrijver en latere pre

sident Havel. In 1992 werd de beweging opgeheven.

146 T.G. Mazaryk (18 50-1937) :  hoogleraar filosofie aan de Praagse Karlsuniversiteit en president van 

Tsjechoslowakije  van 19 18  tot 1935 .  Zowel zijn politieke als wetenschappeli jke activiteiten ston

den in dienst van zijn streven naar de onafhankel ijkheid van Tsjechoslowakije.
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M ijnheer de President,

Met ons bezoek aan Tsjechië en onze aanwezigheid in Uw prachtige hoofdstad herleeft de 

herinnering aan het vele dat Uw volk de wereld in de loop der tijd heeft geschonken. De rijke 

geschiedenis van Praag als cultureel centrum en geestelijk kruispunt van Europa, als oudste 

universiteitsstad in Centraal Europa en als levend voorbeeld van een grootse barokcultuur, 

behoort tot het Europese erfgoed .!47 Velen spannen zich dan ook gaarne in voor het behoud 

en de restauratie van deze stad. Al vóór het begin van onze eeuw vonden bezoekers uit alle 

landen hier een moderne ontwikkelde maatschappij, waarin beroemde componisten, dich

ters, schrijvers en beeldende kunstenaars leefden en werkten. Ook vandaag nog zijn 

Tsjechische schrijvers toonaangevend, brengen Uw componisten vreugde in het leven van 

miljoenen mensen en dragen Uw sportlieden dagelijks bij tot het roemen van Uw land. In 

Nederland zouden muziek, ballet, letteren, beeldende kunst en glaskunst niet hetzelfde zijn 

zonder de inspiratie die zij telkens weer van hieruit hebben ondervonden. Ook dit besef, 

mijnheer de President, maakt voor mijn man en mij hetverblijf in Uw land -  en in deze roem

rijke stad -  tot een bijzondere gebeurtenis.

Graag wil ik alle aanwezigen uitnodigen met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, mijn

heer de President, op die van mevrouw Havlova, en op het welzijn van Uw talentrijke volk, 

waarmee wij na veertig ongelukkige jaren weer de oude betrekkingen hebben kunnen her

vatten.

147  In Praag had zich in de achtt iende eeuw een specifiek Praagse barokstijl ontwikkeld. Het 

Wallensteinpaleis, de St.-Jozefskerk, de Loretakerk, de St.-Nicolaaskerk, het aartsbischoppeli jk  

paleis en de aula van de Karelsuniversiteit vormen hoogtepunten van de Praagse barok.
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Staatsbezoek aan Israël 

Toespraak tot de Knesset 
Jeruzalem, 28 maart 1995

Mijnheer de Voorzitter3-^, Leden uan de Knesset,

De  n a a m  a i .l e e n  a l  van Uw volksvertegenwoordiging, Knesset, voert ons terug naar een 

ver verleden. Reeds 3000 jaar geleden kwamen Uw voorouders in volksvergaderingen 

bijeen.J49 Israël mag dan als staat betrekkelijk jong zijn, het joodse volk ziet terug op een 

zeer oude geschiedenis. De sporen van dat vroege verleden zijn hier op vele plaatsen en in 

vele vormen aanwezig. Reizen door deze bijbelse gebieden is daarom als reizen door de tijd. 

Jeruzalem, Jericho, de Jordaan -  deze oude namen zijn ook nu in het nieuws, maar roepen 

tegelijkertijd bij iedereen herinneringen op aan dat lange en rijke verleden.

Deze plaatsen en de vele herinneringen die ermee zijn verbonden, zijn niet alleen voor het 

joodse maar ook voor het Nederlandse volk van bijzondere betekenis. Toen onze voorouders 

meer dan vier eeuwen geleden de wapens opnamen tegen de Koning van Spanje en de vrij

heidsoorlog begonnen die heeft geleid tot het ontstaan van de Nederlandse staat, spiegelden 

zij zich ook aan de geschiedenis van het joodse volk. Onze voorouders werden eveneens 

gedreven door een sterk geloof. Ook zij zochten naar een beloofd land en een nieuw 

Jeruzalem.

Heel de vroege geschiedenis van ons land is doortrokken van verwijzingen naar en vergelij

kingen met het volk van Israël. De bijbel was voor de inwoners van onze jonge republiek niet 

alleen een bron van inspiratie voor hun persoonlijke en godsdienstige leven maar ook voor 

politiek en maatschappij, kunst en cultuur. Rembrandts beroemde schilderijen en bijbel- 

etsen leggen hiervan een welsprekend getuigenis af. Ook het Koninklijk Paleis in 

Amsterdam is door beeldhouwers uit onze Gouden Eeuw versierd met toen bij iedereen 

bekende voorstellingen uit het Oude Testament.

148 S. Weiss: tussen 1992 en 1996 ‘ Speaker ’ van de Knesset.

149 De Knesset is het Israëlisch parlement en telt 120  leden. De naam is afgeleid van de ‘ Knesset 

H agedolah ’ , de Grote Vergadering, die volgens de overlevering in de vijfde eeuw voor Christus 

werd ingesteld door de joden die na de Babylonische bal lingschap waren teruggekeerd in 

Jeruzalem.
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De komst naar Nederland van een grote groep joodse immigranten, zowel uit Zuid- als later 

ook uit Oost-Europa, leidde bovendien op een vanzelfsprekende wijze tot een nadere ken

nismaking met de joodse cultuur en religie.'5° Deze immigranten, veelal op de vlucht voor 

vervolgingen, vonden in ons land een veilige haven. Zij droegen in belangrijke mate bij tot 

de grote economische en culturele bloei van ons land in die periode van onze geschiedenis. 

Vooral in handel en zaken werden zij concurrenten maar ook collega’s, joodse bankiers, die 

veelal dit beroep uitoefenden omdat zij als niet-christenen geen toegang kregen tot de 

bestaande besloten gilden, financierden de legers die uiteindelijk voor Nederland de onaf

hankelijkheidsstrijd hebben gewonnen.

Vooral het kosmopolitische Amsterdam werd het centrum van een bloeiende en omvangrij

ke joodse gemeenschap, zozeer zelfs dat onze hoofdstad er zijn nog steeds bestaande bij

naam aan dankt: Mokum, -  de “Makom” , -  veilige plaats. Joodse bibliotheken en semina

ries verrezen. De joodse synagoge werd een van de schoonste en sereenste bouwwerken van 

de stad en is dat, onlangs in haar oude luister hersteld, nog steeds. De geneeskunde en de 

rechtsgeleerdheid trokken, evenals andere vakgebieden, vele getalenteerde joodse studenten 

en geleerden. Onder hen bevond zich de controversiële Spinoza, die voortleeft als een van de 

grote filosofen uit de Europese geschiedenis.'51 In later tijden speelden joodse Nederlanders 

ook op heel andere gebieden een rol van betekenis. De vroege vakbeweging bijvoorbeeld 

vond haar aanhang goeddeels in beroepsgroepen waarin joodse arbeiders een prominente 

plaats innamen. De Algemene Nederlandse Diamantwerkers Bond, opgericht op joods ini

tiatief, is een voorbeeld geweest bij de totstandkoming van het vakbondswezen in 

Nederland.'52

150  Na de invoering van de inquisitie werden joden in Spanje en Portugal gedwongen zich te laten 

dopen, waarna velen in de vijftiende eeuw uitweken naar de Nederlanden. In het midden van de 

zeventiende eeuw vestigden zich ook veel Duitse en Oost-Europese joden in Nederland. De joden 

hadden een grote invloed op de cultuur en economie in de Lage Landen. Zo werd Amsterdam een 

centrum van Hebreeuwse boekdrukkunst.  In de Nederlanden konden de joden zich in relatieve 

vrijheid wijden aan hun religie, wat leidde tot de stichting van een groot aantal joodse  ge loofs

gem eenschappen .

151  B. de Spinoza ( 16 32-16 77) :  Nederlands filosoof van Portugees-joodse afkomst.  In 1656 raakte hij 

in onmin met de Portugees-lsraëlitische synagoge, omdat hij er te vrijzinnige opvattingen op 

nahield. Zijn wijsgerige traktaten hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de filosofie. 

Hij trachtte de jood se  mystiek en het redelijk wetenschappeli jk  denken met elkaar te  verenigen.

152  De Algem eene Nederlandsche Diamantwerkersbond was de eerste moderne Nederlandse vak

bond. De bond werd in 1894 opgericht door H. Polak ( 1868-1943) ,  die van joodse  afkomst was.
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Helaas bleek Mokum in de moeilijkste jaren van de aan rampspoed zo rijke twintigste eeuw 

niet de veilige stad te zijn die de naam suggereert. Het is niet nodig op deze plaats de ver

schrikking voor de geest te roepen die de Nazi bezetting van negentien veertig-vijf en veer

tig voor de joodse bevolking van ons land heeft betekend. De meesten van onze joodse 

Nederlanders zijn afgevoerd naar concentratiekampen en vonden daar uiteindelijk de dood. 

Wij weten dat velen van onze landgenoten zich moedig -  en soms met succes -  hiertegen 

hebben verzet en dikwijls met gevaar voor eigen leven hun bedreigde medemensen hebben 

bijgestaan. Bij ons bezoek aan Yad Vashem gisteren hebben wij ook hun namen vereeuwigd 

gezien onder de bomen die daar zijn geplant.1^  Maar wij weten ook dat dit de uitzonderin

gen waren en dat het Nederlandse volk de ondergang van zijn joodse medeburgers niet heeft 

kunnen verhinderen.

Vijftig jaar na het einde van de oorlog kunnen wij onze herwonnen vrijheid niet in vreugde 

herdenken zonder ons tegelijkertijd met verbijstering en verslagenheid a f  te vragen hoe dit 

heeft kunnen gebeuren. De recente plechtigheden in Auschwitz, waarbij U, Mijnheer de 

Voorzitter, en wij aanwezig waren, hebben deze gebeurtenissen opnieuw in alle scherpte 

voor ons o p g e ro ep e n .'54 Deze gruwelijke herinneringen blijven een voortdurende aanspo

ring voor ons allen om op onze hoede te zijn voor de opkomst van nieuwe vormen van racis

me, discriminatie en vreemdelingenhaat. Het is een dringende plicht, niet alleen voor rege

ringen maar ook voor iedere burger persoonlijk, alert en zonder aarzeling te reageren bij 

ieder blijk van een herleving van deze gevaren.

Juist de oorlogservaringen hebben in sterke mate bijgedragen tot de bijzondere band die na 

de oorlog tussen onze beide landen is ontstaan. De stichting van de staat Israël werd in 

Nederland met groot enthousiasme begroet. *55 Deze staat g a f het joodse volk immers de 

eigen plek en de rechtszekerheid die de landen van Europa het niet had kunnen bieden. Voor 

alle joden in de wereld was dit nieuwe land daarom niet alleen een toevluchtsoord, maar ook

1 5 3  Yad Vashem: de door de Knesset ingestelde organisatie die zich bezighoudt met de herdenking 

van de Holocaust en de verzetsstrijders. De organisatie is gevestigd op ‘ Har Hazikaron’ , de berg 

van de herdenking, een groot terrein vol bomen. Op tal van manieren werkt Yad Vashem aan het 

optekenen van de geschiedenis  van het joodse  volk. Het complex bestaat uit archieven, musea, 

beelden en monumenten, gericht op de geschiedenis van de Holocaust.

15 4  Op 27 januari  1995 werd de vijftigste bevrijd ingsdag van Auschwitz herdacht. Weiss, koningin 

Beatrix, prins Claus en tal van regeringsleiders hadden deze plechtigheid bijgewoond.

155  Op 14  mei 1948 werd de staat Israël gesticht.
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een bron van inspiratie en zelfvertrouwen. Ook duizenden Nederlanders vonden hier een 

nieuw bestaan. Anderen werkten hier tijdelijk, met inzet en enthousiasme, aan de indruk

wekkende opbouw van het jonge land en bewaren aan deze pionierstijd een kostbare herin

nering. Bij alle conflicten die de jonge staat in zijn bestaan bedreigden, stonden het 

Nederlandse volk en zijn regering zonder aarzeling achter Israël. Dit gevoel van verbonden

heid leeft ook vandaag nog. Voor veel Nederlanders staat vast dat er tussen onze landen een 

bijzondere relatie bestaat.

De geschiedenis van de staat Israël is bijna een halve eeuw oud. In de loop der jaren is er veel 

gebeurd en veel veranderd. Uit alle delen van de wereld, maar in het bijzonder uit Oost- 

Europa en het Midden-Oosten, zijn immigranten hier naar toe gestroomd. Met bewonde

ring hebben andere landen, veelal zelf met vluchtelingen vraagstukken geconfronteerd, 

gezien hoe Uw land deze grote aantallen heeft opgevangen en in de samenleving opgeno

men. De toevloed heeft geleid tot een bevolking die cultureel grote verschillen vertoont. Dit 

heeft Uw land verrijkt en in Uw volk het respect voor anderen vergroot. De spraakverwarring 

die bij de bouw van deze toren van Babel dreigde, hebt U bezworen door iedereen ivrit te 

l e r e n . ^6 Daarnaast is ook de religieuze verscheidenheid een bijzonder kenmerk van Israël. 

Het is het trefpunt van de drie grote monotheïstische wereldgodsdiensten, die de geschie

denis heeft voorbestemd hier in vrede naast elkaar te bestaan.J57

In vele landen bestaat grote bewondering voor het geduld en de toewijding waarmee Israël 

oplossingen zoekt voor deze veelheid van problemen. Het roept bij mensen die zich voor 

Israël interesseren, herinneringen op aan de pionierstijd, die zij soms uit eigen ervaring 

kennen, en aan het idealisme en de inspiratie die toen van dit land uitgingen. Nu Israël 

meer jongeren telt dan ooit, is het een belangrijke taak voor de oudere generatie de vonk 

van hoop en verbondenheid die iedereen toen bezielde, aan een nieuwe generatie door te 

geven.

156  Ivrit is de Hebreeuwse benaming voor de Hebreeuwse taal. Aan het einde van de negentiende 

eeuw werd de joodse  taal gemoderniseerd door het bijbelse vocabulaire aan te vullen met 

moderne woorden. Vanaf 1948 geldt Hebreeuws als omgangstaal in Israël.

1 57  In Israël bevinden zich belangrijke heiligdommen voor joodse ,  islamitische en christelijke ge lo 

vigen. Een van de belangrijkste heiligdommen v o o rd e  joden is de klaagmuur, een restant van de 

tweede grote tempel in Jeruzalem. Op de Tempelberg bevinden zich op de plaats waar  

Mohammed zijn voet op een rots gezet zou hebben de Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee, wat 

belangrijke religieuze plaatsen voor moslims zijn. De Via Dolorosa en de Heilig-Grafkerk zijn voor 

christenen van grote betekenis.
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Mijnheer de Voorzitter,

Vele oorlogen hebben het Midden-Oosten verscheurd. Dikwijls was Uw land zelfs de inzet 

van die conflicten. Oorlog, geweld en terrorisme hebben een zware tol geëist. In de hele 

wereld heeft het leed van de Israëlische en van de Palestijnse bevolking de mensen geraakt. 

Gelukkig zijn er thans tekenen die wijzen in de richting van een nieuwe toekomst, al blijft de 

weg erheen moeilijk en blijft iedereen die Uw inspanningen op dit gebied volgt, zweven tus

sen hoop en vrees.

Het sterkste van deze gevoelens bleef de hoop. Onvergetelijk blijft de doorbraak die het 

bezoek van Egyptische president Anwar Sadat aan Uw land tot stand heeft gebracht. De hele 

wereld herinnert zich de beelden van hem en Minister-President Begin hier in de Knesset. 

De akkoorden van Camp David en het Israëlisch-Egyptisch vredesverdrag, die hierop volg

den, waren verdere tekenen van hoop.’S8 De recentere handdruk op het gazon van het Witte 

Huis en de akkoorden met Jordanië en de Palestine Liberation Organisation zijn nieuwe en 

belangrijke stappen op de goede w e g .'59 Hopelijk zullen ook Uw andere buurlanden zich bij 

deze ontwikkelingen in een precair maar noodzakelijk vredesproces aansluiten. De wens 

van Uw verre voorgangers, die al in de Declaration o f  Independence de ‘hand o f peace and 

good-neighbourliness’ uitstaken, zal daarmee eindelijk vervuld kunnen worden.100

Op de vrede die wordt gesloten, zal ook verzoening moeten volgen. Dat laatste is wellicht nog 

moeilijker dan het eerste. Verzoening vergt een verandering in houding en geest van mensen 

die in bitterheid en haat tegenover elkaar hebben gestaan. Het vergt ook overwinning van het 

wantrouwen dat tussen hen is gegroeid. Des te meer moeten wij de moed prijzen van de

158  M.A. Al-Sadat (19 18-1981) :  president van Egypte van 1970 tot 1981 .  In 1977  was hij mede verant

woordeli jk voor het w e e ro p  g an g  brengen van het vredesproces in het Midden-Oosten. In dat jaar 

had hij een bezoek gebracht aan Jeruzalem en had daarbij de Knesset toegesproken. Zijn gesprek

ken met premier M. Begin ( 19 13- 1992)  van Israël leidden uiteindelijk tot de ondertekening van de 

Camp-David akkoorden op 17  september 1978. Hiermee sloten Egypte en Israël vrede.

159  Op 13 september 1993 hadden de Israëlische premier Y. Rabin (1922-1995)  en Y. Arafat (1929- 

2004),  de leider van de Palestine Liberation Organisation (PLO), het akkoord van Oslo onderte

kend, dat de wederzijdse erkenning betekende van Israël en de PLO. De Palestijnen verkregen 

zelfbestuur in Jericho en Gaza en er werd een traject afgesproken voor verdere onderhandelingen.

160 In deze verklaring die op 14 mei 1948, de dag waarop het Britse mandaat over Palestina verliep, werd 

uitgesproken, kwam de volgende passage voor: ‘We extend our hand to all neighbouring states and 

their peoples in an offer o f  peace and good neighbourliness, and appeal to them to establish bonds 

o f  cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its own land.’

380



S T A A T S B E Z O E K  A A N  I S R A H I

Konincjin Beatrix spreekt de Knesset toe, maart 1995. Op de achtergrond luisteren parlementsvoorzitter S. Weiss

en president E. Weizman [Foto: ANP],

staatslieden en leiders die volharden in hun inspanningen voor het vredesproces en in hun 

streven naar verzoening omdat zij beseffen dat het alternatief van terreur en geweld uitzicht

loos en onaanvaardbaar is. Zij zijn voor een moeilijke opgave gesteld. Ook in Europa echter 

leek na negentien vijf en veertig de verzoening tussen landen die twee wereldoorlogen had

den uitgevochten, een onmogelijke opgave. Toch hebben inspirerende staatslieden toen de 

weg gewezen en de vorm gevonden om de noodzakelijke verzoening tot stand te brengen. De 

Europese Unie verenigt nu, na decennia van oorlogen en conflicten, de landen van Europa die 

deze oorlogen hebben gevoerd. Dit geeft ons de hoop dat wat in West-Europa kon, ook hier 

mogelijk is. Over drie jaar viert Uw land zijn vijftigjarig bestaan. Het zou de kroon op Uw werk 

zijn dan met de geboortedag van Uw land ook de vrede te kunnen vieren.

Leden uan de Knesset,

Wat hier onder zeer moeilijke omstandigheden op technisch en economisch gebied is gere

aliseerd, is indrukwekkend. Voor velen in de wereld is Uw land hiermee een lichtend voor

beeld geworden van wat pioniersgeest en ondernemingslust vermogen. Dit alles is tot stand
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gebracht in weerwil van een uiterst bedreigde situatie. De niet aflatende zorg voor de veilig

heid van de staat en zijn burgers heeft hoge eisen gesteld aan Uw waakzaamheid en aan Uw 

spaarzaamheid. Als deze belemmeringen, die zo lang hebben bestaan, zullen zijn wegge

vallen, zal voor U en Uw buurlanden door nauwere samenwerking, ook met de Europese 

Unie, een nieuwe periode van economische groei en bloei kunnen worden ingeluid. Voor 

heel deze regio zal dan het woord van de Psalmist waar worden: “Ziet hoe goed en hoe lief

lijk het is als broeders ook tezamen wonen” .101

Uw taken behoren tot de moeilijkste waarvoor politici en staatslieden gesteld zijn, Uw ver

antwoordelijkheden tot de grootste. Als leden van de Knesset belichaamt U de democratie 

en de daarmee verbonden zorgvuldige besluitvorming waaraan Israël ook onder de moei

lijkste omstandigheden blijft vasthouden. Deze zaal herinnert eraan dat de enige oplossin

gen voor Uw land democratische oplossingen zijn. Dit besef maakt onze aanwezigheid van

daag in Uw midden, tot een speciale ervaring. Mijn man en ik danken U daar hartelijk voor. 

Wij zien in deze plechtige ontvangst in de Knesset een hernieuwd blijk van de bijzondere 

relatie tussen onze volken, die nu al vier eeuwen heeft standgehouden.

Dank U.

161 Psalmen 1 3 3 : 1 .
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Toespraak tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Ridderzaal 
Den Haag, 5 mei 1995

Herdenken na vijftigjaar

V
r i j h e i d s z i n , v o l h a r d i n g  e n  v e r d r a a g z a a m h e i d  hebben onze vaderlandse geschiedenis 

getekend. In de vrije wil te leven naar eigen beginselen heeft Nederland zijn kracht 

gezocht en gaandeweg gevonden. Zo ontstond evenwicht tussen individueel en algemeen 

belang, tussen de vrijheid van iedere burger een eigen weg te gaan en het besef op elkaar te 

zijn aangewezen.

Binnen sterke dijken is onze samenleving gegroeid. Waterschappen, landbouwcoöperaties, 

burenplicht en nabuurhulp weerspiegelden van oudsher de saamhorigheid en vormden de 

grondslag van onze democratie.162 Hierbij woog het recht van de één even zwaar als het recht 

van de ander en lag in het collectieve belang ook het eigenbelang besloten.

De staatkundige vrijheid, berustend op ruimte voor ieders overtuiging en respect voor de 

medemens, is niet vanzelf ontstaan. Daar is door de eeuwen heen voor gestreden. Velen heb

ben hiervoor hun leven gegeven. Gewetensvrijheid en godsdienstige overtuiging waren reeds 

in de 16e eeuw bij de strijd tegen de Spaanse overheersing onze drijfveren. De innerlijke zeker

heid waarmee het geweten spreekt, heeft steeds opnieuw mensen tot verzet gedwongen.

Behoud van de onafhankelijkheid van de Nederlandse staat was in vroeger tijden de grootste 

zorg. Dit werd verwoord in het eerste artikel van de Grondwet, zoals dat voor de oorlog nog

162 De meeste waterschappen waren in de dertiende eeuw ontstaan als samenwerkingsverbanden 

van grondeigenaren. De waterschappen beheerden gebieden waarvan de grenzen afgestemd 

waren op de waterstaatkundige toestand. In som m ige gevallen hadden de waterschappen zeg

g enschap over het lokaal bestuur. De landbouwcoöperaties waren in de tweede helft van de 

negentiende eeuw ontstaan. Om de kredietvoorziening in de landbouw te verbeteren, organi

seerden boeren zich in coöperaties, gebaseerd op gelijkheid en m edezeggenschap van alle 

leden. De coöperaties probeerden hun leden g oedkope kredieten te verschaffen, schaften geza

menlijk bedrijfsmiddelen aan en werkten samen bij de verkoop van producten. Burenplicht en 

nabuurhulp zijn de traditionele verplichtingen van wederzijdse hulp binnen een (meestal kleine) 

g em eenschap ,  in geval van ziekte, sterfte, geboorte en overlijden.
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luidde, met een omschrijving van het grondgebied. Daarmee stond de integriteit van het 

Koninkrijk voorop. In mei 1940 werd die ruw geschonden. Ons land werd met zijn staatsin

richting onder de voet gelopen. Totalitaire macht maakte een einde aan democratisch 

bestuur en gekozen parlement. Wezenlijke waarden en grondrechten werden opzij gescho

ven; huisvredebreuk, schending van briefgeheim, afluisteren, verenigingsverbod, censuur, 

arbitraire rechtspraak en arrestatie zonder proces waren aan de orde van de dag. Vrijheid en 

het streven naar gerechtigheid werden vervangen door dwang, discriminatie en geweld. 

Daarmee ontviel het fundament aan onze samenleving en nam willekeur de plaats in van 

zekerheid en vertrouwen.

Oorlog betekende onvoorstelbaar leed; een wereld van angst en verdriet, van kou, honger en 

ontbering. Mensen werden ook gesteld voor ingrijpende keuzen en voor vragen van leven o f 

dood. Hoe zwak het hart kan zijn in zulke nood, mag niet worden vergeten. De herinnerin

gen aan die dagen zijn na een halve eeuw soms te zeer zwart-wit gekleurd. Voor een juiste 

beeldvorming kan niet worden verhuld dat naast moedig optreden ook passief gedrag en 

actieve steun aan de bezetter zijn voorgekomen.

Wanneer we vandaag ons ook bezinnen op de gruwelijkste volkerenmoord in de geschiede

nis ontkomen we niet aan een diep gevoel van schaamte; er is voor deze schandvlek op onze 

beschaafde wereld geen verontschuldiging. Waar de waardigheid van de medemens met 

voeten wordt getreden, is ook de onze in het geding.

Gezamenlijk denken wij met eerbied terug aan het verzet van mensen -  groepen en enkelin

gen -  die weigerden zich te onderwerpen aan de onderdrukker. Zij bleven trouw aan de 

rechtsstaat en volgden de stem van hun geweten. Positie te kiezen tegen de stroom in vroeg 

soms grote moed. Onafhankelijk van wat anderen denken de eigen keuze te bepalen is een 

daad van innerlijke kracht. Tal van Nederlanders hebben die kracht opgebracht. De mens, de 

medemens in zijn diepste wezen, was hun waard het kostbaarste wat zij hadden in te zetten.

Dezelfde toewijding en dezelfde onverzettelijkheid moeten ons blijven bezielen. Dan hou

den wij de geestkracht levend om de vrijheid voor allen te bewaren. Met deze gedachte ston

den we gisteren weer stil voor de monumenten. In dankbare erkenning brengen wij elk jaar 

de doden die we herdenken ons ere-saluut.

Terugdenkend aan geallieerde en Nederlandse militairen, aan de opvarenden van onze 

koopvaardij, aan verzetsstrijders, blijven wij evenzeer diep verbonden met allen die vervolgd 

werden; met de onderduikers, de gegijzelden, de krijgsgevangenen, de geïnterneerden, de 

dwangarbeiders, en met onze Joodse landgenoten, van wie zo velen de gruwelen van de ver

nietigingskampen niet hebben overleefd. Deze sterke verbondenheid geldt ook de
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Nederlanders in Japanse interneringskampen en de Indonesiërs die tot dwangarbeid waren 

veroordeeld, van wie velen het einde van de oorlog in de Indische Archipel niet konden mee

maken. In Europa en in Azië hebben de verschrikkingen van die jaren iaten zien waartoe 

minachting voor de mens kan leiden.

Na vijfjaar onderdrukking kwam voor ons land de bevrijding als een verlossing. Nooit was 

vrijheid zo tastbaar als toen. De feestvreugde in de dorpen en steden bij het binnentrekken 

van de bevrijders was overweldigend. Dankbaarheid overheerste jegens hen en jegens al die

genen die zich in die moeilijke jaren sterk en standvastig hadden betoond.

Willen wij een zelfde standvastigheid voor behoud van de menselijke waardigheid met 

elkaar en voor elkaar opbrengen dan kan de moed van hen die daarvoor tot het uiterste zijn 

gegaan ons tot inspiratie zijn.

De moed die de strijders tegen nationaal-socialisme en fascisme toen hebben getoond wordt 

hier van ons nu niet gevraagd, maar hun offers leggen wèl de plicht op ons met overtuiging 

in te zetten voor het behoud van alles wat de mensenrechten en de werking van de democra

tie waarborgt. Ons scherp bewust van wat mensen elkaar kunnen aandoen zijn wij vandaag 

meer dan ooit verplicht de betekenis van onze fundamentele vrijheden in te zien. Dat inzicht 

dwingt ook tot waakzaamheid tegen misdadige ideologieën en totalitaire systemen en helpt 

ons tevens gevaarlijke voortekenen van het ‘kwade denken’ vroegtijdig te herkennen.

Vriend en vijand kunnen lering trekken uit de historie, uit alles wat de vrijheid zichtbaar in 

de weg stond, daarbij geholpen door de louterende werking van de tijd. Ook in Duitsland 

hebben velen in de naoorlogse periode de eigen geschiedenis eerlijk onder ogen willen zien, 

‘Zonder verzachtende woorden’, zoals mijn man schreef in zijn inleiding bij de vertaling van de 

indringende herdenkingstoespraak van President von Weizsacker op 8 mei ig8 5.l63 In deze 

confrontatie met de waarheid ligt de sleutel tot verzoening.

In de menselijke verhoudingen binnen Nederland is tijdens de oorlog veel ten goede veran

derd. Vanuit het diepste leed en de sterkste verwachting werden de scheidsmuren van 

geloof, politieke overtuiging en maatschappelijke positie doorbroken. Vele Nederlanders

163 R. von Weizsacker: CDU-politicus en bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland van 1984 

tot 1994. In 1985  verscheen een Nederlandse vertaling van de rede die Von Weizsacker had uit

gesproken ti jdens de herdenkingsbijeenkom st in de Duitse Bondsdag  op 8 mei 1985.  Prins Claus 

schreef  het voorwoord bij de vertaling. Het citaat luidt: ‘ Hij heeft nergens verzachtende woorden 

gebruikt. ’ R. von Weizsacker, 8 mei 19 8 5 ,4 0  ja ar  na de Tm e d e  Wereldoorlog (Den Haag 1985) p. 3.
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voelden zich deel van één geheel, schouder aan schouder met de Rotterdammer in zijn ver

woeste stad, verenigd in de vuist van de Amsterdamse dokwerker.l64 Een tevoren ongekend 

gemeenschapsgevoel en een sterk vertrouwen in samenwerking en eensgezindheid zijn voor 

de oudere generatie de diérbare herinnering aan de oorlog.

Door de gemeenschappelijke bedreiging tijdens de bezetting en de gedeelde nood zijn ver

nieuwende krachten gebundeld. De inspanning met hart en ziel voor de wederopbouw, de 

toenadering tussen de kerken en nieuwe samenwerkingsvormen tussen werkgevers en 

werknemers, zijn voor Nederland een zegen geweest. l6s

Wij mogen trots zijn op wat in de laatste vijftig jaar door twee generaties met vereende krach

ten is tot stand gebracht. Onderwijs, sociale zekerheid, medische zorg, wijd verspreid 

woningbezit, recreatie en een hoge mate van consumptie-vrijheid hebben onze moderne 

maatschappij een welvarend aanzien gegeven. De nieuwe mogelijkheden hebben tot grote

re zelfstandigheid geleid van de individuele burger.

Tegelijk werden in een zich verenigend Europa ruime kansen geboden voor verdere ontwik

keling en werden de structuren voor een duurzame vrede zichtbaar. Maar aan de grenzen van 

de Europese Unie zien we nu de schokkende herhaling van oorlogsgeweld als gevolg van 

nationalistische hartstochten en racisme.106 Ook binnen de Europese Unie -  en zelfs in 

eigen land -  is weer sprake van onverdraagzaamheid en haatgevoelens tegenover minderhe

den. Bij zoveel vijandigheid bekruipt ons een gevoel van onmacht. Nederland alleen kan 

geen vrede stichten. Des te groter is onze verantwoordelijkheid binnen de internationale 

organisaties waarvan wij deel uitmaken.

Nog zwaarder weegt de verantwoordelijkheid voor burgerzin op eigen erf. In ons land is door 

het wegvallen van vertrouwde, overzichtelijke structuren het gemeenschapsgevoel ten delever-

164 Op 14  mei 1940 werd Rotterdam gebom bardeerd door de Duitse luchtmacht. De gehele binnen

stad werd verwoest,  honderden Rotterdammers kwamen om en enkele tienduizenden werden 

dakloos. Op 25 en 26 februari 1941 was in Amsterdam een grootschalige staking uitgebroken, 

gericht tegen de Duitse bezetter. Uit onvrede met de lage lonen, de tewerkstellingen in 

Duitsland, het optreden van de NSB en de anti-joodse acties legden grote delen van de bevolking 

het werk neer. In 195 2  werd in Amsterdam ter nagedachtenis  aan deze ‘ Februaristaking’ het 

beeld ‘de Dokwerker’ onthuld.

165 Na de Tweede Wereldoorlog hadden de christelijke kerken toenadering tot e lkaar gezocht in de 

oecumenische beweging. Als organisatie voor deze bew eging was in 1948 de Wereldraad van 

Kerken opgericht . De rooms-katholieke kerk werd geen lid van de Wereldraad. Op 17  mei 1945 

was de Stichting van de Arbeid opgericht, waarin werknemers- en werkgeversorganisaties
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loren gegaan. Zelfzucht ondergraaft de natuurlijke verbondenheid in wonen, werken en leven. 

De eigen verantwoordelijkheid voor oplossingen wordt afgeschoven op anonieme anderen. 

Vereenzaming, criminaliteit en het buiten sluiten van mensen zijn mede het gevolg van 

gebrek aan belangstelling voor elkaar. Bovendien worstelt een multiculturele samenleving 

met integratie en saamhorigheid. Dat zijn de problemen waar wij nü voor staan. Ze raken 

aan de fundamenten van de maatschappij, aan de draagkracht van de heipalen waarop in vijf

tig jaar vredestijd werd gebouwd.

Tegenover de verbondenheid van de periode van wederopbouw staat nu de dreiging van een 

maatschappij die in ontbinding raakt. Er zijn tekenen die wijzen op een reëel gevaar van 

langzaam afglijden naar een egocentrisch denken en handelen dat de vrijheid van mede

mensen aantast. We zien verschijnselen van onverdraagzaamheid en ontbrekend medege

voel. Als dit gevaar niet wordt onderkend, worden telkens -  toegeeflijk en gemakzuchtig -  

de grenzen verlegd. Vrijheid mag niet verworden tot onverantwoordelijkheid. Wie verzuimt 

stelling te nemen laat de kans voorbij gaan het proces te keren. Een bewuste keuze wordt 

gevraagd tegen alles wat onze democratie verzwakt en het gemeenschapsgevoel verschraalt.

Norm besef en gemeenschapszin kunnen al naar gelang de persoonlijke overtuiging een ver

schillende inhoud hebben. Maar als de vrijheid van de één niet langer staat voor ruimhartig 

rekening houden met de vrijheid van de ander, kan een samenleving niet vreedzaam voort

bestaan. Respectvoor elkaar èn voor onze leefomgeving begint bij niet hinderen, niet kren

ken, niet vervuilen, niet vernielen.

Verdraagzaamheid vraagt wel dat mensen zich gebonden weten aan normen. Tolerantie die 

wil dat alles kan, dat alles geoorloofd is, dat geen grenzen meer worden gesteld, leidt uit

eindelijk tot intolerantie, tot onrecht aan anderen, tot tirannie.

samenwerken om door overleg goede  sociale verhoudingen te verzekeren. Verder had de 

Nederlandse regering in het begin van de jaren vijftig publieksrechtelijke organisaties ingesteld, 

die per bedrijfstak bindende verordeningen konden uitvaardigen. Aan het hoofd van deze nieu

we sociaal-economische organisaties kwam de SER te staan. In de SER zetelden vertegenwoordi

gers van werknemers, werkgevers en de Kroon die onafhankelijk van de regering advies  gaven.

1 66 In 1991 was in Joegoslavië een burgeroorlog uitgebroken. In 1995 werd de strijd vooral in Bosnië 

uitgevochten waar  de Bosnische Serviërs hun macht probeerden uit te breiden. Nederlandse 

militairen van de VN-vredesmacht UNPROFOR beschermden op het moment dat de rede werd 

uitgesproken de Moslimenclave Srebrenica. De enclave zou op 8 juli door Bosnisch-Servische 

troepen worden aangevallen en op 11  juli vallen. In de dagen daarna zouden duizenden 

Bosnische Moslims, die in de enclave bescherming hadden gezocht,  worden vermoord.
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Bij het vieren van de herwonnen vrijheid komt ook de vraag op o f  wij ons voldoende inspan

nen voor het behoud van de menselijkheid van onze gemeenschap. Heeft de bevrijding 

geleid tot uitbanning van alles wat Nederlanders toen deed zeggen: dit nooit meer? Tonen 

wij nog de waakzaamheid en brengen wij nog de moed op van hen die zich teweer stelden?

Een antwoord op deze vragen begint bij bezinning op wat wèl en wat niet is bereikt. Daarbij 

vormen de oorlogservaringen een aanknopingspunt. Het overgrote deel van de Neder

landers heeft geen eigen herinnering aan de oorlog. Maar het is niet nodig die zelf te hebben 

meegemaakt, om te beseffen dat het leed van toen de fundamentele waarden en de beginse

len zichtbaar heeft gemaakt die nu de grondslag zijn van ons staatsbestel.

In mei 1940 stond de integriteit van het grondgebied voorop. Vandaag, vijftig jaar na de 

bevrijding, is de integriteit van de mens onze grootste zorg, de erkenning en waardering die 

elk mens verdient. Elk mens is uniek, anders in eigenheid, maar gelijkwaardig aan anderen. 

Dit is nü het beginsel van het eerste artikel van de Grondwet. Zo hebben de ervaringen van 

de oorlog hierin hun neerslag gevonden.

Toch kan het perspectief van de formele gelijkheid voor de wet eerst wezenlijk gestalte krij

gen in wat burgers voor elkaar betekenen. Vanuit die gelijkwaardigheid moeten mensen zich 

over en weer verantwoordelijk voelen opdat aan ieders kansen op ontplooiing recht wordt 

gedaan en elk de eigen bestemming kan bereiken.

Respect voor anderen vraagt voortdurende aandacht en inspanning. Het vereist een door

breken van onverschilligheid en het overwinnen van gevoelens van haat. Zoals volken zich 

moeten teweerstellen tegen tirannie van buitenaf, zo geldt voor ieder mens dat echte vrijheid 

pas mogelijk is na innerlijke bevrijding.

Dan komt er ruimte voor verdraagzaamheid, voor toenadering tussen andersdenkenden en 

tussen vroegere vijanden; dan kan een mens zich vrij voelen omdat zijn kracht vanuit het 

eigen hart komt. Bij die innerlijke bevrijding kunnen wij nieuwe inspiratie vinden in oude 

woorden, in de opdracht van onze geschiedenis:

‘De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt’ .i67

167  Het citaat omvat de laatste twee regels van het zesde couplet van het ‘Wilhelmus’ , s inds 1932  het 

officiële volkslied van Nederland.
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Staatsbezoek aan Indonesië 

Toespraak tot de president 

Jakarta, 21 augustus 1995

Mijnheer de President,168

He t  is  v o o r  m i jn  m a n , onze zoon en mijzelf een groot genoegen hier vandaag Uw gast te zijn. 

Wij zijn verheugd dezer dagen een uitgebreid bezoek te kunnen brengen aan het land dat 

zo’n bijzondere plaats inneemt in de harten van zeer veie Nederlanders. Het is alweer 24 jaar 

geleden dat mijn ouders ons voorgingen en het eerste Nederlandse Staatsbezoek aan Indonesië 

brachten. i69 Zij bewaren daaraan dierbare herinneringen. Het feit dat wij in Indonesië zijn aan

gekomen enkele dagen na de 17e augustus, de dag waarop Uw land vijftig jaar geleden zijn onaf

hankelijkheid uitriep, geeft aan dit Staatsbezoek een bijzondere dimensie.

Vierhonderd jaar geleden verlieten vier kleine Nederlandse schepen de rede van Tessel om 

koers te zetten naar Indië. Ruim een jaar later kwamen zij aan in Bantam. De bemanningen 

van deze schepen waren niet de eerste Europeanen die dit land bezochten, maar wel de eer

ste Nederlanders. Het doel van hun expeditie was het handelsmonopolie van de Portugezen 

te breken en een aandeel te krijgen in de toen al bloeiende en winstgevende handel in oos

terse specerijen.

Deze indrukwekkende tocht onder leiding van Cornelis de Houtman neemt in de 

Nederlandse geschiedschrijving een belangrijke plaats in.vo Vanuit Nederlands perspectief 

bezien was dit immers het begin van een eeuwenlange presentie in Azië, die van grote 

invloed is geweest op het leven in Nederland. Ook vanuit Indonesisch gezichtspunt is deze 

gebeurtenis van belang, al was de Europese aanwezigheid slechts één hoofdstuk in het eeu

wenoude verhaal van de geschiedenis van Uw land.

De Europeanen vonden in Azië een oude en hoogontwikkelde beschaving, die hen vervulde 

met ontzag en verbazing. Dit gold ook voor de Nederlanders, die in Indonesië niet alleen een

168 K.A. Soeharto: president van Indonesië van 1967 tot 1998.

169 Van 23  augustus tot 5 septem ber  197 1  hadden koningin Juliana en prins Bernhard een s taatsbe

zoek aan Indonesië gebracht.

170  In 1596  was de expeditie van Cornelis de Houtman ( 1565- 1599)  in Oost-lndië gearriveerd om de 

mogeli jkheden te onderzoeken handel te drijven met de bevolking van deze gebieden.
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overweldigend mooie natuur aantroffen met vlakten en bergen, ongekende geuren en gelui

den en ontelbare schakeringen van groen, maar ook een hoog peil van culturele, maat

schappelijke en economische ontwikkeling. De Indonesische beschaving had zich gevormd 

in een langdurig proces en door de eeuwen heen elementen van verschillende culturen opge

nomen. Haar onmiskenbare hoogtepunten zijn de majestueuze Borobudur en de 

Prambanan.^1 Zij hebben een onaantastbare reputatie onder de vermaardste bouwwerken 

van de wereld.

Het is niet verwonderlijk dat twee bemanningsleden van Cornelis de Houtman zo door Uw 

land werden betoverd dat zij op Bali deserteerden alwaar de vorst deze twee vreemde schep

selen met vreugde opnam in zijn curiositeitenverzameling. De andere Nederlanders bleven 

trouw aan het doel waarvoor zij gekomen waren, de handel. Zij vonden al gauw bevestiging 

van hun vermoeden dat Azië Europa meer te bieden had dan omgekeerd. Uit de eerste han

delscontacten groeide het omvangrijk netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie, 

dat daarna de aanzet werd tot een langdurige Nederlandse overheersing.1?2 Wij spraken toen 

over Uw land ais Nederlands-Indië. De vestiging van een effectief gezag in de loop van de ige 

eeuw over de hele Archipel ging overigens niet zonder strijd.^? Ook moeten de ontsluiting 

en economische exploitatie van deze gebieden harde gevolgen met zich hebben meege

bracht voor de Indonesiërs van toen. Wel won geleidelijk het inzicht veld dat Nederland zich 

niet kon beperken tot het streven naar materieel gewin, maar zich daarnaast verantwoorde-

171  De Borobudur is het belangrijkste monum ent van het Boeddhism e op Java.  Het gebouw  werd 

rond 800 gesticht en is een variant van een stupa. Een stupa is een halfkogelvormig stenen 

bouwwerk dat aanvankeli jk  alleen was bestemd voor het bewaren van de as van de Boeddha, die 

volgens de legende over de gehele  boeddhistische wereld verspreid zou zijn. Later werden deze 

religieuze bouwwerken ook gebruikt voor het bewaren van relikwieën o f  ter herdenking van 

belangrijke gebeurtenissen. De Prambanan is een hindoeïstisch tem pelcom plex op Java, date

rend uit de tiende eeuw. Lara Djonggrang is de voornaam ste tempel van het complex en is 

gewijd aan Shiva.

172  De Verenigde Oost- lndische Com pagnie  (VOC): een particuliere handelscom pagnie  die in de 

zeventiende en achttiende eeuw het monopolie op alle Nederlandse scheepvaart en handel met 

Azië bezat. De VOC wist in korte tijd een Aziatisch handelsnetwerk op te bouwen. In 1799  nam de 

Bataafse Republiek de bezittingen van de failliete VOC over. Toen in 1806 het Koninkrijk Holland 

ontstond, werd het oude com pagniesbewind vervangen door een gemoderniseerd centraal 

gezag,  dat van Nederlands-lndië een koloniale staat maakte.

17 3  In de negentiende eeuw breidde Nederland zijn macht over de Indische archipel steeds verder 

uit. Dat g ing  regelm atig gepaard met opstanden en oorlogen. De bekendste hiervan is de Atjeh 

Oorlog ( 18 73-1903) .
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lijk diende te voelen voor het wel en wee van de bevolking, en zich moest toeleggen op de 

zorg voor sociale, medische en onderwijsvoorzieningen.‘74

Zo ontstond in ons land de overtuiging dat het Nederlands koloniale bestuur goed was voor 

beide partijen. Die opvatting leefde zo sterk dat er weinig aandacht bestond voor de kracht 

van het verlangen naar onafhankelijkheid dat voor de oorlog sterk opkwam bij de 

Indonesische bevolking. Slechts enkelen onderkenden de betekenis daarvan en spraken zich 

daarover uit.

Zij vonden echter vrijwel geen gehoor. Omdat tijdens de oorlog onze contacten geheel ver

broken waren, kwam de uitroeping van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 dan ook 

als een volslagen verrassing.

De eerste reactie van Nederland hierop was afwijzend. Wel erkende de Nederlandse regering 

in Londen al dat de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië na de oorlog een andere 

zou moeten zijn dan ze daarvóór geweest was. Mijn grootmoeder, Koningin Wilhelmina, 

verwoordde dit reeds in haar rede van 7 december 1942. Over de richting was men het eens, 

maar de meningsverschillen over de praktische uitwerking daarvan bleken zeer groot. 

Nederland was aanvankelijk niet bereid het Indonesisch streven naar volledige en onmid

dellijke onafhankelijkheid te accepteren. De scheiding tussen onze landen is daardoor een 

langdurig proces geworden, dat veel pijn en bittere strijd heeft gekost. Wanneer wij terug

blikken op deze tijd, die nu bijna vijftig jaar achter ons ligt, stemt het ons bijzonder droevig 

dat zovelen in deze strijd zijn omgekomen o f  er hun leven lang de littekens van hebben moe

ten dragen.

Toen in 1949 de scheiding tussen onze landen formeel werd bezegeld, zei Koningin Juliana: 

‘Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, 

hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt’ . ‘Het is een 

voorrecht deze daad van overdracht der souvereiniteit te verrichten, tegenover de geschiede-

174  Gouverneur-generaal J. van den Bosch (1780-1844) had tussen 18 3 0  en 18 3 4  op Java het cultuur

stelsel ingevoerd. Ter verhoging van de koloniale opbrengsten werd de lokale bevolkingverplicht 

bepaalde tropische exportproducten te verbouwen. Tevens moest de Indische bevolking onder 

dwang werken aan allerlei infrastructurele projecten. Halverwege de negentiende eeuw rees er 

in Nederland steeds meer verzet tegen deze vormen van gedwongen arbeid. Dit leidde tot de 

voorzichtige ontmanteling van het cultuurstelsel en de introductie van de ethische politiek in 

Nederlands-Indië.  Er werden maatregelen genom en die gericht waren op het tot ontwikkeling 

brengen van land en volk.
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nis, o f beter gezegd voor ‘het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid 

niet eerder en ook niet later werd bereikt, en die het falen kent der generaties, maar die ook 

ziet o f  wij kunnen dienen in het Plan voor de gang der m e n s h e i d ’ . J75 Deze woorden van mijn 

moeder zijn, ondanks het verstrijken der jaren, nog steeds van betekenis. De gebeurtenissen 

van toen laten ons ook nu niet onberoerd. De kennis van dit verleden en de lessen die wij 

daaruit hebben geleerd, vormen echter tevens een aanmoediging ons te blijven inspannen 

voor behoud en verbetering van de goede en bijzondere betrekkingen die nu tussen onze lan

den bestaan.

M ijnheer de President,

De strijd voor de onafhankelijkheid heeft de onderlinge band tussen de volken van deze 

Archipel ongetwijfeld versterkt. De bevolking van dit reusachtige eilandenrijk, datzo’n grote 

verscheidenheid aan talen, culturen en godsdiensten kent, leeft nu samen in één verband. 

Uw wijze traditie van ‘musjawarah m ufakaf'76 levert een belangrijke bijdrage aan overleg en 

overeenstemming. Het recht van een ieder in vrijheid de eigen godsdienst te belijden wordt 

erkend en beleefd. Het respect voor de overtuiging van de medemens en de tolerantie die in 

Uw cultuur zijn ingebed, versterken het streven van Uw land om zijn nationale motto ‘een

heid in verscheidenheid’ werkelijkheid te doen worden.

Deze eensgezindheid heeft het ook mogelijk gemaakt een groei van welvaart en welzijn tot 

stand te brengen die in de hele wereld indruk heeft gemaakt. In betrekkelijk korte tijd zijn 

ziekten en armoede teruggedrongen, is de voedselproduktie belangrijk verhoogd en is een 

imponerend onderwijsstelsel opgebouwd. Met veel zorg is het land ontsloten voor het inter

nationale toerisme, is een hoogwaardige, technologische industrie in het leven geroepen en 

een geavanceerd communicatiestelsel ontwikkeld. Indonesië verschaft de wereld niet meer 

alleen grondstoffen, maar is daarnaast een belangrijke leverancier van industriële produkten 

geworden. Gezien tegen de achtergrond van economische tegenspoed die Uw land in de 

jaren zestig kende is dit een spectaculaire sociaal-economische transformatie.

17 5  Op 27  decem ber  1949 had in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië 

plaats. Nieuw-Guinea werd in 1963 aan Indonesië overgedragen.

17 6  ‘ Musjawarah’ is een regelschema voor besluitvorming, waarbij zaken in een groep bespreekbaar  

worden gem aakt en worden bediscussieerd. De groepsle ider  ziet erop toe dat het overleg orden

telijk verloopt en de geldende ged ragsrege ls  in acht worden genom en. ‘ Mufakat’ is de idee dat 

een besluit alleen via consensus en unanimiteit kan worden aangenom en. Samen vormt 

‘ Musjawarah mufakat’ een geheel van principes dat de basis vormt van een vorm van traditione

le democratie.
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Een kenmerk van onze moderne samenleving is dat wij steeds meer weten over wat er in 

andere landen gebeurt, daar ook steeds meer belangstelling voor hebben en ons daar weder

zijds een oordeel over vormen. Hierbij moeten wij respect en begrip hebben voor de ver

schillen in tradities en gewoonten. Dit betekent echter niet dat wij geen gesprek kunnen aan

gaan over de fundamentele rechten en waarden die de leden van de wereldgemeenschap 

hebben vastgelegd. Deze vormen in toenemende mate in de dialoog tussen landen en dus 

ook tussen Indonesië en Nederland een vanzelfsprekend element.

Mijnheer de President,

In Nederland bestaat veel waardering voor Indonesië. Op grond van de behaalde successen 

heeft Uw land internationaal steeds meer aanzien en invloed verworven. Dit blijkt alleen al 

uit het zeer geslaagde Indonesische voorzitterschap van de Beweging der Niet-Gebonden 

Landen en dat van de Asia-Pacific Economic Co-operation.^7 Ook de leidende rol die Uw 

land in de groep der Asean-landen speelt, is een duidelijk bewijs van de vooraanstaande 

positie die het in deze regio inneemt.1/8 In 1989 werd U de United Nations Population Award 

toegekend voor de grote bijdrage van Uw land in het zoeken naar oplossingen voor het 

bevolkingsvraagstuk en in 1993 kreeg U de Unesco-prijs voor de ontwikkeling van het 

onderwijs in Indonesië. Deze belangrijke internationale onderscheidingen tonen aan dat het 

aanzien van Uw land op veel meer berust dan op de grootte van zijn grondgebied en de 

omvang van zijn economie.

f

1 7 7  De Beweging van Niet-Gebonden Landen is een samenwerkingsverband van met name ontwikke

lingslanden die zich in de Koude Oorlog hadden afgekeerd van de rivaliteittussen de kapitalistische 

en socialistische mogendheden. De top van de Beweging in Jakarta in 1992 was de eerste bijeen

komst na de Koude Oorlog. Hier werd besloten dat de lidstaten zich niet langer afzijdig hoefden te 

houden van samenwerkingsverbanden als de G7 en de EU. De Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC) is een multilateraal overlegorgaan van landen rondom de Grote Oceaan ter bevordering van 

economische integratie. In 1994 had in de Indonesische stad Bogor de tweede topconferentie van 

de APEC plaats. De leiders van de achttien lidstaten hadden een traject vastgesteld om in 2020 in 

de APEC-regio ’s werelds grootste vrijhandelszone te creëren.

178  De Association o f  Southeast Asian Nations (ASEAN) is een multilateraal samenwerkingsverband 

tussen Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en de Fillipijnen, dat werd opgericht in reactie 

op de communistische opm ars in Vietnam. Tevens proberen de lidstaten de veiligheid van de 

grenzen door middel van sam enwerking te  garanderen. Na verloop van tijd nam economische 

sam enwerking een steeds belangrijker plaats in.
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M ijnheer de President,

Al bijna een halve eeuw gaan onze beide volken hun eigen weg. Wat gebleven is, is de leven

de erfenis van een langdurig gedeeld verleden. De talrijke Indonesiërs die nu in Nederland 

wonen, werken en studeren, zorgen ervoor dat het oude, vertrouwde beeld dat wij van Uw 

land hebben, steeds bij de tijd blijft. De sporen van het verleden zijn bij ons echter nog alom 

aanwezig. Veel Nederlanders zijn in Uw land geboren o f  hebben er gewoond en houden in 

hun huizen en steden op vele manieren de herinneringen levend. De wetenschappelijke 

belangstelling voor Indonesië, voor zijn culturele geschiedenis, zijn verscheidenheid aan 

volken en talen, zijn rechtssystemen en zijn unieke flora en fauna, berust op een zeer lange 

traditie, die door nieuwe generaties specialisten wordt voortgezet. De Indische belletrie 

vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse letterkunde, die zij verrijkte met the

ma’s, beelden en woorden eigen aan dèze streken en die zij een bijzondere dimensie g a f 

door de aandacht voor de mysterieuze krachten die onze schrijvers dit land toedichtten. In 

meer alledaagse zin kunnen wij bovendien vaststellen dat ook de geuren en smaken van de 

Indische keuken niet meer zijn weg te denken uit de onze. Dit alles draagt er toe bij dat ook 

de hedendaagse Nederlander geboeid blijft door Uw land, sympathie koestert voor Uw volk 

en belang stelt in zijn toekomst.

Enkele dagen geleden, mijnheer de President, herdacht Indonesië het feit dat het vijftig jaar 

geleden, op 17 augustus, zijn onafhankelijkheid uitriep. Die dag is sindsdien Uw nationale 

feestdag. Wij zijn erkentelijk voor de gelegenheid die U ons biedt hier te gast te zijn op een 

moment dat bij uitstek geschikt is om namens al mijn landgenoten -  ‘ver in het oog, maar 

dichtbij in het hart’ -  U en het volk van Indonesië onze beste wensen aan te bieden voor een 

goede en gelukkige toekomst.

Ik wil U allen uitnodigen het glas te heffen en te drinken op Uw gezondheid, Meneer de 

President en Mevrouw Suharto en op de voortdurende vriendschap tussen onze landen en 

onze volkeren.
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Toespraak ter gelegenheid van de toekenning van de Karelsprijs 1996 

Aken, 16 mei 1996

Mijnheer de bondspresident, mijnheer de burgemeester, geachte aanwezigen,'79

He t  i s  e e n  g r o t e  e e r  hier, in deze historische stad, de Karelsprijs in ontvangst te mogen 

nemen.180 De bijzondere betekenis die deze plechtigheid voor mij heeft, wordt nog ver

sterkt door de aanwezigheid van zoveel belangstellenden en vooral door de persoonlijke 

woorden die bondspresident Herzog en burgemeester Linden hier hebben gesproken. Ik 

ben hen beiden daarvoor zeer dankbaar.

Bij een gelegenheid als deze gaan de gedachten als het ware vanzelf terug naar de geschie

denis van Europa en naar de grote Europeanen die deze prijs eerder in ontvangst mochten 

nemen. De namen van mensen als Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Paul 

Henri Spaak en zoveel andere, roepen terstond een beeld op van het naoorlogse Europa en 

van de Europese eenwording.181 Bij de naam Karelsprijs gaan onze gedachten echter, al 

even vanzelfsprekend, ook terug naar een verder verleden. De Karelsprijs herinnert ons 

immers aan de grote keizer die op zijn manier een eenheid in Europa tot stand wist te bren-

179  R. Herzog: CDU-poiiticus en Duits bondspresident tussen 1994 en 1999. J. Linden: SPD-politicus 

en v a n a f  1989 burgem eester  van Aken.

180 De Karelsprijs bestaat sinds 1950  en wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk heb

ben gem aakt voor Europa en de Europese eenwording. De uitreiking vindt traditioneel plaats op 

hemelvaartsdag in het raadhuis van Aken.

1 81 Monnet en Schuman waren de grondleggers  van de EGKS (zie noot 99). K. Adenauer ( 1876-1967)  

was tussen 1949 en 1963 de eerste naoorlogse bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. 

Adenauer zocht nauwe aansluit ing bij West-Europa en ijverde voor het betrekken van de 

Bondsrepubliek Duitsland bij de Europese integratie. P.H. Spaak (1899-1972): Belgisch minister 

van Buitenlandse Zaken in de periodes 1 9 3 6 - 19 4 9 , 19 5 4 - 19 5 7  en 1961-1966. Spaak was één van de 

grondleggers  van de Benelux. Daarnaast was hij tussen 1948 en 1950 voorzitter van de 

Organisatie  van Europese Economische Samenwerking (OEES, in 1948 opgericht om de onder

linge sam enwerking van de West-Europese landen bij de wederopbouw te vergroten) en van 1952 

tot 1954  voorzitter van de Gem eenschappelijke  Vergadering van de EGKS. Tevens was hij in 1946 

voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en van 1957  tot 1961 secretaris-generaal van 

de NAVO.
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gen.182 Bij de naam Aken, tenslotte, komt ons bovendien een nog verder verleden voor de 

geest, een nog ouder imperium, dat in zekere zin ook reeds de eenheid van Europa symbo

liseerde, het Romeinse Rijk . l83

De tijdperken van de Romeinen en Karei de Grote kunnen echter niet worden gezien als een 

voorafschaduwing van ons huidige Europa. De naoorlogse Europese constructie is namelijk 

uniek. Het is een eenheid die niet ontstaan is door verovering en overheersing -  o f onder de 

dwang van vorstelijke huwelijken -  maar door de gel ijlewaardige samenwerking en vastbe

radenheid van staten en volken, een gemeenschap die niet gebaseerd is op macht, maar op 

recht. Deze vorm van samenwerking is enig in zijn soort, hij is nooit eerder in Europa voor

gekomen en is nergens anders ter wereld te vinden. Grenzen worden opgeheven, de litte

kens van de geschiedenis helen.

De verworvenheden van het naoorlogse Europa lijken nu vanzelfsprekend. Wij moeten ons 

echter steeds voor ogen houden dat zij niet het gevolg zijn van een gelukkige speling van het 

lot o f  een onafwendbaar historisch proces. Zij zijn het resultaat van de sterke overtuiging van 

de volkeren van West-Europa en de verbeeldingskracht, de moed en het doorzettingsvermo

gen van de naoorlogse leiders. Als wij dat vergeten, doen wij daarmee niet alleen de schep

pers van Europa onrecht maar komen wij ook in de verleiding te denken dat vrede, veiligheid 

en voorspoed een recht zijn en ons dus vanzelf ten deel zullen vallen. Die gedachte zou ech

ter gevaarlijk zijn. Wij hoeven maar één ogenblik aan de geschiedenis van ons continent te 

denken om te beseffen hoeveel malen die veiligheid bedreigd werd, hoe dikwijls vrede moest 

wijken voor oorlog en hoe gemakkelijk vrijheid verloren kan gaan. De tragische gebeurte

nissen in het voormalige Joegoslavië confronteren ons bovendien dagelijks met de wrede 

waarheid dat ook nu vrede en veiligheid geen vanzelfsprekende verworvenheden zijn . l84

18 2  Karei de Grote (742-814) was Rooms keizer tussen 800 en 814.  Eerst als Frankisch koning en later 

als keizer wist Karei een enorm rijk te vestigen dat zich uitstrekte van de Elbe en de Oder in het 

oosten tot aan de Pyreneeën in het zuidwesten. Karei de Grote wordt vaak ‘vader van Europa’ 

genoem d vanwege zijn centralisatiepolitiek, die onder m eertot  uiting kwam in het introduceren 

van de pond als eenheid van geld en gewicht, het uitvaardigen van algem ene , in heel het rijk g e l

dende wetten en zijn opstell ing als beschermer van het in heel West-Europa gedragen christelij

ke geloof.

183  Aken was in de Romeinse tijd een belangrijke nederzetting. Het was gelegen aan een handels

w e g  en beschikte over zwavelhoudende warm waterbronnen. Het Romeinse Rijk strekte zich op 

zijn hoogtepunt uit over grote delen van Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Het zwaar

tepunt van het Rijk lag echter rond de Middellandse Zee.

184 Van 1991 tot 1995 had in Joegoslavië  een burgeroorlog gewoed. Zie noot 166.
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Wij hebben in de afgelopen halve eeuw veel bereikt, maar staan nu voor nieuwe problemen 

en nieuwe uitdagingen. Onze landen moeten de samenwerking en integratie van Europa ver

der versterken om te verhinderen dat zij terugvallen op oude mechanismen en reflexen, en 

zij moeten de Europese Unie, het Europa dat zij gezamenlijk hebben opgebouwd, openstel

len voor andere volken van Europa. Wij mogen vrede en vrijheid, veiligheid en welvaart niet 

uitsluitend voor West-Europa willen bewaren. Dat zou onrechtvaardig en kortzichtig zijn -  

en op den duur ook niet in ons belang. Voor dit belang op langere termijn is het nodig nu al 

offers te brengen. Deze zijn als het ware de premie die vooruit moet worden betaald voor de 

verzekering van onze vrede, vrijheid en welvaart in de volgende eeuw. Realisme en idealisme 

komen hier samen en versterken elkaar. Dit is de tweevoudige kracht die ook aan de naoor

logse constructie van Europa ten grondslag heeft gelegen en tevens haar succes verklaart. 

Het is daarom goed bij deze gelegenheid in gedachten terug te keren naar het Europa van 

een halve eeuw geleden en ons de vraag te stellen hoe wij met evenveel succes als toen voor 

de uitdagingen van nu oplossingen kunnen vinden.

I

Europa was in 1945 een verwoest continent. De rampspoed van de grote crisis van de jaren 

dertig was in de eerste helft van de jaren veertig gevolgd door de nog grotere verschrikkingen 

van oorlog, dictatuur en volkenmoord. Voor de tweede keer in dertig jaar tijd werd Europa 

bijna ten gronde gericht in een totale oorlog, waarvan ditmaal niet alleen militairen maar 

ook burgers in ontstellende aantallen de slachtoffers waren. Geen wonder dat na 1945 het 

streven naar vrede allesoverheersend was. Vrede betekende toen in de eerste plaats vrede met 

Duitsland. Dat was een moeilijke opgave voor de vele volken van Europa die zo zwaar onder 

oorlog en bezetting hadden geleden. Er bestonden tussen Duitsland en zijn buurlanden dan 

ook grote spanningen. Hier kwam al spoedig een nieuwe tegenstelling bij, tussen west en 

oost. Deze confrontatie, die weldra niet alleen Europa maar de hele wereld beheerste, maak

te de onderlinge verzoening in West-Europa des te noodzakelijker. De unieke constellatie 

van de Koude Oorlog bevorderde echter ook de interne cohesie binnen West-Europa. De ver

zoening in West-Europa kwam derhalve tot stand in het spanningsveld van de verdeling van 

ons continent.

Deze omstandigheden leidden ertoe dat vrijwel iedereen met “het nieuwe Europa” het wes

ten bedoelde en met “ Duitsland” de Bondsrepubliek. Het is dit Europa dat de zes oorspron

kelijke leden van de Europese Gemeenschap tezamen hebben opgebouw d.lS5 Een 

Westeuropees Europa dat ten nauwste verbonden bleef met Amerika in het Atlantisch bond-

185  In 195 7  werd de EEG opgericht. De oprichters waren: België, de Bondsrepubliek Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
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genootschap. Tot deze zes landen behoorden Duitsland en Nederland. Geleidelijk voegden 

zich andere landen bij hen en nam het aantal toe tot negen, tien, twaalf, vijftien. Met die 

groei kwam ook de vraag naar de politieke en institutionele vormgeving van Europa opnieuw 

ter sprake. De namen EGKS, EEG, EG en Europese Unie schrijven de geschiedenis van de 

unieke samenwerking die zich door de jaren heen ontwikkelde en die zich niet laat vangen 

in stereotiepe begrippen als federaal o f confederaal. De organisatie van de Europese Unie is 

sui generis. Zij bestaat uit regels, maar ook uit gewoonten. Zij is gebaseerd op welhaast tot 

routine geworden vormen van overleg tussen de politieke leiders, maar is ook gebouwd op 

instellingen -  de Ministerraad, de Commissie, het Europees Parlement, het Hof, de 

Rekenkamer -  die zorgen voor de continuïteit. Zij berust op de regels van de rechtsstaat, 

waaraan allen gebonden zijn, grote en kleine landen, machtige en minder machtige, staten 

en burgers. ‘Die europaische Gemeinschaft’ , schreef Hallstein, ‘ ist eine Schöpfung des 

Rechts und eine Quelle des Rechts’ .*86 De heerschappij van het recht, belichaamd in het 

onafhankelijke Europese Hof, bewaakt de grondslagen van het bestel. Het recht belet dat het 

dictaat van de macht opnieuw kan heersen over Europa.

Dit zijn grote gemeenschappelijke verworvenheden. Het zijn belangrijke stappen op een pad 

dat ons nog verder moet voeren. De te volgen koers werd in 1992 in het Verdrag van 

Maastricht vastgesteld. Voordat met dit verdrag een nieuwe fase in Europa werd ingeluid, 

voltrok zich echter op ons continent een historische ommekeer. De leden van de Europese 

Gemeenschap, die altijd hadden gesproken over een “ Europa zonder grenzen” maar tegelij

kertijd de grens tussen oost en west in feite hadden aanvaard, werden in 1989 verrast door 

de val van de muur. Daarmee kwam abrupt een einde aan de belangrijkste grens die Europa 

sinds 1945 had verdeeld, die tussen oost en west.

II

De dramatische veranderingen die ons werelddeel sinds 1989 heeft ondergaan, plaatsen ons 

voor een geheel nieuwe opgave, wellicht zelfs even groot als die waar wij in 1945 voor ston

den. De kernvraag is hoe wij de twee zware taken die wij nu te vervullen hebben, de vreed

zame vereniging van oost en west en de verdere versterking van de Europese Unie, beide

186 W. Hallstein ( 1901-1982):  Duits CDU-politicus en tussen 1958 en 1967 voorzittervan de Europese 

Commissie. Het citaat is afkomstig uit: W. Hallstein, Der unuollendete Bundesstaat. Europaische 

E rfahru ngen  und Erkenntnisse (Düsseldorf en Wenen 1969).
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kunnen realiseren. Hoe kan, met andere woorden, het Europa van 1989 worden verzoend 

met het Europa van 1992? Het zoeken naar een oplossing voor dit probleem van ‘verbreding’ 

en ‘verdieping’ , zoals het wordt genoemd, is niet alleen een onderwerp voor academische 

discussie o f een vraagstuk voor specialisten. Integendeel, het gaat hierbij om ingrijpende 

beslissingen die ons allen rechtstreeks raken -  in oost en in west. De antwoorden op deze 

vragen zijn bepalend voor onze toekomst. Hoe kunnen wij verhinderen dat het Europa van 

de Unie verwordt tot een simpele vergadering van nationale staten, een wederopvoering van 

het machteloze Europees Concert van de negentiende eeuw? Hoe kunnen wij zorgen dat 

onze landen niet terugvallen in nationaal eigenbelang dat zich slechts richt op het behalen 

van korte-termijnvoordelen voor eigen land en volk? Hoe kunnen wij voorkomen dat de ver

sterking van de huidige Unie ertoe leidt dat de deuren en vensters dicht worden gehouden 

voor dat andere deel van Europa dat door de loop van de geschiedenis tot dusver werd bui

tengesloten? Hoe kunnen wij tegengaan dat egoïsme een sturende kracht wordt in Europa? 

Deze opgaven zijn angstwekkend groot en er zijn geen eenvoudige oplossingen. Zeker is dat 

wij niet kunnen volstaan met de krampachtige verdediging van onze eigen welvaart en het 

nastreven van slechts datgene dat de leden-landen onmiddellijk voordeel brengt. Dit kan 

nooit de oplossing zijn, niet alleen omdat dit ingaat tegen onze overtuiging en idealen, maar 

ook omdat het uiteindelijk strijdig is met ons eigen -  en met ons gezamenlijk belang. 

Bovendien zou Europa dan niet zijn verantwoordelijke rol in de internationale samenleving 

kunnen spelen.

Wij moeten verder gaan op de weg die wij zijn ingeslagen, omdat wij daarvoor hebben geko

zen. Met de keuze voor een gezamenlijke toekomst wordt de lijn van onze gezamenlijke 

geschiedenis doorgetrokken. Door de eeuwen heen hebben wij geestelijke, godsdienstige en 

culturele stromingen gedeeld. Deze gemeenschappelijke ervaring heeft, zonder dat wij ons 

daar voortdurend van bewust zijn, Europeanen van ons gemaakt. Sommigen vrezen dat bij 

een verdergaande samenwerking de nationale identiteit in het gedrang zal komen o f zelfs 

verdwijnen. Dergelijke angsten blokkeren de vooruitgang. Europa zal en moet zich verder 

verenigen, en zal daarvoor een eigen vorm moeten vinden. In ons continent hebben zich in 

de loop der tijd vele naties en staten ontwikkeld. De tragiek van de Europese geschiedenis is 

dat zij vele malen met elkander oorlog hebben gevoerd. Altijd met verschrikkelijke gevolgen. 

Diezelfde naties en staten zijn echter ook de schatkamers van de veelvormige en rijke 

Europese cultuur.

De Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga, een echte Europeaan, heeft hier al lang 

geleden, in 1924, op gewezen in een college voor Amerikaanse studenten: “ I do not know 

whether Americans can fully realize the necessity there is for Europe o f  preserving its divi- 

sion into many nations, and the fervent desire o f all and any o f  these to maintain their spe-
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cific national existence. (...) Civilization is safeguarded by diversity. Even the smallest facets 

in the many-sided whole may sometimes catch the light and reflect it” l87 .

Het is van groot belang dat die culturele identiteit in al zijn facetten behouden blijft. Europa 

zou Europa niet zijn zonder de veelvormige expressie van zijn rijke verscheidenheid. De bur

gers van Europa zouden zich in zo’n Europa niet thuisvoelen en er zich niet in herkennen. 

Maar wij moeten anderzijds ook beseffen dat staten historische constructies zijn die in de 

loop der eeuwen zijn gevormd en gesmeed. Hun vorm is veranderlijk. Enige eeuwen geleden 

waren de grenzen minder absoluut dan ze later zouden worden. Regionale contacten liepen 

toen vaak over de landsgrenzen heen. De succesvolle formule van de Euregio, waarvan wij 

alleen al tussen Duitsland en Nederland vele voorbeelden kennen, is in zekere zin een terug

keer naar een situatie die vroeger normaal was. Vooral in deze en de vorige eeuw hebben de 

grenzen zich verhard en heeft een sterk en noodlottig nationalisme kunnen opkomen. Wij 

kennen allen de gevaren en de gevolgen hiervan. President Mitterrand, een overtuigd 

Europeaan, die deze prijs in 1988 ontving, heeft dit samengevat in de woorden: “ le nationa

lisme, c’est la guerre” .188

III

Wij staan in Europa derhalve voor de taak de nationale identiteiten tot hun recht te laten 

komen zonder de gevaren op te roepen van nationalisme en machtspolitiek. Wij moeten ons 

hierbij hoeden voor de fouten die in het verleden zijn begaan en ons bezinnen op datgene 

wat Europa tot Europa maakt, op de waarden en opvattingen die aan onze beschaving ten 

grondslag liggen. Daarin delen ook de volken van Europa die nog niet tot de unie behoren. 

Met hen moeten wij een pad uitzetten naar de toekomst. Velen deinzen hiervoor terug uit 

angstvoor de grote problemen en de hoge kosten die zij daarvan verwachten. De scheppers 

van de Europese Gemeenschap dachten niet zo. Zij beseften dat korte-termijnbelangen 

soms moeten wijken voor het grotere belang van vrede en samenwerking. Een van die

187  J. Huizinga ( 1872-1945):  Nederlandse geschiedschrijver.  Huizinga was onder m eer hoogleraar te 

Groningen en Leiden. Zijn publicaties genoten internationale bekendheid. Het citaat is afkom 

stig uit: J. Huizinga, W.J.M. van Eysinga, H.T. Colenbrander e.a.,  Lectures on Holland. D elivered in the 

Uniuersity of Leyden durincj the fïrst Netherlands w eek  for A m erican Students. July 7-12, 1924  (Leiden 

1924) p. 17- 18 .  In de gedrukte rede staat vermeld dat dit citaat in een Duitse vertaling is uitge

sproken.

188 Mitterrand (zie noot 93) was president van Frankrijk tussen 1981 en 1995.  Het citaat is afkomstig 

uit de rede: ‘ Discours au Parlement Europeen sur la Présidence Frangaise ’ , die hij op 17  januari 

1995  uitsprak voor het Europees Parlement.
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grondleggers van de Europese Gemeenschap was de Duitse bondskanselier Adenauer die 

zijn land, uw land, met vaste hand deze weg heeft op geleid.i89 Duitsland is deze verlichte en 

moedige politiek, gericht op de verankering van de vrede in Europa, ook in later jaren altijd 

blijven volgen. De vaste wil de Duitse Mark te doen opgaan in het grotere geheel van een 

Europese munt is hiervan een uniek voorbeeld.

Duitsland en Nederland behoren beide tot de Gründernationen van de Europese 

Gemeenschap.J9° Mede hierom rust op hen een bijzondere verantwoordelijkheid en een 

dwingende verplichting voort te gaan met het scheppen van procedures die de Europese 

besluitvorming bevorderen, de integratie versterken en de belangen van burgers en staten 

beschermen. De omstandigheden waarin ons werelddeel een halve eeuw geleden verkeerde, 

toen het naoorlogse Europese avontuur begon, waren oneindig veel slechter dan die waarin 

wij ons thans bevinden. De afgelopen halve eeuw van vrede, stabiliteit en welvaartsgroei 

hebben wij voornamelijk te danken aan een consequente en vooruitziende politiek van 

Europese samenwerking en integratie.

Wij beleven thans opnieuw een periode van onzekerheid en verwarring. Ernstige problemen 

doen zich voor op vele en verschillende gebieden, zoals migratie, milieu, werkgelegenheid 

en sociale rechtvaardigheid. Het is echter goed te bedenken dat het juist de bereikte succes

sen zijn waardoor deze problemen acuut zijn geworden. Wij kunnen alleen samen naar 

oplossingen zoeken. Wij moeten daarbij geen illusies wekken: de Europese Unie kan niet 

meer doen dan de Europese staten haar toestaan. Maar als de wil tot samenwerking er is, is 

Europa wel tot aanzienlijk meer in staat dan ieder land alleen. Wij moeten ons niet overge

ven aan wensdromen, maar ook niet aan scepsis en negativisme. Laten wij de problemen 

waarvoor wij staan niet als hindernissen, maar als uitdagingen zien. In deze tijd waarin de 

moeilijkheden groter lijken dan zij in lange tijd zijn geweest, mogen wij het mooie woord 

van de grote Europeaan Jean Monnet tot het onze maken: (in Duits) ‘pour moi tout n’est 

qu’un moyen, même Pobstacle’ .^ 1

189 Onder leiding van Adenauer (zie noot 18 1)  werd de Bondsrepubliek Duitsland in 1950 lid van de 

Raad van Europa en trad de Bondsrepubliek toe tot de EGKS. Daarnaast zorgde Adenauer in 1954  

voor toetreding van de Bondsrepubliek tot de West-Europese Unie, een militair bondgenoot

schap van West-Europese landen. In 195 7  was de Bondsrepubliek Duitsland één van de oprich

ters van de EEG.

190 Zie noot 180.

191 Het citaat is a fkom stig  uit: J. Monnet,  Memoires (Parijs 1976) p. 468. In de gedrukte rede staat ver

meld dat dit citaat in een Duitse vertaling is uitgesproken.
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Er is in de afgelopen halve eeuw onvoorstelbaar veel bereikt. De verschillen tussen 1945 en 

nu zijn overweldigend. Waar toen verwoesting, armoede, honger, angst en lijden overheer

sten, bestaan nu overwegend voorspoed en rust. Wie de geschiedenis van West-Europa kent, 

beseft dat een halve eeuw zonder oorlog een uitzonderlijk verschijnsel is. Wie de eerste helft 

van deze eeuw vergelijkt met de tweede, ziet aan de ene Icant oorlog, crisis en dictatuur, aan 

de andere vrede, welvaart en vrijheid. Die verschillen komen voort uit politieke moed en vast

beradenheid, uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedi

gen, dit alles in onderlinge Europese samenwerking, maar ook in samenwerking met onze 

vrienden en geestverwanten aan de andere oever van de Atlantische Oceaan. Die vaste wil 

kenmerkte de grondleggers van de Europese Gemeenschap en degenen die hun werk heb

ben voortgezet. Een aantal van hen ontvingen hier ooit de Karelsprijs. Laten wij hun voor

beeld blijven volgen.
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Staatsbezoek aan Zuid-Afrika 

Toespraak tot de president 
Pretoria, 30 september 1996

Mijnheer de President,

Het is voor ons -  mijn man, onze zoon en m ijzelf -  een groot genoegen Uw land te 

bezoeken en hier Uw gast te zijn. Wij ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens het 

onvergetelijke bezoek dat U in juni 1990 aan ons land bracht. '93 U heeft toen zelf gezien met 

welk een enthousiasme de Nederlanders U begroetten. Al die jaren was U het symbool geble

ven van de strijd voor de vrijheid; nu konden zij uitdrukking geven aan hun vreugde U als vrij 

man in hun midden te zien. Mijn echtgenoot en ik hadden tijdens Uw verblijf de gelegenheid 

indringend met U van gedachten te wisselen over de toekomst van Zuid-Afrika.

Uw bezoek aan ons land was een historisch ogenblik. Later dat jaar volgde het officiële 

bezoek van President De Klerk.‘94 Ook dat was een grote gebeurtenis, omdat toen voor het 

eerst, na vele jaren van verwijdering, een Zuidafrikaans staatshoofd in Nederland werd ont

vangen. Nu ontvangt Zuid-Afrika voor het eerst een Nederlands staatshoofd. In de tussentijd 

is er veel gebeurd. In 1990 begroetten wij U als vice-president van het ANC, nu verwelkomt 

U ons als President van een vrij en democratisch Zuid-Afrika. *95 In die paar woorden wordt 

de grote ommekeer die zich in zo weinige jaren in Uw land heeft voltrokken, samengevat.

Afrika werd vroeger door velen beschouwd als een continent zonder geschiedenis. Historici 

lieten de geschiedschrijving meestal beginnen bij de komst van de Europeanen. Wij weten 

nü dat in Afrika de wieg der mensheid heeft gestaan. Wij kennen nu ook beter de bijzonde

re plaats die Uw land in de geschiedenis van dit werelddeel inneemt.

192 N.R. Mandela:  president van Zuid-Afrika tussen 1994 en 1999.

193  Op 16  juni 1990 had Mandela, leider van de anti-apartheidsbeweging ANC (African National 

Congress),  een bezoek gebracht aan Nederland.

194  Van 23  tot 25 oktober 1990 had de Zuid-Afrikaanse president F.W. de Klerk een bezoek gebracht 

aan Nederland.

195  Op 1 februari 1991 werden de laatste apartheidswetten in Zuid-Afrika afgeschaft.  Bij de verkie

zingen in 1994 werd het ANC van Mandela de grootste partij. Het parlement verkoos vervolgens 

Mandela tot president van Zuid-Afrika.
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In de loop der eeuwen zijn verschillende volken hierheen getrokken, die, naast de autochto

ne bevolking, een eigen plaats hebben ingenomen. Ook andere continenten hebben zulke 

volksbewegingen gekend. Bijzonder is echter dat juist het zuidelijkste deel van Afrika, dat 

het verst verwijderd ligt van Europa, het enige gebied is waar grote aantallen Europeanen 

zich hebben gevestigd. Ons Nederlanders spreekt natuurlijk vooral aan dat wij de eersten 

waren die hier een echte kolonie stichtten.

Dat was niet het gevolg van een goed voorbereid plan, maar van toeval of, liever gezegd, van 

pech. Als het schip de Haarlem niet schipbreuk had geleden bij de kaap, was de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie er misschien nooit op gekomen daar een verversingsstation te 

vestigen. Maar de Haarlem verging wèl en dit leidde ertoe dat op 6 april 1652 drie andere 

Nederlandse schepen het anker lieten zakken in de Tafelbaai. Zo ontstond de kleine kolonie 

die op den duur zou uitgroeien tot een grote Europese volksplanting in Zuid-Afrika.^6 Ook 

nu nog is de erfenis van deze Nederlandse periode zichtbaar in de architectuur, in de taal en 

letterkunde, in de godsdienst en in het recht. Geen wonder dat in ons land het gevoel van 

sterke betrokkenheid bij dit verre deel van de wereld, altijd is blijven bestaan.

Deze verbondenheid kreeg in de loop der eeuwen verschillende impulsen. De strijd tegen het 

machtige Groot-Brittannië, aan het eind van de negentiende eeuw, werd in ons land met veel 

emotie g e v o l g d . '9 7  De band tussen Nederland en Zuid-Afrika is, echter, niet alleen een emo

tionele, maar ook een veelzijdige. De emigratie van een groot aantal Nederlanders naar Zuid 

Afrika na de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin wij bondgenoten waren, droeg hier

toe bij. Juist die verbondenheid verklaart dat zovelen in ons land met afschuw constateerden 

dat het Nederlandse woord apartheid het symbool werd van de verscheurdheid in Uw land 

en van de onderdrukking van de meerderheid van zijn bevolking.^8 Men leefde in Nederland 

intens mee met de bittere strijd die in de daarop volgende jaren werd gevoerd en die thans 

op zo wonderbaarlijke wijze is beslecht.

196 Op 6 april 16 52  had de VOC (zie noot 172)  een verversingspost voor doorgaande schepen gesticht 

op Kaap de G oede Hoop. De post ontwikkelde zich tot een kolonie, toen ambtenaren van de VOC 

zich er blijvend vestigden. Door een sterke immigratie groeide de blanke bevolking snel.

197  In de negentiende eeuw kwamen de Afrikaans sprekende Boeren in conflict met het Verenigd 

Koninkrijk. De Boeren hadden een zekere mate van onafhankelijkheid verkregen en stichtten de 

republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat. Het Verenigd Koninkrijk streefde naar inlijving van de 

Boerenrepublieken bij de Britse kolonies,  wat tussen 1880 en 1881 leidde tot de Eerste 

Boerenoorlog. De Boeren bleven onafhankel ijk tot na de Tweede Boerenoorlog ( 1899-1902) toen 

de republieken Britse kolonies  werden. De Nederlandse publieke opinie was sterk op de hand 

van de Boeren.
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Mijnheer de President,

Met hoeveel belangstelling en emotie Uw strijd tegen de apartheid in ons land ook werd 

gevolgd en hoezeer velen ook Uw zaak hebben gesteund, wij beseffen ten volle dat de 

invloed daarvan slechts marginaal kon zijn. Uw land moest immers zijn problemen zélf 

oplossen en het heeft dat gedaan op een wijze die algemeen bewondering en respect heeft 

opgeroepen. Velen konden vroeger de toekomst van Zuid-Afrika slechts schetsen in sombe

re kleuren en vreesden voor een dramatische afloop van het conflict. Het is anders gelopen. 

Uw land slaagde erin een vreedzame overgang van een apartheidsstelsel naar een democra

tisch bestel van ‘one man one vote’ en gelijke rechten voor allen, te verwezenlijken. Helaas 

kon geweld daarbij niet altijd worden vermeden, maar desondanks is met wat hier in korte 

tijd is verricht, een wonder tot stand gebracht. Uw eigen rol in deze ontwikkeling is bekend. 

Heel de wereld heeft diep respect voor de moed en volharding waarmee U voor Uw zaak 

heeft gestreden èn voor de wijsheid en het geduld waarmee U thans, na de overwinning, 

streeft naar vrede en verzoening. U staat hierin niet alleen. Het feit dat met U drie landge

noten -  President De Klerk, bisschop Tutu en Chief Luthuli -  de Nobelprijs voor de Vrede 

hebben ontvangen, is uniek in de geschiedenis van onze tijd. I99

Wat diepe indruk maakt op bezoekers van Uw land is de afwezigheid van haat- en wraakge

voelens onder de grote meerderheid van de bevolking. U zelf, die na Uw eigen lange lijdens

weg zo uitdrukkelijk streeft naar verzoening, gaat hierin Uw landgenoten voor. De sterke 

verbondenheid die alle bevolkingsgroepen ondanks de verdeeldheid in het jongste verleden 

voelen met hun gemeenschappelijke vaderland, geeft groot vertrouwen voor de toekomst. 

De hele wereld heeft kunnen zien wat vrijheid en vrije verkiezingen betekenen voor mensen 

die zo lang onvrij zijn geweest. Onvergetelijk zijn de beelden van de duizenden kiezers die 

samen wachtten op de gelegenheid hun stem uit te brengen. Zelden is de betekenis van het

198 Apartheid was de naam voor het tussen 1948 en 1991 in Zuid-Afrika gevoerde beleid dat gericht 

was op de gescheiden ontwikkeling van de verschillende bevolkingsgroepen. In de praktijk bleek 

dat apartheid voor de niet-blanken vooral achterstelling betekende.

199 Mandela en De Klerk hadden in 1993 de Nobelprijs voor de vrede ontvangen vanw ege hun bij

drage aan de afschaff ing van de apartheid. D.M. Tutu: eerste zwarte bisschop van Zuid-Afrika en 

fel tegenstander van het apartheidsregim e. Voor zijn geweldloos verzet had hij in 1984 de 

Nobelprijs voor de vrede ontvangen. A.J. Luthuli ( 1898-1967):  president van het ANC tussen 195 2  

en 1960. Ondanks de pogingen van de Zuid-Afrikaanse overheid om hem monddood te  maken, 

had hij binnen het ANC groot g eza g  verworven met zijn geweldloos verzet tegen de apartheid. 

Hiervoor had hij in 1960 de Nobelprijs voor de vrede ontvangen.
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begrip democratie zo zichtbaar geworden als toen. De toewijding en ernst waarmee hier is 

gewerkt aan de opstelling van een nieuwe grondwet, is niet minder indrukwekkend. De 

wijze waarop Uw land het verleden heeft afgesloten, maar de waarheid daarover niet uit de 

weg gaat, is origineel en moedig. Met de instelling van de Truth and Reconciliation 

Commission, die ook de donkere kanten van de periode die achter U ligt aan het licht moet 

brengen, doet Uw land een serieuze en indrukwekkende poging verzoening tussen vroege

re vijanden mogelijk te maken.200

Ondanks de talrijke problemen zien velen de toekomst van Zuid-Afrika met hoop en ver

trouwen tegemoet. De problemen zijn niet gering. Het spreekt voor zich dat in een zo pluri

forme samenleving de behoefte van elke groep de eigen identiteit te benadrukken, eerder toe 

dan a f  is genomen. Het uitdrukkelijk cultiveren van wat eigen is, kan een bron van kracht en 

zelfvertrouwen zijn, maar kan ook het gevaar in zich bergen van onverdraagzaamheid en 

conflict. U staat voor de moeilijke taak de verdeeldheid in het land om te vormen tot een 

positieve kracht en nationale eenheid tot stand te brengen met behoud van die rijke diversi

teit van zo verschillende bevolkingsgroepen. Acuter nog is het probleem van de niet vervul

de, economische verwachtingen. De welvaart van Uw land is weliswaar relatief groot, maar 

komt niet allen gelijkelijk ten goede. De werkloosheid, vooral onder de jongeren, is zorg

wekkend. Met het Reconstruction and Development Programme, dat ernaar streeft alle 

krachten waarover het land beschikt, te mobiliseren, heeft Uw regering een belangrijke stap 

gezet op de moeilijke weg naar een nieuw Zuid-Afrika.201

Mijnheer de President,

Dankzij onze gemeenschappelijke geschiedenis is een bijzondere band tussen onze landen 

gegroeid. Een herkenbaar en belangrijk element daarin is onze taal. Hoewel deze in Zuid- 

Afrika een heel eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt, is het voor ons, Nederlanders, een 

speciale ervaring in een zo ver land een van de talen zonder veel moeite te kunnen verstaan.

200 De Truth en Reconciliation Commission werd in 1995  ingesteld om schendingen van de m ensen

rechten aan het licht te brengen die tussen 1960 en 1994 hadden plaatsgevonden. De door bis

schop Tutu gele ide commissie  had zich zowel op terreurdaden van de overheid, als op terreur van 

het gewapend verzet gericht.  Door volledige openheid van zaken te  geven konden de verant

woordeli jke politici en verzetsstrijders aanspraak maken op amnestie.

201 Het Reconstruction and Development Programme werd in 1994 door de regering-Mandela inge

steld. Het voorzag in de bouw van een miljoen huizen in v i j f jaar ,  en in verbeteringen op het 

gebied van onderwijs,  gezondheidszorg en nutsvoorzieningen.
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De Zuidafrikaanse dichteres, Elisabeth Eybers, die al lang in ons land woont, vatte dit 

poëtisch samen:

“Taal het ons uit twee pole saamgetrek: 

sy wisselstroom sal in die woorde duur 

wat ons mekaar ontlok, mekaar toestuur” .202

Ook buiten taal en literatuur zijn onze relaties bijzonder veelzijdig. Uitwisseling en samen

werking strekken zich uit tot wetenschap en onderwijs, kerk en cultuur, vakbonden en poli

tieke partijen, media en zakenleven. Het vandaag ondertekende Cultureel Akkoord maakt 

weer nieuwe initiatieven mogelijk.20? Ons land hoopt ook een bijdrage te kunnen blijven 

leveren aan het onderwijs in Zuid-Afrika, een gebied waaraan Uw regering hoge prioriteit 

geeft en waarvan wij weten dat het Uw persoonlijke belangstelling heeft.

Onze betrekkingen hebben zich in de loop der eeuwen overwegend in een bilateraal kader 

afgespeeld. In de laatste decennia echter geldt voor alle landen in de wereld dat zij in toene

mende mate beseffen deel uit te maken van grotere gemeenschappen. Vraagstukken van 

wereldhandel, milieu, migratie en gezondheid dienen zich aan op wereldschaal en kunnen 

alleen in mondiale samenwerking worden aangepakt. Op al deze terreinen blijkt dat Uw land 

zijn plaats in de wereldgemeenschap, waaruit het gedurende enige jaren vrijwel was verdwe

nen, weer met verve en overtuiging heeft ingenomen. Wij verheugen ons daarover zeer.

Mijnheer de President,

Met dit bezoek biedt U ons de gelegenheid het land dat zo lang zoveel voor Nederland heeft 

betekend, persoonlijk te leren kennen in een belangrijke fase van zijn geschiedenis. Wij zijn 

U daar bijzonder dankbaar voor.

Ik nodig alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, Mijnheer de 

President, op de historische verbondenheid van onze volken en op de toekomst van het nieu

we Zuid-Afrika.

202 E.F. Eybers: Zuid-Afrikaans dichteres die sinds 1961 in Nederland woont. Ze won onder m eer de 

Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Het citaat is afkomstig uit het gedicht Beurtsancj, 

verschenen in de bundel Balans (Amsterdam 1963) .

203 Het cultureel akkoord is ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland 

en van Zuid-Afrika en heeft betrekking op de sam enwerking tussen culturele organisaties en 

instellingen in beide landen.
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Staatsbezoek van koning Albert II en koningin Paolavan België
Amsterdam, 4 april 2000

Sire,2°4

Mi jn  f a m i l i e  e n  i k  verheugen ons U en Koningin Paola welkom te mogen heten. In de 

kring van landen waarmee wij goede en vriendschappelijke betrekkingen onderhou

den, neemt België immers een uitzonderlijke plaats in. Bovendien bestaat tussen ons een 

persoonlijke vriendschap die ver in de tijd teruggaat en waaraan wij grote waarde hechten. 

Hetzelfde geldt voor de volgende generatie. Onze oudste zonen hebben ook samen al offi

ciële functies vervuld. De hechte banden tussen onze landen en onze beide families maken 

het voor mij tot een speciaal genoegen U beiden vandaag op Uw staatsbezoek aan Nederland 

te begroeten.

Uw komst naar Nederland roept bij ons herinneringen op aan 1993, toen Koning 

Boudewijn en Koningin Fabiola voor de tweede keer een bezoek aan Nederland brach

ten.2̂  Het waren een paar hartverwarmende dagen, die de bijzondere relaties tussen onze 

landen duidelijk weerspiegelden. Het overlijden van Uw geliefde broer, enkele weken later, 

werd ook in Nederland als een schok en een groot verlies ervaren. In de hartelijke gevoe

lens waarmee wij U vandaag ontvangen, zouden wij de herinnering aan hem graag een 

plaats willen geven.

Volkomen onverwacht is het koningschap U toegevallen. Het heeft Uw leven -  en dat van 

Koningin Paola -  geheel veranderd. Met toewijding en overtuiging hebt U de zware taak op 

U genomen. In de zeven jaar die sindsdien zijn verstreken, heeft België met enkele diep 

ingrijpende gebeurtenissen in het reine moeten komen. U hebt in die tijd Uw functie met 

grote inzet vervuld en U verbonden getoond met het lief en leed van Uw land.

Als buurlanden hebben wij vele gemeenschappelijke belangen. Vervoer en infrastructuur 

spelen daarin een belangrijke rol. De verdragen die over Maas en Westerschelde zijn geslo-

204 Albert II: koningvan België sinds 1993.

205 Koning Boudewijn (zie noot 53) en koningin Fabiola hadden tussen 11 e n i 3  mei 1993 een staats

bezoek aan Nederland gebracht.
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ten, hebben de weg geopend naar een vruchtbare samenwerking.206 Een eerste begin is 

gemaakt met de hoge snelheidslijn .2°7 Het zoeken naar een oplossing voor de goederen

spoorlijn door Limburg, waarbij het milieu een serieus probleem vormt, is in volle gang.208 

Zelfs in moeilijkere kwesties blijkt aan beide kanten het vertrouwen te bestaan dat een geza

menlijke aanpak uiteindelijk tot een goede oplossing zal leiden.

Een bijzonder kenmerk van onze bilaterale betrekkingen is de grensoverschrijdende samen

werking. In de loop der jaren is deze op een veelheid van terreinen tot bloei gekomen. Niet 

alleen onze regeringen, maar ook lokale overheden, instellingen en particulieren zijn hier

bij betrokken. Zo worden behalve onze landen vooral ook onze burgers nader tot elkaar 

gebracht. De Europese Unie heeft de grensoverschrijdende samenwerking in de vorm van 

Euregio’s verder gestimuleerd .209 Deze succesvolle ontwikkeling draagt er aan bij dat de 

mensen zich behalve Belg o f Nederlander ook steeds meer Europeaan gaan voelen.

België en Nederland behoren beide tot de ‘pères fondateurs’ van wat nu de Europese Unie 

is.210 Op grond hiervan voelen wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor de toekomst en

206 In d e c e m b e r i9 9 4  hadden Nederland en Vlaanderen de zogenaam d e ‘Waterverd ragen’ gesloten. 

Deze overeenkomst hield in dat Nederland instemde met verbreding en verdieping van de 

Westerschelde. Daarnaast werd afgesproken samen te werken bij de verbetering van de water

kwaliteit van de Schelde en de Maas. Tevens zou de waterafvoercapaciteit van laatstgenoemde 

rivier verbeterd worden.

207 De Hoge Snelheidslijn (HSL) is de Nederlandse tak van het geheel van snelle spoorwegverbindin

gen in Europa. De HSL-zuid moet Nederland aansluiten op het traject Brussel-Parijs. In 1999 was de 

Nederlandse regering begonnen met de uitvoering van de plannen tot de aanleg van de lijn.

208 Op 28 maart 2000 hadden de ministers van Verkeervan Nederland en België een protocol onder

tekend over de Ijzeren Rijn, de spoorlijn die Antwerpen via Noord-Limburg verbindt met het 

Duitse Ruhrgebied. Het enkelsporige traject werd sinds de Tweede Wereldoorlog nauweli jks nog 

gebruikt, en raakte in het begin van de jaren negentig helemaal in onbruik. De bewindslieden 

kwamen overeen een onderzoek in te stellen naar de milieueffecten van het opnieuw in gebruik 

nemen van het tracé.

209 Euregio ’s werden v a n a f  1958  ingesteld door de EEG als grensoverschrijdende sam enwerkings

verbanden voor regionale en gemeentelijke overheden in grensgebieden. Nederland en België 

maken onderdeel uit van diverse Euregio’ s, waaronder de Euregio Scheldemond en de Euregio 

Benelux Middengebied.

2 10  Nederland en België stonden aan de wieg van de Europese integratie. Beide landen hadden in 1950 

het Schumanplan gesteund en behoorden in 1951 tot de zes ondertekenaars van het Verdrag van 

Parijs waarm ee de EGKS werd opgericht. In 1957  behoorden ze tot eerste zes lidstaten van de EEG.
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de ontwikkeling van de Unie. Wij zijn dan ook vanaf het begin actief geweest in het integra

tieproces. In de vele onderwerpen waarbij onze belangen parallel lopen, proberen wij geza

menlijk en in Benelux-verband invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming. De 

mogelijkheden van deze bundeling van krachten zijn nog niet uitgeput. In de Unie, waarin 

de stemmen van steeds meer landen meetellen, zal ten behoeve van het gemeenschappelijk 

belang een gezamenlijk optreden meer dan ooit van belang zijn.

Ook binnen de NAVO vullen onze landen elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tus

sen onze luchtstrijdkrachten en wat de zeestrijdkrachten betreft is er zelfs sprake van een 

vergaande integratie. Zowel in Bosnië als in het voormalig Joegoslavië heeft deze samen

werking zijn nut bewezen en hebben onze landen een belangrijke gezamenlijke bijdrage 

kunnen leveren aan de internationale inspanningen ten behoeve van de vrede.2ri

Dit alles toont aan dat België en Nederland door veel meer worden verbonden dan door een 

taal. Economisch zijn onze landen sterk met elkaar vervlochten en op cultureel gebied vin

den er vrijwel voortdurend uitwisselingen plaats. Dat neemt niet weg dat de taal een heel 

bijzónder kenmerk van onze verbondenheid is. Eén taal delen wij met U, van de andere 

belangrijke taal die in Uw land wordt gesproken, plegen veel Nederlanders enigszins 

schuldbewust te zeggen dat zij er wat meer aan zouden moeten doen. Wanneer men in tele

visieprogramma’s ziet hoe dikwijls Vlamingen taalspelletjes en het Groot Nederlands Dictee 

winnen, zou overigens bij diezelfde Nederlanders de vraag kunnen rijzen o f zij ook niet wat 

meer aan hun eigen taal zouden moeten doen.

De taal bindt ons. Zij bracht ons samen toen in 1998 het Groot Woordenboek der 

Nederlandse taal was voltooid, een gezamenlijk project van onze landen dat in 1851 werd 

aangevangen en nu het grootste woordenboek ter wereld heeft voortgebracht. Veel schrijvers 

en dichters nemen behalve in het eigen land, ook in het buurland een vooraanstaande posi

tie in. Voor ons beiden is het een bijzonder plezier om de beurt, eens in de drie jaar, aan een 

van hen de Prijs der Nederlandse Letteren uit te reiken.

2 1 1  Tussen 1992 en 1995 had een geïntegreerd Belgisch-Nederlandstransportbataljon dee lgenom en 

aan de vredesm acht UNPROFOR in voormalig Joegoslavië. In 1995 hadden de Nederlandse en 

Belgische ministers van Defensie een overeenkomst gesloten tot integratie van de Belgische en 

Nederlandse marine onder com m ando van de Admiraal Benelux. Daarnaast hadden Belgische en 

Nederlandse strijdkrachten v a n a f  1996 een gezamenlijke bijdrage geleverd aan de verdediging 

van het luchtruim boven Bosnië.
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Sire,

In veel grappen die in België worden verteld, spelen Nederlanders een hoofdrol. In ons land 

is met Belgen hetzelfde aan de hand. Men vindt deze grappen meestal niet terug in officiële 

toespraken. Zij maken echter deel uit van een zeer levende cultuur. Het is een traditie die ons 

niet hoeft te verontrusten. Integendeel. De wetenschap heeft ons geleerd dat mensen vooral 

spotten met datgene wat zij van betekenis vinden. Zo is het ook hier. Onze burgers zijn 

belangrijk voor elkaar, zoals ook de samenwerking tussen onze landen op zo talrijke terrei

nen voor ons van het grootste belang is.

Gaarne nodig ik thans alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, 

Sire, op die van Koningin Paola, en op de goede toekomst van het ons zo na staande 

Belgische volk.
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Staatsbezoek van de president van Turkije
Amsterdam, 3 april 2001

Mijnheer de President,212

He t  i s  v o o r  m i j n  m a n  en mij een groot genoegen U en Mevrouw Sezer in Nederland 

welkom te heten. Wij waarderen het zeer dat U Uw eerste staatsbezoek aan een lid

staat van de Europese Unie aan óns land brengt. Opmerkelijk is dat dit bovendien het eer

ste staatsbezoek is dat tussen onze landen plaatsvindt. Dat wil overigens niet zeggen dat 

onze betrekkingen van recente datum zijn. Integendeel, ze gaan bijna vierhonderd jaar 

terug.

De strijd toen, tegen de gemeenschappelijke vijand, de Spaanse Habsburgers, maakte ons al 

vroeg tot lot- en bondgenoten.21? De leider van de Nederlandse opstandelingen, Willem van 

Oranje, zocht contact met de heerser van het Ottomaanse Rijk, dat toen tot de grootste onder 

de grote mogendheden van Europa behoorde. Zijn aanbod tot samenwerking vond een gun

stig onthaal en zo ontstonden bijna vier eeuwen geleden de diplomatieke betrekkingen tus

sen de jonge Republiek en de Verheven Porte. 2l4 In al die eeuwen zijn deze betrekkingen 

nooit onderbroken geweest door oorlog, een welhaast uniek feit in de geschiedenis van ons 

zo vaak door conflicten verscheurde continent.

2 12  A.N. Sezer: president van Turkije v a n a f  2000.

2 13  Zowel de Nederlanden als het Ottomaanse Rijk waren in de zestiende eeuw in oorlog geraakt met 

de Spaanse Habsburgers. Na de zees lag  van Prevesa (1540) leken de Turken aan de winnende 

hand, maar in de s lag  bij Lepanto ( 157 1)  leden zij een gevoelige nederlaag. Door hun g e m e e n 

schappelijke tegenstander werden het Ottomaanse Rijk en de Nederlanden handelspartners en 

bondgenoten.

2 14  In 1569 had Willem van Oranje een geheim e gezant naar de O ttomaanse autoriteiten gezonden 

in de hoop politieke steun te verkrijgen voor de Opstand tegen Spanje. De sultan beloofde mili

taire ondersteuning. De Verheven Porte (ook wel Hoge Porte o f  Sublieme Porte genoem d) was 

een in Europa gebruikelijke aanduiding van het Ottomaanse Rijk. De benam ing komt voortu it  de 

bijnaam van de residentie van de Ottomaanse grootvizier, de ‘ Bab-i ali’ , wat Hoge Poort bete

kent.
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Aan de Nederlandse belangstelling voor Turkije lagen niet alleen politieke, maar ook com

merciële motieven ten grondslag.2I5 Het Ottomaanse Rijk maakte op economisch en cultu

reel gebied een bloeiperiode door. Het hoge peil van de Turkse cultuur uitte zich in unieke 

gebouwen, kunstschatten en producten van artistieke nijverheid. Veel Nederlandse schilde

rijen uit onze Gouden Eeuw laten zien hoe welvarende burgers hier zich Turkse koffie en 

tabak veroorloofden en hun huizen verfraaiden met Oosterse tapijten. De Nederlandse 

ambassadeurs in Istanbul ontdekten bovendien de prachtige Ottomaanse manuscripten. 

Een aantal daarvan hebben een plaats gevonden in Nederlandse bibliotheken, zoals U tij

dens Uw bezoek aan de Leidse Universiteitsbibliotheek zelf zult kunnen zien.

Het kleurrijkste en meest blijvende aspect van onze commerciële uitwisseling was ongetwij

feld de tulpenhandel. In de zeventiende en achttiende eeuw werd het kweken van tulpen in 

onze beide landen een ware passie.216 De tulp, oorspronkelijk geïmporteerd uit Turkije, is in 

latere jaren een symbool van de Nederlandse identiteit geworden dat nu in de hele wereld 

bekend is.

In die tijd was het Ottomaanse Rijk, zeker vergeleken bij het Europa van toen, een voorbeeld 

van tolerantie en culturele veelzijdigheid. Vervolgde minderheden uit andere landen vonden 

er een plaats en de eigen minderheden genoten er een grote vrijheid. Dit alles illustreerde het 

hoge morele niveau van de Ottomaanse beschaving. Ons land, dat eveneens vervolgden uit 

andere landen opnam en tolerantie en godsdienstvrijheid voorstond, waardeerde deze 

aspecten van de Turkse samenleving zeer. De veelzijdige Nederlandse schrijver en denker 

Coornhert, één van de grote pleitbezorgers van religieuze verdraagzaamheid, wees er op dat 

de Turken in tegenstelling tot andere volken, de godsdienst van de verslagen Christenen

2 15  Het Ottomaanse Rijk had zich in de vijftiende en zestiende eeuw tot een Europese grootmacht 

ontwikkeld. De sultan bepaalde door middel van het verstrekken van capitulaties welke landen 

handel mochten drijven met het Ottomaanse Rijk. De Republiek beschikte niet over een derge

lijk document, waardoor zij genoodzaakt waren onder Britse o f  Franse vlag naar de Levant te 

varen. Door het aanknopen van diplomatieke relaties s laagde de Republiek er uiteindelijk in 16 12  

in een handelscapitulatie te verwerven.

2 16  In de zestiende eeuw was er tussen het Ottomaanse Rijk en de Nederlanden handel in tulpen op 

g a n g  gekom en. In de zeventiende eeuw werd de bloem ongekend populair in de Noordelijke 

Nederlanden. Tijdens de zogenaam d e ‘bollenrazernij ’ ( 16 36 -16 37)  werden tulpenbollen voor 

astronomische bedragen verhandeld. Toen er in 16 3 7  een sterke daling van de tulpenhandel o p

trad, werden tallozen financieel te gronde gericht.
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respecteerden.2l7 De halve maan, bekend van de Turkse vlag, werd door de Nederlandse pro

testanten gebruikt als symbool van hun streven naar godsdienstvrijheid.

Economische en persoonlijke banden tussen onze beide volken zijn ook nadien blijven 

bestaan. In de negentiende eeuw kregen ze een nieuwe impuls toen een groot aantal 

Nederlanders in Turkije kansen zag op het terrein van handel en landbouw en zich er blij

vend vestigde. In de twintigste eeuw traden grote veranderingen op. Turkije koos na de 

stichting van de Republiek in 1923 met overtuiging voor een Europese toekomst. Nieuwe 

wetgeving, met name op het gebied van het civiel recht, getuigde hiervan op ondubbelzinni

ge wijze. De op Europa gerichte koers werd na de Tweede Wereldoorlog bevestigd door de 

toetreding van Uw land tot de Raad van Europa, de OESO en vooral ook de Noord- 

Atlantische Verdragsorganisatie.218 Bijna vijftig jaar lang heeft Turkije vanuit zijn geografi

sche sleutelpositie een onmisbare bijdrage geleverd aan de gezamenlijke inspanning de vrij

heid van West-Europa veilig te stellen.

De Associatie-Overeenkomst met de Europese Gemeenschap en later de Douane-Unie heb

ben de weg gebaand naar steeds nauwere samenwerking. Nederland verwelkomt deze 

Europese oriëntatie van Uw land en is groot voorstander van verdere toenadering tot de 

Europese Unie. Dat er nog vele problemen om een oplossing vragen, is duidelijk. De voor

bereiding voor het lidmaatschap van de Europese Unie is een ingrijpend proces. Het vereist 

niet alleen aanpassingen, maar ook fundamentele veranderingen. Alle kandidaatleden moe

ten voldoen aan door de Unie gestelde criteria op het gebied van de “ rule o f law” , de men

senrechten en economische hervormingen. Dat is een veel omvattende en gecompliceerde 

taak. Turkije heeft een bemoedigend begin gemaakt met de vervulling van deze opgave, 

Nederland is gaarne bereid op dit gebied met Uw land samen te werken.

2 17  D.V. Coornhert ( 1522-1590) :  Nederlands dichter, prozaschrijver, polemist, theoloog en wijsgeer. 

Coornhert was van huis uit katholiek, maar ontwikkelde zich tot een fel teg enstander van zowel 

katholicisme als dogmatisch calvinisme. Hij geldt als een belangrijke religieus-humanistisch 

denker.

2 18  Op 9 augustus 1949 trad Turkije toe tot de Raad van Europa. Om de wederopbouw en de uitvoe

ring van het Marshallplan (zie noot 33)  zo efficiënt mogeli jk  te laten verlopen, werd in 1948 de 

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) opgericht. Op 14 decem ber  1960 

werd de orga n isa t ie  o m g e d o o p t  tot O rganisat ie  voor Econom ische  Sa m enw erk in g  en 

Ontwikkeling (OESO), om de meer geli jkwaardige positie tussen de Europese landen en de 

Verenigde Staten te onderstrepen. Bij die gelegenheid werd Turkije lid van de organisatie.  

Daarnaast werd Turkije op 18 februari 1952  lid van de NAVO.
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De naoorlogse Atlantische en Europese samenwerking heeft de banden tussen onze beide 

landen aanzienlijk versterkt. Zij zijn echter ook hechter geworden door de komst van zeer 

veel van Uw landgenoten naar Nederland. Deze veelal jonge mensen voorzagen in de grote 

behoefte aan arbeidskrachten die hier als gevolg van de snelle industrialisatie was ontstaan 

en leverden daardoor een belangrijke bijdrage aan de economische opbloei van ons land. 

Aanvankelijk gekomen als tijdelijke werkkrachten, besloten steeds meer van deze “gastar

beiders” , zoals men hen noemde, hier te blijven en hun gezinnen te laten overkomen. De 

Turkse gemeenschap in Nederland vertoont dan ook een heel ander beeld dan veertig jaar 

geleden. Kinderen van Turkse afkomst bezoeken tegenwoordig in grote getale Nederlandse 

scholen en veel Turkse jongeren studeren aan Nederlandse universiteiten. Het conservatori

um van Rotterdam, zusterstad van Istanbul, biedt een opleiding in Turkse muziek. De 

Turkse gemeenschap kent eigen media en organisaties die zich richten op sociale en cultu

rele ontplooiing binnen de Nederlandse samenleving. Turkse Nederlanders richten eigen 

bedrijven op en laten hun stem horen in schoolbesturen, in gemeenteraden en, niet te ver

geten, in het Nederlandse parlement. Er zijn zeker problemen, maar in het algemeen zijn bij 

de integratie van Turkse immigranten opmerkelijke successen geboekt.

De laatste jaren hebben veel Nederlanders Turkije als vakantieland ontdekt en zijn rijkdom 

aan cultuurschatten leren kennen. Nederlanders en Turken hebben daardoor meer begrip 

voor elkaar gekregen. Dit kwam treffend tot uiting in de blijken van intens medeleven in ons 

land na het drama van de verwoestende aardbeving die Turkije bijna twee jaar geleden heeft 

getroffen.21? De Nederlanders zagen met bewondering de waardigheid waarmee het Turkse 

volk deze beproeving onderging en de vitaliteit en veerkracht waarmee het hierop reageerde.

M ijnheer de President,

Uw presidentschap staat in het teken van het recht en de rechtsstaat. De democratische her

vormingen in Uw land vinden plaats, zoals U het hebt uitgedrukt, ‘niet omdat de buitenwe

reld het wenst, maar omdat het volk ze verdient.’ U vertegenwoordigt hiermee de hoop en 

verlangens van de burgers. Daarom bent U des te meer een zeer welkome gast in ons land.

Gaarne nodig ik alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, Mijnheer 

de President, op die van mevrouw Sezer, en op een gelukkige toekomst voor het Turkse volk, 

waarmee wij zulke oude en rijkgeschakeerde betrekkingen onderhouden.

219  Bij een zware aardbeving in het noordwesten van Turkije op 17  augustus 1999 vielen zeker 15.000 

doden. Vlak na de ramp stuurde Nederland reddingsteams en hulpgoederen naar het getroffen 

gebied.
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Officieel bezoek van de president van Kazachstan 

Den Haag, 27 november 2002

M ijnheer de President,220

Gr a a g  w i l  i k  U hier vandaag begroeten en in ons land welkom heten. Traditioneel begint 

een tafelrede als deze met een verwijzing naar de oude banden die tussen de beide lan

den bestaan. Dat ligt in Uw geval niet voor de hand. Kazachstan is immers een jonge staat, 

die pas sinds kort eigen buitenlandse betrekkingen onderhoudt. Dit betekent echter niet dat 

er tussen de bewoners van onze beide landen niet eerder contacten zijn geweest. 

Integendeel, al eeuwen geleden verbond de zijderoute Europa met Azië en daarmee ook 

Kazachstan met de Nederlanden.221 Het meest bijzondere resultaat van deze contacten was 

de introductie van de tulp in ons land. Vanuit de steppen en de bergen van Kazachstan vond 

deze bloem zijn weg naar Nederland, waar hij een zeer belangrijk handelsproduct werd. 

Thans is de tulp een algemeen bekend Nederlands exportartikel en is deze bloem zelfs wel

haast ons nationale symbool.

De geschiedenis van de tulp is een illustratie van de vele en grote veranderingen die zich in 

de loop der eeuwen hebben voltrokken. Ook de geschiedenis van Uw land toont vele lots

wisselingen, want hoewel Kazachstan een jong land is, kijkt het terug op een lange en veel

bewogen geschiedenis. Met name het afgelopen decennium is rijk geweest aan grote veran

deringen en nieuwe ontwikkelingen. Het woord ‘Kazach’ heeft verschillende betekenissen, 

maar wordt onder anderen ook verbonden met het begrip vrijheid. Die vrijheid ontstond in 

politieke zin echter pas kort geleden, toen met de ontbinding van de Sovjet-Unie ook Uw 

land een onafhankelijke staat werd.222 Deze politieke onafhankelijkheid leidde ook tot een 

hernieuwde belangstelling voor de traditionele Kazachse taal en cultuur en een herwaarde

ring van de nationale culturele identiteit.

220 N.A. Nazarbajev: president sinds de onafhankelijkheid van Kazachstan op 16  decem ber  1991.

221 De zijderoute was een w e g  die in de Oudheid liep van China, via Centraal-Azië, naar het 

Romeinse Rijk. De handelsroute zorgde voor de import van Chinese zijde. Na de val van het 

Romeinse Rijk raakte de w e g  in onbruik, totdat er in de dertiende eeuw w eer gebruik van werd 

gem aakt  door missionarissen en ontdekkingsreizigers.

222  In 1991 had een groot aantal Sovjetrepublieken zich onafhankelijk verklaard, w a ardo ord e  Sovjet- 

Unie uiteenviel. Op 16  d ecem ber  1991 werd Kazachstan onafhankelijk.
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Na de onafhankelijkheid stond Uw land voor grote problemen. Politieke, economische en 

ecologische vraagstukken vroegen alle tegelijk Uw aandacht. U hebt deze problemen met 

voortvarendheid aangepakt. Een van de opgaven was de opbouw van democratische instel

lingen in een land waar op dit gebied weinig traditie bestond en dat bovendien een grote 

etnische verscheidenheid kent. De eerste en de belangrijkste prioriteit was echter stabiliteit 

en consolidatie van de nieuwe staat. De noodzaak deze doelstellingen te combineren met 

versterking van de democratische instellingen en met de ontwikkeling van een democrati

sche politieke cultuur, is voor een samenleving in transitie als de Uwe, geen geringe taak. 

Uw lidmaatschap van de OVSE biedt een kader om deze opdracht te realiseren.223

Uw land draagt de last van een ruïneuze ecologische erfenis. Militaire oefeningen, raketlan

ceringen en kernproeven hebben in de sovjet-periode ernstige schade aan het milieu toege

bracht. Ook de uitdroging van het Aral-meer en de verwoesting van de landbouwgronden 

daaromheen, vormen een zeer ernstig probleem.224 Bovendien ging de overgang van een 

geleide naar een vrije economie gepaard met financiële en economische complicaties. Voor 

een deel zijn deze moeilijkheden thans overwonnen. De inflatie is bedwongen. Snelle en 

drastische hervormingen hebben gezorgd voor een efficiënter en meer transparant econo

misch en financieel stelsel. Uiteraard zijn nog niet alle problemen opgelost, maar Uw land 

kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, mede dankzij de omvangrijke olie- en gas

voorraden. De grote opgave zal zijn deze enorme potentiële rijkdom ten goede te laten 

komen van brede lagen van de bevolking. Het in 2000 opgerichte Nationale Oliefonds is 

hiervoor een nuttig instrument. De rijkdom aan bodemschatten in Uw land heeft inmiddels 

geleid tot omvangrijke buitenlandse investeringen, onder andere uit Nederland. De in 1999 

opgerichte en door U zelf voorgezeten Raad van Buitenlandse Investeerders draagt bij aan 

het scheppen van een gunstig investeringsklimaat en de bevordering van economische voor

uitgang.

Kazachstan is niet alleen economisch maar ook politiek betrokken bij verschillende 

internationale verbanden en organisaties. Ik noemde al de OVSE, die een effectief kader 

vormt voor overleg en samenwerking. U zelf hebt een belangrijk initiatief genomen met de

223  In 1990 was door de CVSE, voorloper van de OVSE, besloten dat democratie, gebaseerd  op 

respect voor mensenrechten, de enige aanvaardbare regeringsvorm in Europa mocht zijn. 

Kazachstan werd op 30 januari 1992  lid van de CVSE.

224  Door het onttrekken van water aan de rivieren die in het Aralmeer uitmonden, zijn in de loop van 

de tweede helft van de twintigste eeuw grote delen van het meer drooggevallen. Als gevolg  hier

van is het zoutgehalte  in het Aralmeer sterk gestegen , wat desastreus is voor de visstand. De 

landbouwgronden aan de oevers van het meer hebben ernstig te lijden onder zandstormen, die 

zoutdeeltjes en bestrijdingsmiddelen van de drooggevallen m eerbodem  met zich meevoeren.
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oprichting van de Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, dat 

in Aziatisch verband soortgelijke doelstellingen nastreeft als de OVSE225 Uw land neemt ook 

actief deel aan het Partnership for Peace programma van de NAVO en aan het Partnerschaps- 

en Samenwerkingsaccoord met de Europese Unie.220

Naast deze multilaterale relaties zijn ook de bilaterale contacten tussen onze beide landen 

van betekenis. Nederlandse bedrijven hebben in Uw land op tal van gebieden een vruchtbaar 

werkterrein gevonden en de wederzijdse handel toont een stijgende lijn. Het in 2001 aange

gane Economische Samenwerkingsprogramma (PSO) biedt goede mogelijkheden voor een 

verdere ontwikkeling van die samenwerking.227

Mijnheer de President,

De tulp is misschien wel de belangrijkste gift die wij aan Uw land te danken hebben. Onze 

deelneming aan het internationale festival ‘Tulip and Man’ dat vorig jaar in Almaty heeft 

plaatsgevonden, herinnerde daaraan. Moge de tulp ook het symbool zijn van de groei en de 

bloei van onze wederzijdse betrekkingen.

Ik nodig alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op de gezondheid van U, Mijnheer de 

President, en op de voorspoedige toekomst van het volk van Kazachstan.

225 De Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) is een organisa

tie van Aziatische landen, gericht op het garanderen van veiligheid en respect voor de m ensen

rechten. Het initiatief voor het oprichten van de CICA werd in oktober 1992 genom en door de 

Kazachstaanse president Nazarbajev.

226 Sinds 27  mei 1994 participeert Kazachstan in het ‘ Partnership for Peace ’-program m a (zie noot 

14 1) .  Op 1 juli 1999 hadden de EU en Kazachstan een ‘ Partnership and Cooperation Agreem ent’ 

(PCA) gesloten. In deze overeenkomst waren grote lijnen uitgezet voor de econom ische en poli

tieke relatie tussen de EU en Kazachstan. Respect voor democratische principes en mensenrech

ten vormden de kernwaarden van dit PCA.

227  Het ‘ Programma Samenwerking Oost-Europa’ (PSO) van het ministerie van Economische Zaken 

is in 1992 van start gegaan. Het programma biedt financiële steun aan Nederlandse onderne

mers die gaan samenwerken met lokale bedrijven uit de dee lnem ende landen. Sinds 2001 

bestaan er ook PSO-projecten gericht op Kazachstan.
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Toespraak ter gelegenheid van de erepromotie aan de universiteit Leiden 
Leiden, 8 februari 2005

M ijnheer de Rector M agnificus,228

G r a a g  w i l  i k  de Universiteit Leiden danken voor het eredoctoraat dat zij mij heeft willen 

verlenen. Het is een eerbewijs dat ik als een bijzonder voorrecht beschouw. Ik waardeer 

het des te meer omdat deze universiteit door Willem van Oranje werd gesticht en mijn fami

lie er al eeuw'en lang zeer nauw mee is v erb o n d en .229 Ik ben u ook dankbaar voor uw vrien

delijke woorden, ai blijft het een vreemd idee dat mij een eredoctoraat wordt verleend zon

der dat er sprake is van bijzondere wetenschappelijke verdiensten.

Het devies van de Universiteit: “Praesidium Libertatis” is ontstaan in strijd tegen onder

drukking.2?0 Thans lèven wij in vrijheid. Hoe om te gaan met de verantwoordelijkheid die dit 

meebrengt is een thema dat mij bijzonder aan het hart gaat.

Het spreekt vanzelf dat ik op een dag als deze terugdenk aan de tijd waarin ik hier bijna vijf

tig jaar geleden studeerde.2?1 Hoewel er geen bevlogen wetenschapper in mij stak, was ik wèl 

geboeid door de studie en de uiteenlopende onderwerpen waarmee ik in aanraking kwam. 

Toen ik in mijn eerste jaar begon met sociologie was het, ondanks de nuttige colleges van 

Professor van Heek, niet mijn ambitie in dat vakgebied verder te gaan.232 Het werd uiteinde

lijk ‘doctoranda’ (zoals men dat toen nog noemde) in de rechtswetenschappen. In de jaren 

daarna heb ik nog wel eens een angstdroom gehad dat ik weliswaar was afgestudeerd maar 

alsnog moest promoveren. Na vandaag zal dit mij zeker niet langer benauwen!

2 2 8  D.D. Breimer: sinds 2001 rector magnificus van de Universiteit Leiden.

229 Willem van Oranje nam het initiatief tot de stichting van een universiteit als beloning voor het ver- 

zetvan de Leidenaren tegen de Spanjaarden. Op 8 februari 1575  werd de universiteit officieel o pge

richt. Veel leden van het geslacht Oranje-Nassau hebben aan de Universiteit Leiden gestudeerd.

230 ‘ Praesidium Libertatis’ b e te k e n t ‘ Bolwerk van de vri jheid’ .

231  Beatrix was in 1956  begonnen aan een studie sociologie.  Gedurende haar studie volgde ze onder 

m eer colleges sociologie, rechtswetenschap, econom ie en geschiedenis.  Beatrix s laagde in 1961 

voor het doctoraalexamen rechten vrije studierichting.

232  F. van Heek (1907-1987):  Nederlands socioloog. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden van 

1948 tot 1972 .

419



K O N I N G I N  B K A T R I X  A A N  H E T  W O O R D

Mijn gedachten gaan uiteraard ook terug naar mijn voortreffelijke leermeesters uit die tijd. Zij 

hebben de basis gelegd voor de kennis van recht en maatschappij die nodig was voor mijn late

re leven. Professor Rypperda Wierdsma233 bracht mij waardering bij voor de heldere opzet van 

ons Nederlandse staatsrecht en voor de betekenis van de Trias Politica.234 Professor Van 

Asbeck besefte al snel dat het weinig zin had mij alieen de formele beginselen van het volken

recht bij te brengen.2?̂  Hij spoorde mij aan over onze landsgrenzen heen te kijken en de prak

tijk van het internationale recht te leren kennen. Het belang van dat recht en de fascinatie voor 

het werk van internationale organisaties hebben mij sindsdien nooit meer losgelaten. 

Professor Van Panhuys en Professor Samkalden stimuleerden mijn belangstelling voor Europa 

en introduceerden mij in de intrigerende wereld van Brussel, Straatsburg en Luxemburg.236 Bij 

de voorbereidingen op mijn eerste reis naar “de West” , in 1958, werd ik bijgestaan door 

Professor Van Lier.237 Het Statuut was kort daarvóór, in 1954, in werking getreden. Sinds die 

reis heb ik een intense belangstelling en genegenheid behouden voor onze rijksgenoten over

zee. Ook denk ik met dankbaarheid terug aan veel andere docenten, in de sociologie, aan de 

juridische faculteit en van het Studium Generale. Mijn nieuwsgierigheid voor velerlei aspecten 

van de wetenschap is in die jaren gewekt en is daarna altijd blijven bestaan.

Mijnheer de Rector M agnijïcus,

Het is, zo heb ik begrepen, bij een gelegenheid als deze gebruikelijk dat eredoctoren iets ver

tellen over hun vakgebied en wat hun daarin bezighoudt. Nu ik dit ambt bijna 25 jaar bekleed

233  Lees: Rijpperda Wierdsma. J.V. Rijpperda Wierdsma (1904-1981):  Nederlands rechtsgeleerde. Van 

1948 tot 1967 hoogleraar staats- en administratiefrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

23 4  De trias politica van Montesquieu houdt in dat het s taatsgezag  in drie functies opgedeeld kan 

worden. Zie noot 10 1 .

235  F.M. van Asbeck (1889-1968): Nederlands rechtsgeleerde. Van 1947 tot 1959 hoogleraar volken

recht, internationale politieke geschiedenis, vergelijkend staatsrecht en staatkunde der niet-zelf 

regerende landen overzee aan de Rijksuniversiteit Leiden.

236  H.F. van Panhuys (19 16-1976):  Nederlands rechtsgeleerde. Van Panhuys was tussen 1959 en 1976, 

als opvolger van Van Asbeck (zie noot 235) ,  hoogleraar volkenrecht aan de Rijksuniversiteit 

Leiden. I. Samkalden ( 19 12-1995) :  Nederlands rechtsgeleerde en politicus. Van 1959  tot 1960 bui

tengewoon hoogleraar recht van de internationale organisaties en van 1960 tot 1965 hoogleraar 

recht van de internationale organisaties aan de Rijksuniversiteit Leiden.

2 3 7  Beatrix had van 17  februari tot 2 maart 1958 een bezoek gebracht aan Suriname en de 

Nederlandse Antillen. R.A.J. van Lier ( 19 14-1987):  Surinaams socioloog, historicus en dichter. 

Hoogleraar sociologie en cultuurkunde van Suriname en de Nederlandse Antillen aan de 

Rijksuniversiteit Leiden van 1950 tot 1965.  Van 1965 tot 1980 hoogleraar sociologie en cultuur

kunde van Midden- en Zuid-Amerika.
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wil ik ingaan op het bijzondere karakter van het koningschap en op de vraag wat mij daarin 

motiveert en boeit. Ik heb het koningschap niet gekozen -  wèl aanvaard. Een ambt dat 

iemand krachtens geboorte toevalt is per definitie niet door eigen verdiensten verworven. 

Dat dwingt bovenal tot bescheidenheid en zelfreflectie, zeker wanneer men persoonlijk 

wordt geëerd! Ik ben mij ervan bewust dat het ambt alles om mij heen beheerst, actie en reac

tie bepaalt en woord en daad kleurt. Het koningschap legt beperkingen op, maar schept ook 

mogelijkheden. Het blijft een voortdurende uitdaging hieraan een maatschappelijke èn per

soonlijke invulling te geven.

Het is een voorrecht een rol te vervullen die voor velen in dit land niet alleen een historische, 

maar ook een actuele betekenis heeft. Het staatshoofd bekleedt een positie waarin het bij 

uitstek mogelijk is het algemeen belang te dienen. Omdat de Koning “ boven” de partijen 

staat, kan hij zich ongebonden en volledig inzetten voor de publieke zaak, de res publica. Dit 

begrip -  ook oorsprong van het woord “ republiek” -  is hèt uitgangspunt dat deze functie de 

moeite waard maakt.

In het aanvaarden van het ambt als opdracht in het eigen leven neemt de Koning de ver

plichting op zich het respectvoor de natie uit te dragen en de waardigheid van het koning

schap te onderhouden. In ons staatsrechtelijk systeem functioneert het Koningschap 

onder de bescherming van de ministeriële verantwoordelijkheid.2?8 Deze verantwoorde

lijkheid had in het verleden vooral een beperkend karakter maar werd vanaf de jaren tach

tig minder eng geïnterpreteerd. Dankzij opeenvolgende minister-presidenten kreeg ik de 

mogelijkheid nieuwe terreinen te betreden, in brede kringen van de samenleving met 

mensen te spreken en in het algemeen de functie een ruimere maatschappelijke invulling 

te geven.

Dat het staatshoofd geen politieke verantwoording verschuldigd is, betekent niet dat hij 

geen èigen verantwoordelijkheid draagt. Zodra hij het koningschap heeft aanvaard, legt de 

Koning immers in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal de plechtige eed a f het 

Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds te zullen onderhouden en handhaven en 

de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. De Volksvertegen

woordiging van haar kant zweert o f belooft de onschendbaarheid en de rechten van de

238  In 1848 werd de politieke ministeriële verantwoordelijkheid opgenom en in de Grondwet. Artikel 

42 tweede lid luidt: ‘ De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk’ . In de prak

tijk betekent de ministeriële verantwoordelijkheid dat de minister-president ervoor moet waken 

dat het publieke optreden van de leden van het koninklijk huis geen aanle iding geeft  tot politiek 

debat.
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Koning te handhaven. Het gaat 0111 een tweezijdig verbond dat bij elke nieuwe Koning wordt 

bevestigd. Het Statuut en de Grondwet zijn de gemeenschappelijke basis voor de staatkun

dige verhoudingen. Binnen die verhoudingen moet de Koning vanzelfsprekend goed wor

den geïnformeerd en wordt van hem verwacht dat hij, waar nodig, zal waarschuwen o f 

bemoedigen. Als symbool van de continuïteit en schakel tussen verleden en toekomst, heeft 

hij bovendien, zoals alle publieke ambtsdragers, de verantwoordelijkheid het ambt in alle 

waardigheid ongeschonden door te geven aan de volgende generatie. Daarmee geldt voor de 

Koning ook persoonlijk de plicht zorgvuldig op te treden.

Tot die zorgvuldigheid behoort een scherp onderscheid tussen de vervulling van het ambt en 

het privé leven. Dat is soms moeilijk, omdat ambt en familie historisch met elkaar zijn ver

weven. Ik besef dat familieaangelegenheden direct op het ambt kunnen terugslaan. Dit geldt 

zeker in een tijd waarin “ de mens achter de ambtsdrager” zozeer wordt uitgelicht. Ruimte 

voor een persoonlijk leven is echter essentieel om de publieke taken lang en met inzet te 

kunnen vervullen. Mijn man heeft dit steeds scherp gezien en bewaakt.

Al vanaf het begin van ons huwelijk hebben Prins Claus en ik geprobeerd goede ideeën en 

initiatieven op het terrein van kunst en cultuur, wetenschap en maatschappij, milieu en ont

wikkelingssamenwerking te stimuleren en daarvoor belangstelling te wekken. Samen hoop

ten wij zo te kunnen bijdragen aan behoud van kwaliteit op gebieden die waardevol zijn voor 

onze samenleving.

Inspirerend is bovenal de ontmoeting met mensen. Het ambt biedt daartoe unieke kansen. 

Werkbezoeken geven de gelegenheid mij te verdiepen in kwesties van onderwijs, problemen 

van jongeren, plattelandsontwikkeling, lokaal bestuur, minderheden, achterstandswijken, 

milieubescherming en medische zorg en nog zoveel meer. Voor mij is belangrijk een indruk 

te krijgen van de zeer uiteenlopende omstandigheden waaronder mensen werken en leven, 

om zó als het ware “de andere kant van de werkelijkheid” te Ieren zien. Daarbij gaat het niet 

alleen om de werking van algemene wetten en regels, maar ook om de werkelijkheid van 

individuele burgers die in de ingewikkelde maatschappij hun weg vinden. Het is steeds weer 

indrukwekkend en hartverwarmend te ervaren hoe ondanks grote verschillen mensen zich 

voor elkaar inzetten en wat ze in kleiner én groter verband voor elkaar over hebben. Dit sti

muleert mij en houdt mij gaande. Zonder blind te zijn voor wat er mis is, zie ik dat veel ver

trouwde waarden en goede gewoonten van betekenis blijven. Compassie, gemeenschapszin 

en begrip voor elkaar zijn op allerlei plaatsen bindende krachten.

Ik probeer die rijkdom aan ervaringen in te brengen in mijn contacten met ministers en 

staatssecretarissen. De gezamenlijke werkbezoeken en regelmatige gesprekken zijn een 

voorbeeld van de samenwerking binnen de regering. Zo kan het Staatshoofd inhoud geven

422



T O E S P R A A K  T E R  G E L E G E N H E I D  VAN D E  E R E P R O M O T I E  AAN DE U N I V E R S I T E I T  L E I D E N

K o n i n g i n  B e a tr ix  o n tv a n g t  uit handen van rector  magnificus D.D. Breimer het e re d o c to ra a t  uan de universiteit 

Leiden,  f e b r u a r i  2005 [Foto: A N P / M a r c e l  Antonisse].

aan zijn taak en wordt vermeden dat hij in de politieke sfeer een eigen rol speelt. Op deze 

wijze krijgt ministeriële verantwoordelijkheid gestalte.

Soms doorkruisen vreugde en verdriet plotseling alles in het dagelijks leven en betrekken 

mij direct bij mensen en hun emoties, in mijn functie, maar ook persoonlijk. Het is mooi in 

blijdschap te kunnen delen, maar ook als zich ergens een ramp voordoet wil ik blijk geven 

van mijn intens meeleven. Op zulke momenten overheersen gevoelens van verbondenheid.

Ook in de buitenlandse ontmoetingen die mijn ambt met zich brengt heb ik veel inspiratie 

kunnen vinden. Het is een voorrecht van internationale ontwikkelingen op de hoogte te blij

ven en over grenzen heen nieuwe contacten te leggen. Daarbij heb ik mij dikwijls gesteund 

gevoeld door wat ik in Leiden over internationale betrekkingen heb geleerd. Bovendien heb 

ik in het buitenland herhaaldelijk ervaren dat er in brede kring bijzondere waardering voor 

Nederland bestaat. Met name op het gebied van de wetenschappen kenmerkt ons land zich 

door veelvuldige en intensieve uitwisseling van kennis en inzicht. Het creatieve denken dat 

wetenschap eigen is, blijft fascinerend. Internationaal neemt ons land in verschillende tak

ken van wetenschap een plaats in van betekenis. Dat geldt evenzeer voor de Leidse
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Universiteit, die in deze tijd van snelle veranderingen op nieuwe ontdekkingen en ontwik- 

kelingen die zich in de wetenschap voordoen, goed inspeelt.

Mijnheer de Rector M agnificus,

In dit antwoord op uw vriendelijke woorden heb ik willen duidelijk maken dat mijn ambt, 

behalve een inspirerende opdracht ook een “éducation permanente” inhoudt. Die “éduca- 

tion” is grotendeels hier begonnen. Met des te meer genoegen en dankbaarheid aanvaard ik 

dan ook dit eredoctoraat van de Leidse Universiteit.
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Kersttoespraak 1980

V
a n d a a g  w i l  i k  mij graag tot U richten met een kerstgroet. Met Kerstmis is het de 

gewoonte elkaar goede wensen te zenden in woorden, waarmee wij iets van onszelf wil

len geven en tevens aandacht schenken aan de ander.

Kerstmis inspireert tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van 

leven en geloof. Geen twee mensen beleven hun geloof op eenzelfde manier. Een ieder kan 

dan ook alleen over zijn eigen overtuiging spreken -  en over zijn eigen twijfels.

In mijn kerstgroet kan ik niet méér doen dan enige persoonlijke gevoelens en gedachten 

weergeven.

Kerstmis heeft een bijzondere betekenis: het is het feest van de geboorte van Jezus Christus. 

Hij is het licht dat schijnt in de duisternis. Zijn licht kan ons ook de weg wijzen in het don

ker van deze tijd. Hij is de weg van de liefde.

Deze woorden zijn gemakkelijk uitgesproken, maar dat wil niet zeggen dat het altijd een

voudig is om uit dit geloof troost en moed te putten. Wanneer te veel schaduw op onze weg 

valt, is het soms moeilijk nog licht te ontwaren. Als wij teleurgesteld worden in elkaar, o f 

elkaar pijn doen, kunnen wij de weg van de liefde uit het oog verliezen. Dikwijls zien wij ook 

niet de zin van wat gebeurt in onze wereld, die bedreigd wordt door toenemend geweld en 

onbegrensde vernietigingskracht. Wij staan machteloos bij het verscherpen van conflicten 

en het gebrek aan menselijke solidariteit. Wij zien het erger worden van armoede en honger. 

Het besef dat de meesten van ons zoveel meer bevoorrecht zijn dan het overgrote deel van de 

mensheid, stemt ons niet altijd tot dankbaarheid en schijnt evenmin te inspireren tot daad

kracht. Soms lijkt het o f  wij ons zo laten verlammen door het grote gebeuren in de wereld, 

dat wij nauwelijks oog hebben voor onze eigen mogelijkheden in kleiner verband. Misschien 

bepalen wij ons wel te veel bij de materiële teruggang, die op sommige gebieden onont

koombaar is. Wij kunnen ook zoeken naar nieuwe openingen en perspectieven voor meer 

menselijk geluk.

Ieder leven heeft zijn eigen beperkingen en grenzen. Wij gaan ons daarin steeds benauwder 

voelen, als wij ons voordurend bezig houden met hetgeen nièt kan. Wij kunnen ons instel

len op wat wèl kan. Wie zijn ogen openhoudt ziet niet een wereld van louter duisternis. Wij 

zien dat menselijk medegevoel het winnen kan van onbarmhartigheid.

In onze eigen houding jegens anderen kan warmte wantrouwen en onverschilligheid ver

dringen.
Het gaat om onze levenshouding, om de wil te zoeken naar licht in een wereld waarin het 

negatieve vaak de meeste aandacht krijgt.
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Koningin Beatrix, prins Claus, hun zoons Johan Friso en Constantijn en hun neefje Jaime Bernardo schenken 

w a r m e  chocolademelk uoor het personeel, december 1980 [Foto: ANEFO, Nationaal Archief].

Kerstmis richt onze aandacht juist op het positieve.

Vooral nu voelen wij allen, en zeker zij die eenzaam, verlaten o f angstig zijn, hoezeer wij 

elkander nodig hebben.

Kerstmis brengt ons samen, geeft nieuwe kansen en is het feest om het ontvangen licht door 

te geven.

Kerstmis zou daarom langer moeten duren ...

Ik wens U allen hele goede dagen toe.
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V
a n  o u d s h e r  is K e r s t m i s  het feest van het licht dat doorbreekt in de duisternis. Licht dat 

wij mogen ontvangen en doorgeven daar, waar de wereld ons donker lijkt.

Ieder jaar wijst ons het kerstlicht de weg naar onze medemensen. Wij trachten elkaar te vin

den en vast te houden.

Het jaar dat nu wordt afgesloten, stond in het teken van gehandicapten.1 

In deze kerstgroet gaan mijn gedachten allereerst uit naar hen over wier leven de schaduw is 

gevallen van een lichamelijke o f geestelijke handicap. Een schaduw die meestal ook ligt over 

allen die zich in liefde en zorg met hen verbonden voelen.

Te lang heeft de samenleving nauwelijks oog voor hen gehad.

Gezond zijn gold als maatstaf voor volwaardigheid. Zwakkeren en gebrekkigen willen wij in 

onze maatschappij wel goed verzorgen. Wij bieden hen echter niet altijd gelijkwaardige kan

sen en een eigen plaats in de samenleving. Wegen tot levensontplooiing blijven voor gehan

dicapten schaars en moeilijk bereikbaar. Zij moeten zoveel overwinnen.

Er zijn mensen die hun achterstand om weten te zetten in een voorsprong en die blijmoe

digheid uitstralen. Anderen valt het zwaar hun leven te aanvaarden.

Het is duidelijk dat het einde van dit jaar niet het einde mag zijn van daadwerkelijke betrok

kenheid bij de problemen van de gehandicapte mens, en van degenen, die om hem heen 

staan. Het blijft noodzaak naar hen te luisteren. Zij vragen niet om medelijden, maar om 

medeleven, om doorbreking van hun isolement.

Dat isolement treft soms ook mensen die leed en pijn onzichtbaar met zich meedragen -  als 

een verborgen handicap.

Iemand kan zo geslagen worden in zijn leven, dat hij zich niet in staat voelt verder te gaan. 

Soms, als mensen uitgeschakeld zijn, het geloof in de toekomst hebben verloren, en bij een 

ander met hun verdriet geen weerklank vinden, vervult hen diepe eenzaamheid.

Dat onze wereld bedreigd en geschonden wordt, kan ons beklemmen en vervullen met 

gevoelens van twijfel en onmacht. Angst kan verlammend inwerken op ons dagelijks 

bestaan.

1 De VN hadden 1981 tot internationaal jaar  voor mensen met een handicap uitgeroepen. Prinses 

Juliana was erevoorzitter van de Nationale Commissie Internationaal jaar  van Gehandicapten 1981.
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Maar het kerstfeest brengt ons de belofte dat er juist voor wie het moeilijk heeft, hoop is. 

‘Zij die de duisternis niet bemerken zullen het licht nooit zoeken’ , is eens gezegd.2 Zij die 

niet weten wat verdriet is, zullen nooit werkelijk vreugde kennen. Zij die niet geworsteld 

hebben met hun lot, zullen nooit tot innerlijke vrede komen.

Maar de betekenis van Kerstmis reikt verder dan het zoeken naar innerlijke vrede. Het 

Evangelieverhaal vertelt immers van een klein kind, dat geboren is in een stal, in de armoe

de van deze wereld.

Hij ligt afhankelijk en kwetsbaar in een kribbe. Toch is Hij Christus, die is gekomen om zie

ken te genezen en mensen te verlossen. Hij wijst ons de weg van de liefde.

Wanneer wij ons bekommeren om het lot van onze medemensen, worden wij tochtgenoten 

op weg naar een betere wereld.

Het kerstfeest roept ons op tot het gaan naar de ander, tot het uitsteken van de helpende 

hand.

Zó kunnen we door isolement en eenzaamheid heenbreken en ons opnieuw met elkaar ver

bonden voelen.

Anders gezegd, met heel oude woorden:

‘Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht’ .3

Ik wens U gelukkige kerstdagen.

2 Henry Thomas Buckle ( 18 21- 1862) :  Engels historicus, journalist en pamflettist. (‘Those who can- 

not feel the darkness, will never look for the light.’ )

3 1 Joh annes  2 ,10 .
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Ke r s t m i s , het feest van het licht in de duisternis, valt in donkere dagen. Meer en meer 

horen we nu ook spreken over donkere tijden: tijden van teruggang, van crisis, van ver

slechtering. De werkgelegenheid neemt snel af, produktie en inkomen lopen terug, de 

wereldeconomie wordt beheerst door sombere voorspellingen. Die economische crisis treft 

de één harder dan de ander.

In ons land komen de klappen het hardst aan bij degenen, die hun plaats in het arbeidspro

ces verliezen ö f geen plaats kunnen vinden.

Maar dit raakt ons allemaal. Heel ons volk wordt armer als zoveel gaven, zoveel talenten 

onbenut blijven en mensen niet tot hun recht kunnen komen. Nog zwaarder dan bij ons 

drukt deze tijd van teruggang op de mensen in de arme landen, waar zeer velen thans hele

maal geen kansen krijgen. Het leed van anderen kan niemand onbewogen naast zich neer

leggen.

Toch mogen wij niet uitsluitend oog hebben voor teruggang en verslechtering.

Elke tijd kent zowel bloei als verwelking, voorspoed tegenover achteruitgang, recht naast 

onrecht.

Zien wij alleen wat het leven somber maakt en bezwaren wij elkaar met de doem die over 

onze wereld lijkt te hangen, dan belanden wij in een geestelijke crisis, die misschien erger 

en hardnekkiger is, dan de economische.

Verdriet treft de één zwaarder dan de ander. Maar er is geen leven dat alleen maar vreugde 

kent. Een ieder moet verdrietige ervaringen verwerken. Je probeert het verdriet wel zijn 

plaats te geven, maar het niet alle plaats te laten opeisen.

Verdriet kan naast vreugde bestaan. Bovendien kan leed mensen brengen tot diep nadenken, 

tot een beter aanvoelen van elkaar en tot bereidheid voor elkaar op te komen.

Tegenslagen die we in economisch opzicht ervaren, kunnen ons eveneens in beweging bren

gen, ons aansporen tot een nieuwe vindingrijkheid en inspireren tot vernieuwing in ons den

ken. De gevolgen van de teruggang komen op ons allen af; ieder worstelt met eigen proble

men.

Het samen zoeken naar oplossingen betekent bereid zijn offers te brengen voor elkaar en 

voor de gemeenschap.
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Elke crisis dwingt tot verandering. Die verandering kan ook een verbetering zijn. Er ontstaan 

nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in onze wijze van leven en samenleven, onze cultuur. 

Velen zien zulke nieuwe kansen als een lichtpunt waar zij hoop uit putten. Anderen twij

felen.

In onze wijze van reageren beïnvloeden wij elkaar. Praten wij elkaar aan dat het steeds slech

ter zal gaan en blijven wij gefixeerd op de duisternis, o f  spreken wij elkaar moed in door te 

wijzen op het goede, op wat licht en hoop brengt in ons leven?

In het zoeken naar de zin van het bestaan is hoop een anker; hoop, die geen illusie is, maar 

een vast vertrouwen, dat zijn houvast vindt in eigen geestkracht van de mens, in solidariteit 

met anderen en in geloof in de belofte die ons in Kerstmis is gegeven.

Gods licht valt met Kerstmis in onze duisternis.

Met het teken van de geboorte van Zijn Zoon opent God onze ogen voor de kracht van het 

zwakke, die boven de machten van de wereld uitstijgt en overwint.

Het is het teken dat uiteindelijk het kwaad moet wijken voor het goede.

In dit licht wens ik U op deze Kerstmis moed en vertrouwen.
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Me t  K e r s t m i s  is het a lso f de tijd stil staat. De dagelijkse zorgen zetten we even van ons 

af, wanneer wij het feest vieren van de geboorte van Christus. Het Kerstfeest laat ons 

de wereld -  die zo vaak donker lijkt -  in een nieuw licht zien. In dat licht mogen wij elkaar 

zien, niet alleen hen die ons nabij zijn, maar ook degenen, die ver van ons afstaan -  dwars 

door alle verschillen heen.

Daartoe zijn we niet altijd in staat. In het leven van alledag hebben mensen soms moeite 

elkaar te verdragen. In een tijd van materiële teruggang nemen de vspanningen toe. Onze 

samenleving verhardt. Mensen kunnen elkaar negeren, afschrijven, opzij zetten, o f nog 

erger.

Onverdraagzaamheid is in de wereld, dit afgelopen jaar, weer oorzaak geweest van vele con

flicten. Ook in ons eigen land hebben zich schokkende gebeurtenissen voorgedaan, waarbij 

zelfs een kind slachtoffer werd . 4

Achter uitingen van intolerantie schuilt vaak angst: je ervaart de ander vooral als anders en 

daarmee als bron van dreiging. Maar wie bang is draagt in wezen zelf het gevaar in zich. 

Angst voor de ander doet ons vluchten in de afzondering van de eigen persoon, de eigen 

groep, de eigen cultuur. Mensen komen niet naast, maar tegenover elkaar te staan.

Verdraagzaamheid, fundament van ons menselijk samenleven, blijft steeds een grote opga

ve. Zelfs in een land met een lange traditie van tolerantie, moet de ruimte voor de ander en 

voor het anders zijn en -denken, door elke generatie opnieuw worden veroverd.

Iedere tijd wordt geconfronteerd met eigen vormen van onverdraagzaamheid. Ook vandaag 

staan we weer voor de taak in onze samenleving gestalte te geven aan tolerantie en respect 

voor onze medemensen.

4 Op 20 augustus 1983 werd in Amsterdam Kerwin Duinmeijer, een vijftienjarige jongen van 

Antilliaanse afkomst,  doodgestoken. Algemeen was de opvatting dat het hier een racistische 

moord betrof.
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Verdraagzaamheid vereist niet dat we geen kritiek mogen hebben, elkaar allemaal aardig 

moeten vinden, o f  volledig begrijpen.

Tolerantie vraagt openheid voor het onbekende en doorbreking van het isolement. Waar de 

culturen elkaar ontmoeten, hoeft geen confrontatie te ontstaan. De ontmoeting van ver

schillende leef- en denkwerelden kan de gemeenschap als geheel verrijken.

Elk mens is even kostbaar, ongeacht afkomst, ras, geloof, maatschappelijke positie o f natio

naliteit. In die gelijkwaardigheid van mensen ligt de basis van een verdraagzame maat

schappij.

Verdraagzaamheid houdt ook zorg in, mee-dragen van de last van de ander. Die zorg is voor

al nodig voor degenen die aan de rand van de samenleving staan, die zich uitgeschakeld voe

len. Het is een eis van rechtvaardigheid dat de hele gemeenschap de zwakken draagt.

Kerstmis plaatst de opdracht tot verdraagzaamheid in een verder reikend licht. Jezus noem

de de ander: ‘de naaste’ . Die naaste is voorwerp van liefde.

Velen worstelen met het begrip ‘naastenliefde’ en vinden het moeilijk daaraan inhoud te 

geven. Onze taal kent het gezegde: ‘Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook aan een 

ander niet’ . Jezus zei het positief: behandel de mensen zoals U door hen behandeld wilt wor

den. Wij vragen respect voor onze overtuiging. Laten we dat respect dan ook aan anderen 

geven. Wij hebben als mens erkenning nodig en liefde. Laten we die dan ook aan anderen 

geven.

Van het verhaal dat met Kerstmis is begonnen, vormt liefde de kern. Daarover lezen we: ‘De 

liefde is lankmoedig, zij kwetst niet, zij wordt niet verbitterd. Alles verdraagt zij.’5 Kerstmis 

vraagt dat wij ons wapenen tegen onverdraagzaamheid, dat wij onbegrip trachten om te zet

ten in respect en isolement in openheid. Om de ander te kunnen aanvaarden moeten we hem 

eerst zien. In een deel van Afrika begroeten mensen elkaar met de woorden: ‘Ik zie je!’ Elkaar 

werkelijk zien, dat lijkt mij de opdracht -  het uitzicht van Kerstmis.

Ik wens U gelukkige Kerstdagen toe.

5 1 Korintiërs 13 ,4.
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V
o o r d a t  h e t  j a a r  voorbij is, mogen we met Kerstmis nog enkele dagen beleven van vreug

de en bezinning: vreugde om het licht dat met de geboorte van Christus het donker heeft 

doorbroken; bezinning over de zin van ons leven in een tijd die dikwijls vol twijfel is. 

Negentien vier en tachtig loopt ten einde -  het jaar dat sommigen met zoveel aarzeling bin

nentraden. 1984, de titel ook van een boek, waarin een maatschappij wordt beschreven van 

volstrekte vreugdeloosheid, een wereld waaruit ieder sprankje hoop, elk vleugje vrijheid is 

verdwenen.6 Juist dit jaar doet ons opnieuw de betekenis beseffen van vrijheid, recht en 

gerechtigheid.

Voor Nederland, België en Luxemburg was dit tevens het herdenkingsjaar van de sterfdag 

van Willem de Zwijger, nu 400 jaar geleden.

Zijn levensdoel vond hij in het streven naar vrijheid voor de mensen in deze landen; vrijheid, 

oolc om hun godsdienst te beleven naar eigen inzicht en overtuiging. Hij streed voor herstel 

van recht en van een rechtvaardig bestuur. Die levenstaak had hij niet zelf gezocht. 

Geleidelijk ontdekte hij dat hij er niet onder uit kon en vond hij de moed om ondanks weer

stand en tegenslag, verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het lot van zijn landgenoten. 

Het waren bepaalde gebeurtenissen in zijn leven, zoals de confrontatie met onderdrukking 

en vervolging vanwege het geloof, die hem brachten tot de erkenning: ik hoor bij deze men

sen, bij dit land en dit volk.

De tegenslag die Willem de Zwijger ondervond, maakte hem allerminst tot een tragische 

figuur. Tegenslag komt van buiten, tragiek zetelt in ons zelf. Om in tegenspoed overeind te 

blijven moet men een strijd voeren met zichzelf. Eén van de coupletten van het Wilhelmus 

beschrijft ook de kracht die Willem de Zwijger vond, toen hij alleen stond in zijn overtuiging: 

‘Standvastig is gebleven mijn hart in tegenspoed.’

In dit voorbeeld van persoonlijke moed, plichtsbetrachting en offervaardigheid vinden wij 

ook vandaag inspiratie. Een doel, een opdracht in het leven, valt meestal niet zo maar uit de 

lucht, maar rijpt, in alle geleidelijkheid. Zo’n opdracht berust op lotsverbondenheid, op de 

verbinding van het eigen leven met dat van andere mensen. Van ons wordt gevraagd te 

erkennen dat die anderen bij ons horen en wij bij hen. Wij dragen ieder een eigen verant-

6 George Orwell, Nineteen Eicjhty-Four (Londen 1949).
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woordelijkheid. Vanuit die verantwoordelijkheid moeten wij durven kiezen, ook als het 

gevolg van onze keuze zou zijn dat wij alleen komen te staan, onbegrepen, niet geliefd. Daar 

is veel moed voor nodig. Moed, schreef iemand eens, is genade onder druk.? Moed is de 

keuze voor recht tegen de stroom van het onrecht in. Kiezen in een tijd van verdrukking voor 

wat juist is en rechtvaardig vraagt een diepe overtuiging, een geloof in waarden die per

soonlijke offers de moeite waard maken. Steeds opnieuw komt het erop aan kracht te putten 

uit geloof en hoop, ook al is in de wereld om ons heen de goede uitkomst niet onmiddellijk 

zichtbaar.

Kerstmis biedt uitzicht in de komst van Jezus. Hij werd geboren als arme onder de armen. 

Hij bezat niets, had geen macht, voerde geen spectaculaire strijd. Aan het einde van Zijn 

leven, was Hij helemaal alleen, door allen verlaten. Toch brengt juist Hij het licht in onze 

duistere wereld, ook vandaag, 2000 jaar later.

Jezus verbond zijn leven met dat van anderen. Hij vereenzelvigde zich altijd met, wat de 

Bijbel noemt, ‘de minsten’ onder de mensen. Wie hongerigen voedt, vreemdelingen huis

vest, gevangenen, zieken en mensen in nood bezoekt, volgt Hem. Wij kennen deze ‘min

sten’ , soms in onze eigen omgeving. Wij zien hen ook in grote delen van de wereld waarin 

zij, door honger en ondervoeding, het einde van de dag niet halen. Wij vinden hen in vluch

telingenkampen, in oorlogsgebieden, in streken getroffen door rampen.

De keuze voor de ‘minsten’ is vaak moeilijk. In ons dagelijks leven wordt de gedachte aan 

hen door onze eigen zorgen verdrongen. Toch blijft de boodschap duidelijk: het leven van de 

meer bevoorrechten krijgt pas werkelijk waarde, als het verbonden wordt met dat van de 

minst bedeelden. Zin krijgt ons leven vooral, als wij bereid zijn te gaan staan aan de kant van 

rechtelozen en onderdrukten.

Als wij deze keuze overtuigd maken, kiezen wij voor een moeilijke weg, voor de weg van de 

mééste weerstand. Geen levensovertuiging kan ons daarbij behoeden voor tegenslag en 

teleurstelling.

G eloof biedt ons geen kant en klare oplossingen. Geloof is niet meer, maar ook niet minder, 

dan een bron waaruit telkens opnieuw kan worden geput. Het geeft ons vertrouwen, dat wij 

een goede keuze doen.

Ook vandaag, Kerstmis 1984, hebben wij dat vertrouwen nodig. Graag wens ik U allen een 

goed Kerstfeest toe.

7 De uitdrukking komt uit een interview met de schrijver E. Hemingway ( 1899-1961)  in het w e ek

blad The New Yorker van 30 november 1929.
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Me t  K e r s t m i s  h e r d e n k e n  w ij  de geboorte van Christus. Hij is het licht dat doorbreekt in 

een wereld vol duisternis. Dit Kerstfeest valt aan het einde van een herdenkingsjaar. 

Wij stonden stil bij de duisternis die in een groot deel van de wereld heerste tussen 1939 en 

1945. Velen, ook in ons land, leden onder oorlog en onderdrukking.

Herdenken is het bewust oproepen van de herinnering, het zoeken naar een overbrugging 

tussen de wereld van het heden en die van het verleden. In de geschiedenis vindt het leven 

zijn continuïteit.

Herdenken houdt ons betrokken bij het verleden, door de generaties heen. Een nieuw 

geslacht, zonder persoonlijke herinnering aan gebeurtenissen, die ouderen diep hebben 

aangegrepen, neemt de draad weer op. Jongeren willen het verleden, waaruit ook hun gene

ratie voortkomt, niet ontkennen. Zij vragen wèl het recht op een eigen beleving daarvan. Het 

verleden is immers niet een last die door de oudere generatie op de schouders van een vol

gend geslacht kan worden gelegd. Het is een voorbije werkelijkheid, die telkens opnieuw 

een plaats moet krijgen in het heden. De opgave is, het goede uit het verleden steeds een 

nieuwe gestalte te geven.

Natuurlijk is er een verschil in ervaring tussen degenen die wèl en hen die niet de oorlog 

bewust meemaakten. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen en draagt die persoonlijk mee.

Daarom zijn ervaringen zo moeilijk over te dragen. Voor een nieuwe generatie is ook niet wat 

anderen hebben beleefd beslissend, maar wat er nu gedaan moet worden. Voor hen komt het 

aan op de uitdagingen van hun eigen tijd, op nieuwe initiatieven. Zij vragen zich af, o f  het 

kompas waarmee vroeger de koers werd uitgezet, nog kan dienen op de vaarroute van van

daag.

Het afgelopen jaar was aan de jongeren opgedragen: 1985, het Jongerenjaar.s Voor jonge 

mensen blijkt het soms moeilijk een eigen stem te laten horen. Verschillen in ervaringswe

reld en misverstanden belemmeren de dialoog tussen de generaties. Jongeren hebben ruim-

8 1985 was door de VN tot Jongerenjaar uitgeroepen.
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te nodig en sympathie. Wie de jeugd geen vertrouwen schenkt, schrijft de toekomst af. Van 

vertrouwen getuigt niet de uitdrukking ‘verloren generatie’ waarmee de jeugd soms wordt 

gekenschetst: ‘een generatie zonder kansen’ .9 Daarin mogen we nooit berusten. Elke nieu

we generatie heeft recht op nieuwe kansen, op èigen mogelijkheden.

Het woord ‘onmogelijk’ moeten we niet snel in de mond nemen. Het oplossen van de jeugd

werkloosheid vormt een uitdaging voor de hele samenleving. Alle oorspronkelijkheid, alle 

fantasie, aller inzet is nodig om te voorkomen dat een hele generatie ‘verloren’ zou raken. 

Ouderen mogen hun verantwoordelijkheid voor het heden niet ontvluchten. Eerst dan kun

nen zij bij de jeugd aandacht vragen voor de waarden uit het verleden.

Als het verleden van ’40-’50 ons iets heeft geleerd, dan is het een hernieuwd geloof in de vol

waardigheid van elk mens, hoe o f waar ook geboren o f  geplaatst. Samen met anderen streed 

Nederland tegen een ideologie die het zwakke haatte, die de waardigheid van mensen ont

kende, die medeburgers uit de gemeenschap stootte, en die een heel volk wilde uitmoorden. 

Het geestelijk wapen tegen die ideologie is geloof in de menselijke waardigheid en trouw 

aan de gemeenschap waartoe alle mensen behoren, ongeacht de vele verschillen die er tus

sen hen kunnen zijn. G eloof ook in Gods opdracht aan onze wereld. Het is een geloof dat 

vandaag onverminderd nodig is, omdat de waarden die we hoog willen houden niet alleen 

door oorlog worden bedreigd, maar ook door armoede en honger, door discriminatie en 

onderdrukking. Meer dan ooit heeft de wereld daarom saamhorigheid nodig.

Om onze geestelijke weerbaarheid te behouden zoeken we telkens weer nieuwe bezieling. 

We mogen niet blijven hangen in heimwee van herinneringen aan een verleden dat niet 

weerkeert, noch in ontgoocheling vanwege tegenslagen.

Elk jaar kunnen wij gelukkig even stilstaan bij het Kerstgebeuren, de geboorte van een Kind 

dat licht bracht in de duisternis van een verblinde wereld. Ook vandaag zegt Kerstmis ons 

dat er hoop is, dat we weer verder kunnen. Kerstmis is het nieuwe begin, de weg naar de toe

komst. Daarmee is natuurlijk niet alle leed geleden. Maar naast wanhoop is er hoop, het zoe

ken van kracht in vertrouwen in Gods bedoelingen met onze wereld. Dat vertrouwen is 

onbegrensd. Juist omdat het niet wordt geput uit wat we om ons heen zien, kan het verder 

reiken dan het oog kan schouwen.

9 De zogenaam de Late-Babyboom generatie  die geboren is tussen 1955  en 1970. Hiermee wordt 

gedoeld op de generatie die door de econom ische recessie tussen wal en schip dreigde te raken.
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Gods liefde opent de weg naar de medemens. Samen mogen we zorgen en angsten dragen, 

met anderen kunnen we delen in vreugde en geluk.

G eloof en bezieling vinden we in Kerstmis -  die omkering in de wereldgeschiedenis waarbij 

niet macht, maar liefde centraal werd gesteld.

Ik wens U allen een goed Kerstfeest toe.

439



Kersttoespraak 1986

V
a n d a a g  v ie r e n  wij k e r s t m is , het feest van de geboorte van het licht in een donkere wereld. 

Christus werd geboren in tijden van angst en verwarring, van onvrede en conflict. Ook 

de eeuwen die liggen tussen Zijn leven en het onze, vormen geen toonbeeld van vrede. Toch 

is ‘Vrede op aarde’ de belofte die bij de viering van de geboorte van Christus, ons steeds 

opnieuw wordt toegezongen, het lied van hoop en verwachting. Christus is de Vredevorst. 

Wat betekent dit voor ons? Kan er hier op aarde ooit sprake zijn van vrede? Wie terugdenkt 

aan de verschrikkingen van de wereldoorlog voelt zich diep dankbaar voor de vrede, waarin 

wij in ons land vandaag leven. Toch weten we dat daarover schaduwen vallen. Het is immers 

een gewapende vrede. Het is bovendien een uiterlijke vrede die wordt verduisterd door inner

lijke onrust en onzekerheid.

Het jaar 1986 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van de Vrede. Niettemin was er 

zelfs geen dag waarop werkelijk kon worden gesproken van vrede op aarde. Het bestaan 

wordt voortdurend bedreigd door oorlog, geweld, onderdrukking en honger. Het is nu niet 

anders dan tweeduizend jaar geleden. De boodschap van vrede wordt verkondigd aan men

sen die nog geen vrede gevonden hebben, die zich onrustig voelen en ongerust, onveilig en 

angstig, aan mensen die leven in onvrede. Aan hen, aan ons allemaal, verklaart God de vrede. 

‘Vrede zij U!’ Met die woorden begroet God ons in de geboorte van Christus. Wij mogen het 

nazeggen. ‘Shaloom’, luidt de vredesgroet van de Joden; ‘Salam’, zeggen de Arabieren. Zo 

blijven mensen hun verlangen uiten naar vrede. In de bijbel wordt ons verteld van een hemel

se vrede, die alle verstand te boven gaat. Die vrede laat zich in deze wereld kennen als visioen 

en als belofte. Daarnaast wordt gesproken van een vrede tussen volken en mensen op aarde. 

Dat is de vrede die ontstaat door een rechtvaardige ordening van de samenleving, nationaal 

en internationaal. Door het recht kunnen mensen in een onvolmaakte wereld met elkaar 

samenleven. In het recht vinden mensen een houvast van veiligheid en rust.

De bijbel ziet vrede als vrucht van gerechtigheid. Vrede heerst, zoals de profeten zeggen, pas 

wanneer kinderen niet sterven en ouderen hun leven kunnen voltooien; als zij, die wijngaar

den planten, de vruchten eten, zij, die huizen bouwen, daarin mogen wonen en niemand hen 

opschrikt. Dat is een samenleving die wordt gekenmerkt door het vrij zijn van vrees.

De vijand van vrede is de angst: angst voor oorlog, voor geweld, voor vernietiging, voor 

onderdrukking, angst voor alles wat de ene mens de andere aan kan doen. Het streven naar
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vrede is dan ook een voortdurend pogen de angst in het menselijk leven en samenleven te 

boven te komen. Vaak gaat dat niet zonder strijd. Vrede is niet te koop tegen de prijs van de 

vrijheid. Eerst komt vrijheid, dan pas vrede-n iet omgekeerd. Voor vrede kan de eigen inner

lijke overtuiging nooit worden ingeleverd. We hoeven niet alles te aanvaarden om der lieve 

vrede wil. Het kwaad, dat zich telkens weer vertoont moet worden bestreden. Niet strijd, en 

zelfs niet oorlog, is het tegendeel van vrede; vrede staat tegenover onvrede. Waar mensen 

elkaar misbruiken, uitbuiten, buiten spel zetten, en bevechten, daar heerst geen vrede. 

Willen wij vrede, dan moeten we steeds opnieuw gestalte trachten te geven aan vrijheid en 

sociale rechtvaardigheid.

Naast onrecht is ook eigen innerlijke onrust een bron van onvrede. Een mens kan zich in het 

leven verdwaald voelen, de weg, de richting kwijt zijn. Soms ontbreekt het ons geheel aan 

levenskracht. Maar juist voor mensen die onzeker zijn, is er de boodschap van Kerstmis: 

God is met ons, ook in onze angst. Het is een boodschap van warmte, van belofte, van thuis

komst, van vrede, aan mensen die lijden onder verkilling en vervreemding, die zich moede

loos voelen, die weten dat ze nog lang niet thuis zijn, die nog geen innerlijke vrede hebben 

gevonden. Het verlangen naar vrede vergt ook innerlijke strijd tegen haat in onszelf. Door te 

haten brengen wij schade toe aan onze eigen ziel. Waar mensen blijven haten, wordt ook de 

weg naar de toekomst geblokkeerd.

In het duister van angst en haat schijnt het licht van Kerstmis. Kerstmis verkondigt de vrede 

met God, met onze medemens, met onszelf. Daarin kunnen we de ruimte vinden voor ver

geving en voor het overwinnen van bange en vijandige gevoelens.

Franciscus van Assisi dichtte: ‘Heer, maak mij tot een instrument van vrede. Waar haat is, dat 

ik liefde breng. (...) Want zichzelf gevende wordt men rijk, zichzelf verliezende vindt men 

vrede.’10

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe.

io Citaat uit een gebed van Franciscus van Assisi (1182-1226).
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I n  h e t  d o n k e r  van onze wereld schijnt het licht van Kerstmis; Christus is dat licht. Bijna 

tweeduizend jaar geleden werd hij geboren, in een vreemd land, zonder dak boven het 

hoofd, neergelegd in een voederbak voor dieren.

Toch schijnt, juist daar, temidden van de armoede, het licht. Dat is het wonder van Kerstmis.

Het jaar dat nu ten einde loopt, stond in het teken van de daklozen.11 Hun leed is zo veelom

vattend en zo schrijnend dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Toch heeft dit jaar 

bij velen de ogen hiervoor geopend.

Veruit de meeste daklozen leven in ontwikkelingslanden. Honderden miljoenen mensen 

daar hebben geen dak boven het hoofd, geen eigen piekwaar ze beschutting kunnen vinden.

Ook moeten tallozen wonen in krottenwijken in mensonwaardige omstandigheden.

Daarnaast zijn er miljoenen kinderen die op straat zwerven, zonder thuis en zonder enige 

vorm van geborgenheid. Hun aantal neemt toe, in vele steden, ook in het zogeheten ‘Rijke 

Westen’ . Zij zijn de kinderen van de rekening, de onbetaalde rekening van de verstedelijking: 

vereenzaming temidden van massa’s mensen.

Ook in ons eigen land leven -  ondanks alle voorzieningen -  thuislozen. Verdwaald in de 

samenleving eindigen zij in een zwervend isolement.

Wat al deze mensen missen is meer dan alleen een paar muren met een dak erboven. 

Daklozen zijn letterlijk en figuurlijk niet ‘onder dak’ . Het ontbreekt hen aan veiligheid, ver

zorging en beschutting. Ze kennen geen gemeenschap, geborgenheid, samenleving. Zij 

missen het meedragen van de zorgen en lasten van huisgenoten, het delen in eikaars vreug

de en verdriet. Wij mensen kunnen niet zonder een thuis.

11 1987  was door de VN uitgeroepen tot Internationaal Jaar  van de Daklozen.
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De kern van het daklozenprobleem is armoede. De woonellende in vele steden in de derde 

wereld is daarvan een schrijnend bewijs. Armoede is onrecht. Armoede ontneemt mensen 

hun vrijheid. Daarom is dit een probleem van de hele maatschappij.

Dakloos zijn is onverdraaglijk en onaanvaardbaar. Tegen niemand mogen we zeggen dat er 

voor hem geen plaats is. Geen mens mogen we buiten laten staan.

Wanneer mensen zelfs niet genoeg te eten hebben, geen schoon drinkwater, geen dak boven 

het hoofd, geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, dan is dat niet alleen hun zaak, 

maar ook de onze. Christus zei: ‘Waar iemand armoede lijdt en gebrek, geen huis heeft en 

geen kleren, daar ben ik het die lijdt. Wat u voor die mensen doet, doet u ook voor mij.’ 12

Ook in de tijd van Jezus’ geboorte waren er mensen die anderen in de kou lieten staan. Voor 

Jozef en Maria was er geen plaats in de herberg. Ze moesten overal aankloppen en vragen om 

een onderkomen voor de nacht. Ze ervoeren de pijn van het hulpeloos, het hulpbehoevend 

zijn. Zo moeilijk als het soms is om te geven, zo pijnlijk kan het ook zijn te moeten ontvan

gen, afhankelijk te zijn. Als eenmaal die schroom wordt overwonnen en er toch om hulp 

wordt gevraagd, dan is niets zo vernederend als wanneer de deur wordt dichtgeslagen.

In het licht van Kerstmis leren we de kern begrijpen van solidariteit.

Een schrijver verhaalde eens de volgende belevenis:

‘Op ’t steile pad ontmoet ik een klein meisje.

Die draagt haar broertje op haar smalle rug.

‘Wel’ , zeg ik, ‘kind, je draagt een zware last!’

Maar met verwondering kijkt het meisje op en 

zegt een eenvoudig woord:

‘Ik draag geen last, ik draag mijn kleine broer! ’ r3

Het kerstverhaal confronteert ons met mensen voor wie geen plaats is, mensen op de vlucht, 

met daklozen, met hongerigen, met het vele lijden dat er ook vandaag is. We weten dat het 

kerstkind niet kwam voor macht en aanzien, maar juist om dicht te zijn bij allen die lijden en

12  Vrije verwijzing naar het Evangelie van Mattheüs (Mattheüs 25,  3 5-36  en 40).

13  Dit citaat is niet aan een bepaalde auteur toe te schrijven. Het verhaal wordt regelm atig gebruikt 

ter illustratie van de bijbeltekst uit Galaten 6,2: ‘ Draag eikaars lasten, zo leeft u de wet van 

Christus na. ’
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om ons mensen te bevrijden van angst en van alles wat ons kan vervreemden van God en van 

elkaar.

Kerstmis betekent een uitdaging opnieuw het gevecht aan te gaan met ons egoïsme, verder 

te kijken dan ons eigen kleine wereldje, de nood van de ander te leren zien als onze eigen 

nood, en open te doen als aan onze deur wordt geklopt.

Ik wens u allen de bezieling van Kerstmis toe.
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Mu t  k e r s t m i s , het feest van Jezus’ geboorte, breekt het licht door in een wereld verduis

terd door menselijk egoïsme en heerszucht over medemens èn natuur. Die duisternis 

ervaren we vandaag in al zijn benauwdheid nu de toekomst van de schepping zèlfop het spel 

is komen staan. Wat wij thans meemaken, is niet de vernietiging van de aarde in één klap, 

maar in een stil drama. Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling en 

vergiftiging van lucht, bodem en water, uitsterving van dier- en plantsoorten, aantasting van 

de ozonlaag die ons tegen gevaarlijke straling moet beschermen, en stijging van de tempe

ratuur met bedreigende gevolgen, zoals de verhoging van de zeespiegel. Langzaam sterft de 

aarde en wordt het onvoorstelbare -  het einde van het leven z è lf-  toch voorstelbaar.

Waarschuwingen zijn er genoeg geweest. Twintig jaar geleden werd de Club van Rome opge

richt. Met haar rapport over ‘Grenzen aan de groei’ bracht zij de toekomst van de mensheid 

zelf in discussie . ‘4 Duidelijk werd toen al dat wij ons gedragen als onwaardige gasten op 

aarde. Bij onze activiteiten, die winst opleveren, lijden wij tegelijk ook verlies -  al is dit min

der zichtbaar. De winsten benutten we voor onszèlf, de verliezen schuiven we lichtzinnig 

door naar de toekomstige bewoners, de generaties die na ons komen.

Astronauten, die de aardbol vanuit het heelal bekeken, werden getroffen door zijn kwets

baarheid. Een hele dunne dampkring vormt de waarborg voor het voortbestaan van het 

leven. Hoe wij ook vanuit onze levensovertuiging en kennis tegen de ontstaansgeschiedenis 

van de aarde aankijken -  o f wij vooral onder de indruk zijn van de miljoenen jaren die het ver

gde eer de voorwaarde voor menselijk leven was vervuld, ofwel de aarde in de eerste plaats 

willen ervaren als Gods schepping -  wij moeten erkennen, dat we leven op een kleine bol, 

nauwelijks beschermd tegen het omringende vijandige heelal.

Nu zijn wij mensen zelf ook een bedreiging voor onze planeet geworden. Wie de sluipende 

milieuvervuiling en -verwoesting niet langer wil verdringen, wordt overmand door vertwij-

14  De Club van Rome ontstond in 1968 uit bezorgdheid over de relatie tussen econom ische groei en 

milieu. Hij kwam jaarli jks bijeen en kreeg mondiale bekendheid met het rapport Grenzen aan de 

groei  uit 1972 .  D.H. Meadows e.a.,  The limits to g r o w t h .  A report for the Club of Rome’s project on the 

predicament of mankind (New York 1972).
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feling. Toch behoeft dit niet te leiden tot ontmoediging. We moeten elkaar geen angst aan

praten. Wij mensen zijn niet geschapen voor het passief aanvaarden van ‘ons lot’ . God g a f 

ons het vermogen te onderscheiden tussen goed en kwaad en verantwoordelijkheid te dra

gen. Zo zijn er naast elk eigenbelang, zelfzuchten machtsdrang ook het geweten, het geloof 

en de morele overtuiging als drijfveren en toetsen op onze levensweg. Bemoedigend is dat 

mensen en volken elkaar en zichzelf thans allerwegen tot de orde roepen. Deze wereld van 

wederkerige afhankelijkheid dwingt ons tot verantwoordelijk gedrag. Binnen de internatio

nale gemeenschap wordt hieraan vorm gegeven vanuit de gedachte van de ‘samenleving, die 

bewaard moet worden’ .

Niet alleen overvloed en hebzucht, maar ook armoede en overlevingsdrang blijken bedrei

gingen te vormen voor de natuurlijke omgeving van de mens. Wij die leven in het rijke één

derde deel van de wereld moeten alleen al daarom medeverantwoordelijkheid aanvaarden 

voor het twééderde deel van de aarde, waarin het juist de materiële nood is, die leidt tot ver

storing van evenwichten in de natuur.

In het proces van bezinning, waartoe de Wereldraad van Kerken1  ̂ en de Kooms-Katholieke 

Kerk tezamen hebben opgeroepen, wordt het bewaren van de schepping in een breder ver

band gebracht met vrede en gerechtigheid. Mens en natuur zijn geschapen als bondgenoten, 

als partners in één schepping. Dat bondgenootschap betekent niet dat wij een abonnement 

hebben op de schepping dat van generatie op generatie automatisch wordt verlengd. Elke 

generatie moet aan de zorg voor de natuur nieuwe inhoud geven. Na een tijd van ontwikke

ling en ontplooiing -  het ontginnen en bebouwen van de aarde -  volgde een periode waarin 

zorg omsloeg in uitbuiting. Nu staan we voor de uitdaging een nieuwe relatie tot de natuur 

te vinden, gekenmerkt door eerbied voor ecologisch evenwicht, behoedzaamheid en zorg

vuldig beheer.

Plant en dier, maar ook de bergen, de zeeën en de rivieren, hebben recht op onze zorg. 

Veertig jaar geleden aanvaardden de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens.16 Nu is het tijd tevens aandacht te geven aan de Rechten van de Natuur. 

De eerbied voor het leven heeft betrekking op mens en natuur tezamen. Tussen die beide 

moet er harmonie zijn, zoals die er ook was in het leven van lezus. Toen zijn leerlingen ang-

15  De Wereldraad van Kerken is in 1948 opgericht als permanent oecumenisch samenwerkingsver

band van christelijke kerken, dat de bevordering van de christelijke eenheid tot doel heeft. De 

katholieke kerk is niet aangesloten.

16 Op io  decem ber  1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de VN aan

genom en.
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stig werden vanwege het geweld van wind en water, bleef Hij gerust. Het water -  de natuur 

-  droeg Hem.

De aarde is onze voedingsbodem, zij draagt ons. Hier leven wij, hier leven wij van, hier leven 

wij mee. Dat leven is voor ieder van ons tijdelijk. Wij zijn hier maar een beperkt aantal jaren 

en we hebben daarom de plicht ons tehuis in tenminste zo goede staat achter te laten, als 

waarin we het aantroffen. De kwaliteit van het leven zelf gaat uit boven de belangen die in 

onze eigen tijdelijke levens tellen. Die belangen kunnen groot zijn en soms, buiten propor

ties, ons het zicht ontnemen op wat wezenlijk is voor het voortbestaan van de mensheid. 

Waar dat gebeurt, is het hoog tijd voor bezinning en verandering van levenskoers.

In het donker van angst en vertwijfeling kan juist met Kerstmis het licht van de hoop door

breken. Toen aan Luther eens werd gevraagd wat hij zou doen, als hij wist dat morgen het 

einde van de wereld zou komen, antwoordde hij: ‘Dan plant ik vandaag nog een appel

boompje!’^

Ik wens U op dit Kerstfeest datzelfde vertrouwen toe.

17 Dit verhaal is apocrief. Het citaat wordt ten onrechte aan Luther toegeschreven.
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Op k e r s t m i s ,  het feest van G ods kom st in onze w ereld, zien we stralen  van lich t in de d on

kerte van het m en selijk  b estaan . Vandaag in Europa h eeft dat lich t een bijzond ere 

glans. Na onze bevrijding van de tyrannie, vier en veertig jaar geleden, kw am  er een nieuwe 

duisternis over h et con tin ent; de sch eid in g  in O ost en W est, de con fro n tatie  tussen de ideo

logieën , de a n g stv o o r nieuw e oorlog  die het totale einde zou kunnen betekenen, de onvrij

heid daar en de m achteloosheid  daaraan van hieru it iets te veranderen. M et verdriet om de 

pijn w aarm ee het proces van bevrijding gepaard gaat, overw eldigen ons ook vreugde en 

op lu chting  om d at de verandering toch  kw am , vanuit het O osten  z e lf.18 T egelijk  voelen we 

ju is t nu de drang tot b ez in n in g  en heroriëntatie . De m uur die Europa in tw eeën deelde 

b escherm de ook o n s ... tegen nadenken. H et was zo eenvoudig. Tegenover geslotenh eid  

stond openheid , tegenover censu ur vrijheid van m en in gsuitin g , tegenover onderdrukking 

dem ocratie . M aar nu voor b ijna heel Europa de vrijheid gloort, d ringt zich de vraag op wat 

een vrij Europa straks kan betekenen voor de w ereld als geheel en wat onze rol daarin is.

K rijgt O ost Europa, nu het zich heeft bevrijd uit de m achteloosheid , de handreiking w aaraan 

het zo dringend b eh o efte  heeft? Vindt het W esten antw oorden op de vele uitdagingen in de 

eigen m aatschappij?  K unnen wij de opstuw ende kracht van onze eigen w elvaart beheersen? 

W eten we raad m et de steeds dw ingender eisen  van het m ilieu en de voortdurende aanslagen 

op onze aarde? Zal het nieuw e Europa zich in d ienst stellen van een rechtvaardiger w ereld

sam enleving?

M et ‘v rijheid ’ op z ich z e lf  -  hoe kostbaar ook -  z ijn  zulke vragen no g  n iet beantw oord. 

Vrijheid is geen  toverw oord w aarm ee een m aatschappij op slag  kan w orden veranderd. 

Vrijheid is evenm in een rustig bezit. N iet het voortdurend openhouden van alle keuzen 

m aakt m en sen  vrij, m aar ju ist een verantw oordelijk gebruik van de m ogelijkh eid  to t kiezen. 

Er b estaa t im m ers geen  vrijheid zond er verantw oordelijkheid . O nze aand acht zal in de eer

ste plaats m oeten  uitgaan naar de m ensen  die nog  onvrij zijn door h ong er en arm oede, door 

ond erd rukking en gew eld.

18  Eind jaren tachtig kwam er een einde aan diverse communistische regimes in Oost-Europa. De 

Berlijnse muur, die symbool stond voor de tegenstel ling tussen Oost en West, werd afgebroken 

in november 1989.
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W ij w eten dat de w ereld n o o it vrede zal kennen als de grote p roblem en  van h o n g er en 

arm oede n iet w orden op gelost. D at vraagt een leid erschap dat een verantw oordelijkheid  wil 

dragen die verder reikt dan alleen de belangen van de eigen partij, de eigen staat, h et eigen 

w erelddeel. G renzen  tussen  nationale en in ternationale  politiek  vervagen. A lleen een leid er

schap dat uitgaat van m orele norm en die g erich t z ijn  op h et belan g  van de m en sheid  als 

geheel kan de betrekk in gen  tussen  staten  hu m aner m aken en de vrede w aarborgen.

M eer dan o o it is de w ereld aangew ezen op de kw aliteit van de d em ocratie .

D em ocratie  b etekent toevertrouw en van m acht, in vrijheid en in het vertrouw en dat die 

m acht verantw oord zal w orden u itgeoefend , aan m ensen  van wie we m oed en w ijsheid  ver

w achten ; m en sen  die zich w illen vóór stellen , die vóór gaan en vóór leven.

Van ons allen w ordt in deze tijd ook de m oed gevraagd verantw oordelijkheid  te aanvaarden 

voor de toekom st, voor het leven op langere term ijn , voor de generaties na ons, m et de offers 

die dat h ier en nu van ons vraagt. D ie m oed kan alleen w orden o p gebracht als ze w ordt 

gedragen door innerlijke  overtuiging.

Uit de chaos schiep  G od een bew oonbare aarde, uit de duisternis schiep  Hij licht. In de 

g eb oorte  van Jezus greep G od z e lf  in in de gesch ied en is van de m ensheid  en ontstond  er 

p lo tselin g  hoop op vrede op aarde. De m ensheid , zei Jezus eens, m oet G ods w erk hier voort

zetten.

H onger en arm oede zijn  geen  natuurversch ijnselen w aar niem and iets tegen kan doen. Een 

m ensheid  die haar e igenbelang vooropstelt, haar lo t verbindt aan degenen die het goed  h eb 

ben  en voorbij gaat aan de noden van anderen, gaat z e lf  m et open ogen haar ond ergan g tege

m oet. W at w ij nod ig  hebben  is een m oraal voor de langere duur.

In onze dem ocratieën  zullen kiezers en gekozen en  m oeten trachten  zich  sam en te rich ten  op 

een term ijn  die verder reikt dan de korte tijd tussen  verkiezingen. We m oeten  overeenstem 

m ing zoeken over w at ons te doen staa t m et het o o g  op de to ekom st, w elke bep erkingen wij 

o n s z e lf  w illen opleggen , en w aarvoor wij ech t verantw oordelijkheid  w illen nem en. D at zal 

vertaald m oeten  w orden in p ijn lijke , m aar ook verstandige beslu iten voor h et heden. A lleen 

zo, kan aan volgende gen eraties, overal, hoop op leven w orden gebod en.

H et is n iet zozeer de w elvaart op z ich z e lf  die ons op den duur zal op breken , m aar de voort

durende zucht naar m eer, in  sam en h an g  m et h et onverm ogen tot delen. H et ego ïsm e is in 

onze m aatsch ap pij gew orden to t een drijvende kracht. C onsum ptie werd h et ijkp u nt voor 

su cces. Aan de illusie van het ‘m eer is b eter’ gaat de w ereld ten onder.
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In  arm ere landen is er vaak zo bescham end  w einig nodig om m ensen  opgew ekt te doen 

leven. Hier, in het zogenoem de rijke W esten , duurt de tijd van voortdurende groei van bezit 

al heel lang en toch w ordt onze m aatschappij daar n iet ech t tevreden van.

W ij m oeten  nu in de eerste plaats leren onze heb zu cht te beheersen . Ieder zal voor z ich z e lf  

ku nnen nagaan w at zij o f  hij ech t wil bezitten . H et m eerdere is er om  te delen.

Bij het zoeken van een o m m ekeer van de drang naar m eer, naar m aat houden, kunnen we 

elkaar helpen. Veel van w at we m enen te w illen, hebben  we eenvoudig elkaar aangep raat o f  

ons laten aanpraten .

Nu de deling van Europa ten einde lijk t te lopen, k o m t het aan op een Europa dat kan delen: 

h et W esten m et het O osten , het N oorden m et het Zuiden, deze generaties m et de kinderen 

van de to ekom st.

De g eb oorte  van het K erstkind , bijna twee duizend jaar geleden, liet zien w aar onze solid a

riteit b eh o o rt te liggen : bij de m ind er bedeelden. Vandaag w ordt ons gevraagd onze w elvaart 

te leren delen m et allen die tekort kom en.

Ik w ens u een gezegend K erstfeest toe.
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Me t  k e r s t m i s  m o g e n  wij de geboorte  vieren van Jezus C hristu s. Hij is het lich t w aarm ee 

G od de w eg wil w ijzen in een donkere w ereld.

O ok vandaag kunnen wij n iet zonder dit licht. A ngst en onzekerheid  heersen bij m ensen  en 

volken. Na de on tsp an n in g  tussen  O o st en W est kreeg de tegen stellin g  tussen N oord en Zuid 

een nieuw e scherpte. In Europa kon w elisw aar een hoopvol kader w orden gesch ap en  voor 

veiligheid en sam enw erking, m aar tegelijkertijd  w erden in het M idden O osten  recht en vrede 

op h et spel gezet. W aar nieuw e kansen op vrede zo gauw al w eer w orden overschaduw d door 

m achtsm isbru ik , agressie  en gew eld, kan tw ijfel om slaan  in vertw ijfeling. Zij die verant

w oordelijkheid  dragen in de in ternationale sam enleving , staan  voor d ilem m a’s van een nau

w elijks te peilen draagw ijdte.

In tern atio n ale  d reig in gen b eh eersen  h et nieuw s. V raagstukken die m ind er aand acht k rij

gen , z ijn  evenw el n iet altijd  m inder d ringend. D e o m g an g  m et de natuur en m et het leven 

z è lf  s te lt ons voor diep ingrijp en d e d ilem m a’s. W ij staan  op de d rem pel van een tijd w aar

in w etenschap  en tech n iek  vele b ep erk ing en  w aaraan de m en s sch een  te z ijn  onderw orpen, 

ku nnen overw innen. W ij b eh eersen  tech niek en  w aarm ee wij a lles w at leeft ku nnen b e ïn 

vloeden. D it s te lt de m en sheid  voor fun dam entele vragen en verantw oordelijkheden. 

Vragen die wij n iet voor ons uit m ogen schuiven, verantw oordelijkheden die wij n iet kun

nen  o ntlop en .

In de gesch ied enis van de m ensheid  lag aanvankelijk  de nadruk op h et onderw erpen van een 

natuur die h et m en selijk  bestaan  beperkte en belem m erd e. H ieruit ontstond  een vooruit

g a n g sg e lo o f dat eerder g erich t w as op het overschrijden dan op h et resp ecteren  van grenzen. 

Vandaag gaat het niet zozeer om  w at kan , m aar om  w at m ag en m oet. Bij alle ond erzoek en 

ontw ikkeling staa t m eer op het spel dan de bevrediging van onze n ieuw sgierigheid  en de 

verbetering van ons fysieke bestaan . W ezenlijk  is de vraag o f  h et uiteindelijke doel b ean t

w oordt aan onze opd racht de aarde te bew onen en te bew aren.

De w eten sch a p  h eeft veel go ed s g e b ra ch t. D o o r de o n th u llin g  van g eh eim en  over de 

op bou w  van h e t leven w orden w ij in s ta a t g este ld  h o n g e r te b e str ijd e n  en z iek ten  te 

v o o rk o m en . K en n is  van de w ijze  w aarop  e rfe lijk e  e ig e n sch a p p e n  b io lo g isch  z ijn  v astg e

legd en w ord en  o v erged ragen , o p en t de m o g e lijk h e id  die e ig e n sch a p p e n  o o k  te veran-
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d e r e n . 1? M aar d aarm ee is tevens een  g ren s  b e re ik t die n o o p t to t b e z in n in g . M o et a lles  

w at kan , o o k  ku nnen ?

R esp ect voor de natuur als onze partner in  G ods schep p in g, is al m oeilijk  in overeen stem 

m ing te brengen m et onze hedendaagse leefw ijze en onze m anier van produceren. In hoog 

tem po dreigen bestaande p lant- en d iersoorten  uit te sterven en verstikken wij ons m ilieu. 

R esp ectv o o r de natuur is evenm in te rijm en  m et pogingen dieren -  en straks m issch ien  zelfs 

m en sen  -  om  te vorm en to t door ons bed achte creaturen . Zal de m ens door ingrep en in het 

leven z è lf  w erkelijk  op den duur een betere schepp in g  -  en daarin een betere m ensheid  -  to t 

stand brengen? W ie zal b eslissen  w at beter is? En wie heeft h et recht een ander m ens te o n t

w erpen naar eigen w ens?

Juist daar w aar de w etenschap  grenzen verlegt, w ordt de vraag naar onze eigen innerlijke 

grenzen actueel. Nieuw e ontw ikkelingen kunnen alleen dan w orden o m g ezet in w elzijn  

voor m ens en natuur als zij begrensd  en b eh eerst w orden door m oraal en levensovertuiging.

K ennis verrijkt en verruim t de m ogelijkh eid  to t kiezen. D aarm ee w ordt evenwel de kans ver

g ro ot dat verkeerde keuzen w orden gem aakt. Er b estaat gevaar van m anipulatie en m isbruik . 

O nm isbaar is een eth iek die grenzen stelt en die ook w eet te bew aken. B ij alle vooruitgang 

die de w etenschap de m ensheid  nog kan b rengen lig t de toets uiteindelijk  in de vraag o f  er 

ook sprake is van vooruitgang uit een oogpu nt van beschaving. E th iek  vorm t het hart van 

elke cultuur.

In onze vergaand geïndividualiseerde sam enleving zal eth iek  toch  n ie t louter een kw estie 

kunnen zijn  van p ersoonlijke  verantw oordelijkheid . W aar de w aardigheid van h et leven op 

het spel staat, zal die verantw oordelijkheid  door een gem een schap  m oeten  w orden ged ra

gen , een gem een schap  die n iet alleen door w etten b ijeen  w ordt gehoud en , m aar die ook 

beru st op beschaving, cultuur en levensovertuiging.

Levensovertuiging en g e lo o f vinden som s eerder een uitdrukking in vragen dan in an tw oor

den. Ju ist de vragen die onbeantw oord  blijven, verdiepen ons resp ect voor de schep p in g en 

onze eerbied voor het leven. K ritisch  zullen wij de vele m ogelijkh eden  die de m enselijke

19 Op 16 decem ber  1990 kwam in Lelystad de eerste transgene stier ter wereld. In het DNA van deze 

stier, genaam d Herman, was een stukje menselijk DNA ingebouwd waardoor vrouwelijke nako

melingen melk met een ontstekingsremm end eiwit zouden produceren. Het leidde tot een hevi

ge discussie over de toelaatbaarheid van genetische manipulatie.  Tegelijkertijd was er een dis

cussie  gaande over de veil igheid van transgene gewassen .
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geest w eet te ontw ikkelen, tegem o et m oeten treden. N ieuw e grenzen zullen wij vooral in 

onze innerlijke overtuiging m oeten  vinden, in een m oraal die harm onie m et de Schepper, de 

natuur, de m ed em ens en de eigen ziel to t u itgangspunt neem t. H ierin liggen ook de gren 

zen aan h et recht to t m anipuleren  m et de Schep p ing. W eten en gew eten liggen  in eikaars 

verlengde. Leven vanuit beginselen  -  daarin is de m ens uniek!

K erstm is ond erstreep t het w onder van de m en selijke  geb o o rte . De bron  van leven b lijft een 

m ysterie. G od heeft, zegt de B ijbel, de m ens b ijna  god d elijk  g em a a k t.20 B ijna, dat wil zeg

gen : n iet helem aal. W ij m en sen  z ijn  schep selen , niet de Schepper. H et leven z e lf  is tegelijk  

raadsel, gave en opgave. W ij w eten n iet w at leven is, a lleen dat het gegeven is.

O ok bij de geboorte  van Jezus die wij in deze d ecem berm aand  vieren, lig t in het gew one het 

w onder b eslo ten . K erstm is leert ons w at w erkelijk  telt: h et leven in al z ijn  eenvoud en w aar

digheid. D it leven te resp ecteren , in harm onie m et de hele schep p in g , is onze opd racht in de 

w ereld.

Ik  w ens U allen een goede K erstm is!

20 Psalmen 8:5,6.
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I n  h e t  d u i s t e r  v a n  a n g s t ,  onbehagen  en vervlakking sch ijn t het lich t van K erstm is. D it is 

het lich t van G od m et ons. G od k iest voor de m ens in al zijn  zw akheid . K erstm is verkon

digt een G od die van m en sen  houdt en die in het m ysterie van de liefde een fundam ent in ons 

bestaan  heeft gelegd. In dat g e lo o f  lig t één van de w ortels van onze cultuur. G e lo o f  en cu l

tuur m og en  evenwel n iet w orden vereenzelvigd; w at m en sen  innerlijk  bew eegt, w ordt in de 

cultuur w eerspiegeld . In hu m aniteit, respect voor léven en sam enleven lig t de gem een 

schap p elijke basis van onze cultuur. M aar naast gem een schap p elijkheid  is er ook verschil. 

Cultuur is geen m al, geen éénheidsm od el, w aaruit identieke vorm en w orden geg oten ; het 

gaat altijd  om  eenheid  èn verscheidenheid , p luriform iteit èn eigenheid . Cultuur geeft m en 

sen  id entiteit en zelfvertrouw en. Zij kan n ie t van b u ite n a f w orden opgelegd , m aar ontstaat 

door overlevering en verwerving.

O nze culturele verw orvenheden zijn te danken aan individuele en collectieve zelfcorrectie , 

aan het inperken van eigend unk en hebzu cht, aan d iscip line in leven en sam enleven vanuit 

aanvaarde norm en en w aarden. H et w ezen van een beschaving ligt in de ruim te voor het 

geestelijke .

Aan die sp irituele kant van ons leven w ordt vandaag getw ijfeld . M aterieel gaat h et in dit deel 

van de w ereld de m eesten  wel goed. In tech n o log isch  op zich t lijken de m ogelijkheden o n b e

grensd . N o oit eerder boden w etenschap  en kennis z o ’n sterke basis voor h et streven een 

betere wereld vorm  te geven. Toch leeft er niet alleen hoop  m aar o o k  onbehag en . D oor de 

zu cht naar m éér en de voortdurende drang to t p resteren  zet de eco n o m ie  som m igen  zó 

onder druk dat zij ternauw ernood ruim te kunnen vinden voor bezin n ing . A nderen vallen 

buiten het arbeidsproces en voelen zich  daardoor onvoldoende uitgedaagd to t o n tp lo o iin g  

van hun gaven. De toegenom en vrije tijd w ordt n iet altijd  c re a tie f  gebruikt. H et verlangen 

naar on tsp an n in g  ontaard t som s in een neig ing  z ich  te onttrekken  aan een w erkelijkheid  vol 

m oeite  en zorgen . Cultuur b eteken t daarentegen n iet een vlucht uit het leven van alledag, 

m aar beleving, zingeving en verbeeld ing van h et b estaan . Cultuur g eeft r ich tin g  en houvast.

Een cultuur m an ifesteert z ich  in de vorm die aan het leven w ordt gegeven, in de ord en ing  van 

de fysieke ruim te, in gebouw en, m on um en ten  en voorw erpen, in acties en reacties van m en 

sen , in de w ijze w aarop we elkaar b ejegenen , in de taal. M aar achter al die vorm en zit 

inhoud. In onze cultuur z ijn  we dragers en doorgevers van een gem een sch ap p elijk  verleden,
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een gesch ied en is die z ich tb aar w ordt in hedendaagse verw orvenheden, in herkenbare ver

b indende elem enten . Cultuur is n iet erfe lijk  in b io lo g isch e  zin, m aar is een erfgoed dat m oet 

w orden overgedragen en aangeleerd , In  de gesch ied en is raken norm en en w aarden van 

gen eratie  op generatie  in het bestaan ingeslepen .

O ns cultureel bew ustzijn in de zin van een doorleefde band m et de gesch ied en is w aarin de 

sam enleving haar w ortels heeft, w ordt in deze tijd bedreigd door m assalite it en vervlakking. 

In uitw assen van de w esterse produktie- en consu m p tiem aatsch ap p ij z ijn  grenzen  over

schreden. Er rijzen vragen ten aanzien  van onze eerbied  voor het leven en onze verantw oor

delijkheid  tegenover to eko m stige gen eraties. De tw ijfel aan onze w ijze van w aarderen en aan 

de w aarden w aarop wij onze b eslissin gen  baseren , n eem t toe. Zijn dat trouw ens w el w aar

den o f  gaat het om  louter hebzu cht en eigendunk? ‘N orm vervaging’ is een gew one term  

gew orden.

Velen hebben thans het gevoel te leven in een tussentijd , een periode van overgang van het 

ene cultuurtijdperk naar een andere w ijze van leven en sam enleven, een tijd van nieuw e rela

ties tussen  m annen en vrouw en, tussen  econ om ie en m aatschappij, tussen  staat en burgerij.

P rocessen  van culturele verandering w orden op gan g g eb rach t door tegenspraak  van wat 

vanzelfsprekend leek. N aast con fo rm ism e op enbaren  zich  kritiek  en protest. Nieuwe vor

m en w eerspiegelen een nieuwe inhoud, een zoeken naar nieuw e w aarden.

N iet alleen w etenschap , onderw ijs, politiek en m edia hebben h ierin  een p ion iersfu nctie , 

m aar ook de kunst. K unstenaars roepen gedachten en gevoelens op, verw ondering en vra

gen , v erru kkin g en  v erbijstering . In kritiek  op de m assalite it loop t kunst voorop, is zij o n o n t

koom baar elitair, e x c lu s ie f en som s m oeilijk  te volgen. M aar dat w at eerst slechts voor enke

lingen toegankelijk  w as, kan later voor velen een aanknop ingsp u nt vorm en voor een nieuwe 

beleving en zingeving van het leven. K unst wil ons w akker schudden, onze ogen en oren, 

onze harten en z innen openen voor dat w at ju is t n iet deel u itm aakt van de sleu r van alledag. 

Zo m ag  ku nst o ok  elita ir z ijn , ja , m oet zij zelfs eenzaam  zijn om  haar u itzond erlijke voor

trekkersrol te kunnen vervullen. Van de sam enleving w ordt gevraagd daarvoor de ruim te te 

geven, ru im hartig  te to lereren  w at niet onm id d ellijk  w ordt begrep en , w at zelfs provoceert en 

kw etst.

D it b eteken t niet dat wij alles m oeten  goedkeuren en m ooi vinden, noch dat we in onze ver

ontw aardiging m oeten  zw ijgen, verlegen m et ons onverm ogen to t ontvankelijkheid  en een 

eigen antw oord . K unst vertolkt som s o ok lelijke en afsto tend e gedachten en gevoelens. 

Ieder m o et daartegenover z e lf  een hou ding bepalen en vanuit eigen w aarden to t een b eo o r

deling kom en. O penheid , accep tatie  en resp ect betreffen  de vrije u iting van de ku nstenaar
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m aar n iet elke w ijze w aarop die gesta lte  krijg t. De uitd aging is kritisch  te toetsen  en te b lij

ven zoeken  naar kw aliteit, op rechtheid  en in tegriteit. Er b estaa t altijd sp anning  tussen  to le 

rantie en gekw etstheid , de stem  van de één lin g  en het verlangen naar een kom pas w aarop 

sam en kan w orden gevaren. In een vrij sam ensp el tussen  ku nstenaar en publiek, p rotest en 

instem m ing , krijg t de sam enleving g lans en w ordt zij gestim uleerd  op haar w eg naar cultu

rele vernieuw ing.

M aar ju is t in deze tijd van verandering zullen wij m oeten  uitgaan van hetgeen de toets der 

eeuw en h eeft d oorstaan , g erich t op behoud van h et goede. In de d ialoog tussen  v ersch illen 

de b ronn en  van levensovertuiging kunnen w ezenlijke w aarden w orden herijk t en hun uni

versele b etekenis hervinden. Zowel in m aatsch ap pelijke instellin gen  als in onze m en talite it 

m oeten  rechtvaardigheid , m ededogen en saam horigheid  herkenbaar w orden.

M et K erstm is valt op deze w aarden een nieuw  lich t. H et K erstverhaal rich t onze b lik  op het 

kind Jezus, in  deze w ereld gekom en om  vrede te brengen, vrede op aarde en vrede in ons 

eigen hart. De com m ercia liserin g  van h et K erstfeest is teken van een cultuur die het m ate

riële is gaan stellen  boven h et sp irituele, die zich  Iaat op jagen  van het ene evenem ent naar 

h et andere en die er n iet m eer in s laagt tijd een e lem en t van heiligheid  te geven. H et 

K erstfeest vraagt bovenal om  stilte , de stilte van de nacht w aarin er ru im te is voor aanbid 

d in g  en gezang, voor het w onder van de m uziek die zelfs  de diepten van de ziel toegankelijk  

kan m aken. K erstm is rich t ons op dat m ysterie van de liefde, die kracht, die het m en sen le

ven eeuw igheidsw aarde geeft. Ik w ens U allen een gezegend  K erstfeest toe.
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V
ANDAAG s c h i j n t  h e t  l i c h t  van K erstm is in de donkerte van m en selijke  w reedheid en bar

barij, n iet alleen in v era f gelegen  landen m aar ook hier in Europa. Na de hoop en ver

w achting die volgden op het einde van onderdrukking en koude oorlog , overheersen nu ver

bijsterin g , vertw ijfeling en afschuw . H oe is h e t m o g elijk  dat m en sen  in vrijheid elkaar zoveel 

kwaad kunnen aandoen?

O ok zond er oorlogsgew eld  is ons leven al zo kw etsbaar. D eze w eek w erden we o ns daarvan 

w eer schrijn end  bew ust toen het v erschrikkelijke ongelu k in Portugal zoveel m en sen  uit het 

bestaan  w egru kte .21 Eerder troffen  ons hier in N ederland de vernietigende gevolgen van een 

vliegram p, die bij alle o n tzettin g  en verdriet o ok  de kracht van solidariteit en ond erling 

resp ect to o n d e.22 O ns intens m edeleven gaat u it naar alle s lach to ffers  en nabestaand en . Wij 

w orden ons door deze schokkend e ervaringen des te m eer bew ust van het vreselijke lo t van 

al d iegenen -  elders in de wereld -  w ier leven p erm anent ontw richt w ordt door ram pen die 

m ed em ensen hun aandoen.

W aar m en sen  niet m et vrijheid w eten om  te gaan, on tstaa t een voedingsbodem  voor haat en 

gew eld. Vrijheid betekent ook verantw oordelijkheid . Vrijheid geeft ru im te, m aar die ruim te 

w ordt m ede bepaald door de aanspraken van anderen.

Voor uitingen van m en selijk e  w reedheid en gew eld, w aar ook ter w ereld, kunnen w ij ons niet 

a fslu iten ; bij w at nu gebeu rt in het vroegere Joegoslavië z ijn  wij eveneens betrokken . Een 

begrijp elijk  verlangen naar identite it verw ordt to t eng nationalism e, een ontw richtende 

krach t die gepaard gaat m et b linde haat jegen s vreem delingen en allen  die m en niet to t de 

eigen groep rekent. H et is on tstellend  te ervaren dat in  ons eigen w erelddeel waar, in eeuwen 

van gezam en lijk  l ie f  en leed, een kostbaar gem een schap p elijk  erfgoed  is opgebouw d, zoveel 

in korte tijd kan w orden geofferd  aan e tn ische vijandschap en ongerem d e gew elddadigheid.

21 Op 21 decem ber  1992 crashte op het vliegveld van Faro in Portugal een DC-10 van Martinair. 

Daarbij kwamen 54 mensen om het leven en vielen 106 zwaargewonden.

22  Op 4 oktober 1992 stortte een Boeing 7 47  vrachtvliegtuig neer in de Bij lmermeer in Amsterdam. 

De ramp kostte 43 mensen het leven. Daarnaast raakten 26 mensen gewond.
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In  een verantw oord om gaan m et d em ocratie  en de vrijheid die daarm ee is gegeven, lig t één 

van de grootste  u itdagingen van deze tijd. D e p roblem en w aarvoor de m ensheid  zich  van

daag gesteld  ziet, nopen to t een verdergaand beschavingsp roces w aarbij h et a lgem een 

belang w ordt opgetild  tot het niveau van de w ereldgem eenschap . We kunnen niet zonder 

w aarden van m ed em enselijkheid  zoals het christend om  en andere vorm en van levensbe

schou w ing ons leren.

De geboorte  van Jezus C hristus, b ijna tw eeduizend jaar geleden, b rach t n iet alleen lich t en 

hoop in h et m en selijk  b estaan , m aar betekende ook de vorm ing van een gem een schap  die 

z ich  door bepaalde w aarden wil laten leiden. Die gem een schap  is groter dan de kerk. B ij alle 

m isbru ik  van relig ie , ook in het ch ristend om , b lijft g e lo o f een krach t die m ensen  m otiveert 

boven hun eigen b elan g  uit te stijgen  en te streven naar een rechtvaardige sam enleving. De 

g rond slag  van onze beschaving is dat elk m ensenleven telt; een ieder is im m ers geschap en 

naar het beeld van G od. N aast o n s z e lf  m oeten  we o o k  de ander aanvaarden, erken nen  en 

resp ecteren . In onverschilligheid  voor h et leed o f  de nood van de m edem ens en een houding 

van ‘ieder voor z ich ’ loop t de sam enleving vast.

N iet onze hardheid m aar ju is t verdraagzaam heid m aakt dat we in vrede kunnen leven. In 

liefde lig t de kern van het K erstverhaal. M aar hoe kunnen de w aarden van K erstm is een 

w ereld bereiken die aan het K erstkind z e lf  w einig boodschap  heeft?

H et streven zelfstan d ig  te zijn  en voor z ich z e lf  op te kom en heeft toenem ende m ondigheid  

en w eerbaarheid  gebracht. M aar de drang to t individuele vrijheid en p erso o n lijk  succes 

rechtvaardigt geen zelfzucht. Individualism e vraagt to etsin g  aan w aarden, w ant geen  m ens 

kan ongebon den leven. We blijven aangew ezen op saam horigheid  en een g em een sch ap p e

lijk  verantw oord elijkheid sbesef, dat steeds opnieuw  bew ust m oet w orden aangeleerd en 

onderhouden. In deze tijden h eerst ech ter onzekerheid  en grote verlegenheid  m et het over

brengen van w aarden van de ene gen eratie  op de andere. D it geld t zow el in het gezin als in 

het onderw ijs en andere m aatsch ap p elijke  in ste llin gen . Zo gem akk elijk  als m ateriële  

b ehoeften  kunnen w orden aangepraat zo m oeilijk  b lijk t het de zin van diepere w aarden in 

h et leven door te geven.

T egenw oordig w ordt ego ïsm e gezien  als de gew oonste zaak van de w ereld. Als m aatsch ap 

pelijke krach t heeft het ons inderdaad m ateriële vooruitgang gebracht. M aar een sam en le

ving die geen andere m aatstaven kent voor m en selijk  handelen dan eigenbelang , nut en e co 

n o m isch e  d oelm atigheid  zal uiteenvallen.

De verleiding is g ro ot terug te verlangen naar een tijd w aarin m en sen  in hun gedrag m eer 

reken in g  leken te houden m et de belangen van anderen.
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M aar die tijd had toch o o k  z ’n bezw aren en keert bovendien n iet terug. H et gaat dus niet om  

een poging  to t ‘restau ratie ’ vanuit een gevoel van heim w ee naar ‘goeie ouwe tijd en ’. W el 

m oeten we de overgang zoeken naar een m aatschappij m et een nieuw gevoel voor norm en 

en regels w aaraan a lgem een  w ordt vastgehouden.

R esp ect voor opvattingen en gevoelens van anderen, geduld, w ellevendheid, begrip  en ver

antw oordelijkheid  voor elkaar en m ededogen m et zw akken en m isdeelden , zijn  m aatstaven 

voor m en selijk  handelen die een sam enleving bijeen  houden.

W e leven nu in een tijd van b ijna onbegrensd e kennisoverdracht. M aar als h et n iet lukt nieu

we generaties te inspireren  tot g em een sch ap szin  en h et b rengen van offers terw ille van 

anderen, d ient dit alles to t n iets. H et overdragen van norm en en w aarden is ech ter veel m oei- 

lijker dan kennisoverdracht. Van de opvoedende generaties w ordt gevraagd hun sch ro om  a f  

te leggen en jo n g eren  op hun verantw oordelijkheden aan te spreken. D aarin zullen ze pas 

kunnen slagen als zij in hun p erso o n lijk  handelen iets van hun overtuiging laten zien.

Aan eigen b elan g  als drijfveer o f  als kom pas zijn  grote gevaren verbonden. M eer dan oo it 

w ordt de m aatschappij bedreigd door egoïsm e en kortzichtigheid . We zullen m oeten  leren 

het h ier en nu in het lich t te zien van een leefbare to ek o m st en daarnaar te handelen. 

G ruw elijk  scherp  zien we vandaag hoe sterk  de krach ten  z ijn  die m ensen  verdelen en tegen 

elkaar opzetten . K rachten  die m ensen  kunnen verenigen zijn  rechtvaardigheid , sociale  

bew ogenheid  en barm hartigheid . In het leven vanuit zulke w aarden is Jezus, w iens g eb o o r

te wij vandaag gedenken , ons voorbeeld .

Ik w ens U een gezegend K erstfeest toe.
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Va n d a a g  v i e r e n  w e  k e r s t m i s , het feest van Gods licht in de donkerte van het menselijk 

bestaan. Het Kerstverhaal vertelt van de geboorte van Jezus. Met zijn komst krijgt in 

onze samenleving de liefde een centrale plaats. Dit licht van Kerstmis schijnt ook vandaag, 

in een onzekere tijd. Steeds snellere veranderingen plaatsen ons voor ingrijpende beslissin

gen en doen een appèl op onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

Verandering is ook een uitdaging. Keuzen in ons leven en samenleven zijn niet langer vrij

blijvend. De wereld wordt geconfronteerd met een dreigende milieucrisis, een ongeremde 

bevolkingsgroei, toenemend ethnisch geweld, een te hoog opgedreven consumptiecultuur, 

massale werkloosheid en onaanvaardbare tegenstellingen tussen rijk en arm. Daarbij is het 

vertrouwen dat al die problemen oplosbaar zijn, ernstig ondermijnd.

We waren gewend geraakt aan het beeld van een overzichtelijke en beheersbare wereld. 

Wetenschap en kennis, organisatie en techniek maakten de mens van schepsel tot schepper. 

De ideologische tegenstelling tussen Oost en West leek helder: dictatuur en onderdrukking 

tegenover democratie en vrijheid. Maar toen na het einde van de koude oorlog vele nieuwe 

problemen moesten worden opgelost, kwam de kracht van de Westerse waarden niet tot uit

drukking. We namen aan dat alles nu vanzelf wel goed zou komen, maar kwamen bedrogen 

uit. Het geloof in de samenhang tussen vrijheid en vooruitgang is verdwenen. Het beeld van 

de werkelijkheid dat ons dagelijks bereikt, wordt vooral bepaald door verval, chaos en ver

nietiging. Het gebrek aan perspectief maakt ons moedeloos.

Vanuit landen waar nood heerst en ontbinding intreedt kloppen mensen met andere levens

stijlen en gewoonten bij ons aan en vragen om een plek. Onze spankracht, openheid, 

geduld, verdraagzaamheid en creativiteit worden op de proef gesteld. Wij kunnen ons niet 

afwenden. Gelukkig zijn er velen die zich daadwerkelijk het lot van hun ontheemde mede

mensen aantrekken en met liefdevolle toewijding zich voor hen inspannen.

De vele veranderingen in de wereld doen van dag tot dag een indringend beroep op ons aller 

bereidheid tot aanpassing. We staan waarschijnlijk nog maar aan het begin van een grote 

culturele ommekeer. Ontwikkelingen, ver van ons vandaan, beïnvloeden steeds meer het 

leven hier. Problemen elders raken ook ons en dwingen ons voortdurend tot nieuwe plaats

bepaling. Soms ontstaat de neiging zich hieraan te onttrekken en te vluchten in wat ‘eigen’
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is -  overzichtelijk, vertrouwd en veilig. Het andere wordt gezien als vreemd en waar het ont

breekt aan openheid en begrip gaan vreemd en vijandig samenvallen.

Verandering maakt onzeker en angstig. We hunkeren naar veiligheid en bescherming, maar 

dat mag geen afscherming worden, geen terugtrekken op de vierkante centimeter van het 

eigen sentiment. Wanneer we ons naar binnen keren en onze inspanningen richten op lou

ter groepsbelang en zelfbehoud, raakt de maatschappij in ontbinding en wordt de kwaliteit 

van het bestaan aangetast.

In plaats van uit angst ons a f  te sluiten, moeten we ons bezinnen op wat het beschermen 

waard is, wat kostbaar is, en behouden moet worden. We zullen moeten vaststellen welke 

waarden zó wezenlijk zijn voor onze beschaving, dat ze houvast, moed en zelfvertrouwen 

kunnen geven temidden van alle verandering, verwarring en twijfel.

Het is de gerichtheid op het algemeen belang die de maatschappij bijeen houdt. Essentieel 

voor een leefbare gemeenschap zijn ook verdraagzaamheid en saamhorigheid. Als een ieder 

niet alleen let op het eigenbelang maar vooral op dat van anderen, komt de oplossing van 

maatschappelijke problemen misschien dichterbij. Nodig is dat mensen geloven in wat zij 

zèlf kunnen bijdragen.

Een wereld in verandering is ook een wereld van verschil. Het streven naar een éénvormige 

maatschappij heeft geen zin. Verschillen moeten we niet bestrijden; we moeten leren leven 

met verscheidenheid. Dat vraagt tolerantie en het vermogen eigen beperkingen te overwin

nen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat we ook het kwaad moeten tolereren. Een samen

leving waarin geen grenzen worden gesteld is onhoudbaar. Verdraagzaamheid kan nooit 

betekenen dat iedereen ongeremd zijn eigen gang kan gaan. Waar mensen over de schreef 

gaan moet hun een halt worden toegeroepen, grofheid moet aan de kaak worden gesteld, 

vandalisme bestreden, agressiviteit gepareerd.

Veranderingen dagen ons ook persoonlijk uit. Ze doen een appèl op nieuwsgierigheid en 

fantasie, maar evenzeer op vermogen tot kritische waardering. We worden gedwongen tot 

nadenken, tot het formuleren van een mening, het bepalen van een houding. Immers, niet 

alle vernieuwing is vooruitgang. Maar in de krachtmeting tussen behoud en vernieuwing 

kunnen we, als mondige mensen, niet aan de kant blijven staan.

De crisis in het menselijk bestaanvandaag is misschien wel vooral een crisis in het aanvaar

den van verantwoordelijkheid. De samenleving is zo ingewikkeld geworden dat we vaak het 

zicht kwijtraken op het resultaat van wat wij doen. Bij het oplossen van de problemen waar 

de maatschappij voor staat, wachten velen liever a f o f anderen in actie komen.
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Verantwoordelijkheid zien we graag duidelijk afgebakend, als beperkte aansprakelijkheid. 

‘Voor wat en voor wie zijn we nu precies verantwoordelijk?’ , willen we weten. Toen aan 

Jezus die vraag werd gesteld, vertelde hij een verhaal. Een man die beroofd en gewond aan 

de kant van de weg lag, werd door mensen van zijn eigen volk onbewogen voorbij gelopen. 

Thuis maakten die voorbijgangers zich misschien wel zorgen over de onrustbarende m is

dadigheid, maar zelf hadden ze geen hand uitgestoken. Hulp kreeg het slachtoffer van 

iemand die niet tot het eigen volk behoorde, maar tot een ander volk, waarop werd neer

gekeken. Jezus draait daarmee de vraag om: ‘Wie heeft zichzélf verantwoordelijk 

getoond?’2^

Hij spreekt ons daarmee aan op ons eigen gevoel voor verantwoordelijkheid jegens onze 

naaste. In onze tijd is dat een des te grotere opgave nu individualisering dreigt te ontaarden 

in individualisme -  een ‘ieder voor zich’ . Die neiging zich van anderen a f  te sluiten en alleen 

voor zichzelf te zorgen is heilloos. Het is een illusie te menen dat we ons tegen alle dreigin

gen kunnen beschermen en tegen alle risico’s van het leven kunnen verzekeren. Het kan 

iedereen overkomen, op enig moment, beroofd en gewond langs de kant van de weg te lig

gen.

Als afhankelijk mens worden we geboren en hoezeer we vervolgens ook streven naar zelf

standigheid, we kunnen ons leven nooit los maken van dat van anderen. Zelfs de eigen pro

blemen kan niemand helemaal alleen aan, laat staan de maatschappelijke uitdagingen. Maar 

we behoeven ook niet alleen te staan, eenzaam in een wereld die we niet meer kunnen over

zien noch bevatten. Het zoeken naar gemeenschap hoort bij de aard van het mens-zijn.

De grote culturele veranderingen in de geschiedenis van de mensheid kwamen langzaam tot 

stand. Mensen groeiden mee met de ontwikkelingen, maar beheersten die nooit. We zullen 

moeten aanvaarden dat we geen meester kunnen zijn over de werkelijkheid. We moeten 

beseffen dat éénduidige en eenvoudige antwoorden op de grote problemen niet te vinden 

zijn. Dat is geen reden tot lijdzaamheid. Wat van ons gevraagd wordt is dat wij ons open

stellen voor verandering en daarin verantwoordelijkheid aanvaarden, een ieder op zijn eigen 

plaats. Zijn we hiertoe niet bereid, dan wordt de wereld onleefbaar. In onze verantwoorde

lijkheid voor elkaar zijn wij ook een schakel in de keten der geslachten.

23 Parafraserende verwijzing naar de geli jkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10 :25-37) .
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Het Kerstverhaal vertelt van de geboorte van Jezus. In leven en leer liet hij zien in welke waar

den en in welk perspectiefwe in deze tijd van voortdurende en ingrijpende verandering steun 

kunnen vinden bij het overwinnen van angst en onzekerheid. Zijn liefde wijst ons de weg 

naar de medemens.

Een gezegend Kerstfeest, dat wens ik U allen.
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Op d e z e  k e r s t d a g  gedenken we hoe met de geboorte van een kind licht schijnt in de duis

ternis van onze wereld. Kerstmis kan door iedereen -  o f  men nu wèl o f niet wordt aan

gesproken door geloof in God -  beleefd worden als een feest van liefde in een wereld vol 

zelfzucht en gevoelens van haat. Kerstmis wijst de weg naar verzoening en hoop. Het is de 

triom f van het leven over alle ontbindende krachten. Zo mogen wij dit feest ook ervaren in 

de donkerte van ons eigen bestaan. Z elf denk ik dezer dagen in het bijzonder aan mijn 

ouders. Bij alle zorgen om mijn vader overheerst dankbaarheid voor wat hij voor ons en 

anderen betekent.24 Veler gedachten gaan ongetwijfeld terug naar zijn grote inzet voor de 

bevrijding van Nederland.

Negentien vier en negentig was een jaar van herdenken en gedenken. Een halve eeuw na het 

einde van de Tweede Wereldoorlog dringt het verleden weer in alle scherpte door in het 

heden. In bewogen samenkomsten herleefden reeds de herinneringen aan de invasie in 

Normandië, de slag om Arnhem en de bevrijding van het Zuiden van ons land. Volgend jaar 

herdenken we de bevrijding eerst van Nederland en later ook van onze landgenoten in Azië. 

Vreugde is er om de overwinning op onderdrukking en geweld; verdriet om allen die in die 

dagen van tirannie het leven lieten. Voor velen is dat verleden nooit meer weg te denken uit 

hun dagelijkse werkelijkheid. Ook al hebben mensen het verdriet een plaats kunnen geven 

in hun leven, de pijn blijft. Hun ervaringen zijn in hun ziel geëtst. Maar herdenken is meer 

dan het verwerken van eigen leed; het betekent ook een opdracht voor de samenleving als 

geheel stil te staan bij de waarden waarvoor velen toen hun leven gaven.

Hoewel de meesten onder ons na vijftig jaar vrede misschien nog maar zelden denken aan 

de werkelijkheid van die vreselijke dagen, is de oorlog toch onderdeel geworden van ons 

nationaal bewustzijn. De persoonlijk doorleefde ervaringen en gevoelens zijn nauwelijks 

over te dragen, maar wèl de overtuiging van waaruit destijds grote offers werden gebracht.

Het scherpe beeld van ‘goed’ en ‘ fout’ dat nu zo dikwijls ons oordeel over de oorlog bepaalt, 

berust op wijsheid achteraf. Toen was alles minder duidelijk. Het verzet was niet algemeen; 

immers, de meesten verkozen zo gewoon mogelijk door te leven in de hoop vooral zelf te

24 In 1994 werd Prins Bernhard in het ziekenhuis opgenom en.
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overleven. Hun ogen keken daarom soms de andere kant op wanneer op klaarlichte dag 

duistere dingen gebeurden. Later droegen zij de verborgen schaamte in zich mee. Anderen 

werden willoos slachtoffer van het regime. Zij hadden geen keus; het brute geweld trof men

sen zonder onderscheid. Sommigen kozen totaal verkeerd; 11a vijftig jaar dragen volgende 

generaties daarvan nog de littekens.

Dankbaarheid overheerst als we terugdenken aan hen die een voorbeeld gaven in hun per

soonlijke keuze tegen het kwaad, zonder enig compromis. Het zijn de waarden waarvoor 

mensen bereid waren te sterven die duidelijk maken waarvoor zij wilden leven. Een groot 

verzetsstrijder omschreef het als ‘een diep menselijk geheim van niet anders kunnen; het 

verzet als houding, als fatsoen, ... de daad van een mens, die angstig, vertwijfeld en hulpe

loos met zijn schamele kracht zijn schamele grootheid beleed. ’ 25 In die schamele kracht 

bleef ons nationaal eergevoel behouden en werd ons een ijkpunt gegeven voor principieel 

kiezen.

Als mensen worden gesteld voor een onafwendbare keus tussen goed en fout, is er geen 

zekerheid dat zij de juiste beslissing zullen nemen. De herdenking van tirannie, verzet en 

bevrijding is daarom zo belangrijk, omdat zij ons confronteert met de krachten van het 

kwaad, maar ons tegelijkertijd de waarden toont van waaruit ideologieën van haat en vernie

tiging kunnen worden overwonnen. Het ging, zo maakte diezelfde verzetsstrijder duidelijk, 

‘niet om de staat, niet om het vaderland, maar om de normen van staat en vaderland, die 

voor gisteren, heden en morgen gelden.’ Het ging om ‘de mens, de menselijke mens en zijn 

eer.’26 Die waarde is universeel. Mededogen, zorg en liefde die samen het bestaan zijn 

grondslag geven, kunnen in één woord worden samengevat: menselijkheid.

Vanuit dat fundament komt het er op aan zö te leven dat we ons zelfrespect behouden. Dit 

geldt voor het leven van alledag, maar vooral op die momenten waarop een duidelijke stel- 

lingname wordt gevraagd.

Het Joodse volk heeft vanouds aan herdenken en gedenken bijzondere aandacht gegeven. 

Wanneer kinderen vragen naar de zin van de wetten die God de mensen heeft opgelegd dan 

is het antwoord dat eens, na de redding uit de slavernij, God met deze regels richting g a f aan 

het leven in vrijheid. Zo worden de normen van waaruit mensen mogen leven verbonden met 

bevrijding uit onderdrukking. Wat steun g a f in kwade dagen, is ook in goede tijden een hou

vast.

25 De herkomst van dit citaat kon niet worden getraceerd.

26 De herkomst van deze citaten kon niet worden getraceerd.
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Evenzo reikt ons het verleden vandaag de toetsstenen aan die we nodig hebben om te blijven 

onderscheiden tussen ‘goed’ en ‘fout’ . O f wij dat morele besef nu wèl o f  niet verbinden met 

geloof in God, bevrijding kan niet worden los gemaakt van de normen die het menselijk 

bestaan waardigheid geven. Wie vrij wil zijn moet de strijd aangaan tegen het onrecht.

In de tijd van de Tweede Wereldoorlog hielden de totalitaire regimes niet alleen andere 

naties maar ook hun eigen bevolking in een angstaanjagende wurggreep. Enkelingen zijn 

tegen die dictatuur in verzet gekomen. Zij gingen de heldhaftige weg van een opstand van 

één tegen allen. Wij denken ook aan hun moed en hun voorbeeld wanneer we naar de toe

komst kijken. Tegenstellingen uit de strijd van weleer mogen niet een onoverkomelijke k loof 

in onze tijd blijven. Op gebroken pijlers kunnen we geen bruggen bouwen. Vandaag is de 

enige weg die van vrede en samenwerking tussen de volkeren. Hierbij is het verleden niet 

vergeten, maar wel overwonnen. Op onderdrukking volgt bevrijding maar na bevrijding 

komt verzoening.

Vijftig jaar na het einde van de oorlog staan wij in Europa voor de uitdaging samen met de 

landen die pas vijfjaar geleden hun volledige vrijheid herkregen, de fundamenten te leggen 

voor een gemeenschap die haar grondslag vindt in de gelijkwaardigheid van mensen. Waar 

die gelijkwaardigheid ontbreekt heersen geweld en wreedheid, zelfs in ons eigen wereld

deel, waar de herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog nog zo levend is.

Kerstmis, het feest dat wij vandaag mogen vieren, roept op tot een nieuw begin. De geboor

te van Jezus, in de stad Bethlehem bijna tweeduizend jaar geleden, betekende ook een ope- 

ning naar een nieuwe tijd met nieuwe verhoudingen, tussen God en mens en tussen mensen 

onderling. In zijn leven liet Jezus zien hoe de liefde de krachten van haat en zelfzucht kan 

overwinnen. Hij wees de weg van waarheid, gerechtigheid en medemenselijkheid. In dit jaar 

van herdenken zijn dat de waarden waarop wij ons leven mogen richten.

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest.
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He t  l i c h t  v a n  k e r s t m i s  schijnt ook vandaag in het donker van menselijke angst, onze

kerheid en teleurstelling. In het jaar van herdenking van oorlog en bevrijding ervoeren 

wij ook zèlf hoe op vele plaatsen in de wereld geweld en haat de dagen konden verduisteren. 

Opnieuw komt de vraag op o f wij mensen ooit van het verleden zullen leren. Hoewel we uit 

ervaring weten dat collectief geweld rampen veroorzaakt blijkt gemeenschappelijk gevoelde 

haat toch telkens weer de overhand te krijgen. De afkeer van de ene groep jegens de andere 

blijft een hardnekkig kwaad in de geschiedenis van het menselijk samenleven, een kracht die 

doorwerkt van generatie op generatie.

In een wereld van snelle verandering kunnen angst en onzekerheid leiden tot een vlucht in 

vijandelijkheid. Wie zich eenzaam voelt, zwak en onveilig, vindt valse geborgenheid in een 

gezamenlijk zich afzetten tegen ‘die anderen’: andersgelovigen, vreemdelingen, mensen 

met een andere huidskleur, etnische oorsprong o f cultuur. Een ingewikkelde maatschappij 

wordt versimpeld tot tegenstellingen die gemakkelijk zijn waar te nemen. Waar op individu

ele onverdraagzaamheid nog een taboe rust, kunnen gevoelens van frustratie en agressie in 

collectieve haat een schijn van rechtvaardiging krijgen.

De heldere boodschap van liefde die Kerstmis ons brengt, staat hier recht tegenover. Juist de 

kracht van haat tussen mensen maakt liefde zo bijzonder. Die liefde wordt al zichtbaar bij 

het begin van het leven wanneer een volstrekt afhankelijk kind in geborgenheid en toewij

ding ter wereld komt. Ook het Kerstkind werd zo geboren, zij het in zeer bijzondere omstan

digheden en niet in een ‘gewoon’ gezin.

Tijdens zijn leven vroeg Jezus zèlf een open en liefdevolle instelling tegenover het ongewo

ne en het afwijkende en mededogen jegens zwakken en weerlozen. Naastenliefde bewijst 

zich met name daar waar mensen zich niet onmiddellijk tot elkaar aangetrokken voelen. Zij 

komt tot bloei in de uitdaging van het samen leven in verscheidenheid.

Samenleven begint thuis. Daar komen we in aanraking met andere meningen en hebbelijk

heden, met kritiek en met gedrag dat ons kan ergeren. In die kleine leefeenheid, hoe ook 

gevormd, vinden wij onze eerste leerschool in liefde en verdraagzaamheid. We worden ons 

bewust dat anderen hun eigen rechten hebben en hun vrijheden, dat verschillen erkend en 

aanvaard moeten worden. Ook verschillen van mening zijn lessen in verstandhouding
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om d at niem and, als individu noch  als lid van een g em een sch ap  h et a lleenrecht bezit op de 

w aarheid . V erdraagzaam heid is gegrond op g e lo o f in de gelijkw aardigheid  van alle m en sen . 

In gezinnen kan een voedingsbodem  w orden gelegd voor zelfzu ch t en in to lerantie  m aar kan 

ook w orden opgevoed to t openheid  en deelnam e aan een m aatschappij die m inderheden 

resp ecteert en anders denken w aardeert.

Er h eerst tegenw oordig zorg om  het gezin . N og m aar enkele tien tallen  ja ren  geleden kende 

de N ederlandse m aatschappij veelal u itgebreide fam ilies en gezin n en  m et twee ouders. De 

overgang naar een sam enleving m et veel kleinere gezinnen w aarbij som s één van de ouders 

o n tb reekt en de trad itionele fam ilieband  aanzien lijk  is verzw akt, betekende een socia le  en 

culturele om w enteling. Er is een n eig in g  die revolutie in de p erso o n lijk e  levenssfeer vooral 

n e g a tie f te b eoordelen . T och  m oeten  we bedenken dat beproefd e m aatsch ap pelijke in ste l

lingen n o o it een garantie kunnen vorm en voor de kw aliteit van h et leven. H et grote gezin en 

de u itgebreide fam ilie w erden als b escherm end  m aar som s ook als benauw end ervaren. In 

het m oderne gezin w ordt veel w aarde g eh ech t aan m ondigheid  en zelfstand igheid  van de 

leden. M aar naast ruim te voor eigen ontw ikkeling hebben  m en sen  ook behoefte  aan w eer

w erk en steun. M eer en m eer kom en die van buiten. H et gezin  als fundam ent voor leven in 

gem een schap  is m ind er h ech t gew orden en kw ets baard er.

W aar verdriet m ensen  treft en w aar het m is loop t in p ersoon lijk e  verhoudingen, kunnen ern 

stige ontw rich ting  en eenzaam heid  het gevolg zijn . O m gaan m et verdriet -  ziekte, een g ro ot 

gem is, verstoorde verhoudingen, verbroken trouw  en gesch ond en  vertrouw en -  gaat de 

sp ankrach t van h et individu vaak te boven. Verdriet m aakt eenzaam . O m  een nieuw e w eg te 

vinden m o et een m ens uit zijn iso lem en t kunnen treden. D at kan n ie t zonder steun van 

m ed em ensen die zich bereid tonen  verantw oordelijkheid  te nem en voor een ander.

In onze m aatschap pij is een neig ing  o ntstaan  verantw oordelijkheden scherp  a f  te bakenen 

en precies te regelen . M aar het kom t n iet alleen aan op w etten en nauw keurig vastgestelde 

rechten en p lichten . Bovenal gaat het om  de in ste llin g  van m en sen  ten opzich te van elkaar. 

O ok daar, w aar geen sprake is van verplichtingen krach ten s w et en con tract, kunnen m en 

sen  hun verantw oordelijkheden tóch  nem en . In vrijw illige zorg  en aand acht voor anderen 

lig t het cem en t dat de m aatschappij b ijeen  houdt. N och door de m arkt m et zijn w aarden- 

stelsel uitgedrukt in geld, n o ch  door regelingen  van de overheid kan de kw aliteit van het 

bestaan  voldoende w orden verzekerd. U iteindelijk  k o m t het er op aan o f  m en sen  bereid zijn 

elkaar te dragen en te schragen.

H oopgevend is h et te zien hoe m ondige en zelfstand ige burgers gezam en lijk  d eelnem en aan 

ontw ikkelingen in de m aatschap pij. N aast trad itionele instellin gen  zoals kerken, sch o len , 

universiteiten, vakbonden en politieke partijen  zijn  nieuw e vorm en van b etrokkenheid  ont-
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staan , gerich t op de verw ezenlijk ing van idealen. D aard oor w ordt h e t socia le  w eefsel ver

sterkt dat b esch erm in g  kan bieden tegen neigingen zich van de m aatsch app ij a f  te keren . De 

overheid rich t zich  op publieke verantw oordelijkheden zoals de b estrijd in g  van soc ia a l-eco 

n o m isch e  ongelijkh eid , onrechtvaardigheid  in eigen land én in de v o lkeren-gem een schap . 

M aar voor h e t d oorbreken van onverschilligheid , het stim uleren  van burgers hun stem  te 

laten  horen bij beslu itvorm ing en het betrekken van m en sen  bij m aatsch app elijke  ontw ik

kelingen zijn organ isaties -  oude èn nieuw e -  die gem een schap szin  gesta lte  geven, o n m is

baar.

In  vergelijk ing m et toestand en in de wereld elders ken m erk t betrekkelijke harm onie  en rust 

de N ederlandse sam enleving. Toch zien we o ok  hier duidelijke tekenen van verruw ing, 

agressie , afnem end  vertrouw en onder m en sen , v ernielzu cht en het ontlopen van verant

w oord elijkheden. Er is alle reden m et krach t hiertegen  in te gaan . Steeds w eer m o et w orden 

verzekerd dat nieuw e gen eraties kansen krijgen to t het nem en van een eigen  verantw oorde

lijkheid  voor de toekom st. Van ouderen m ag w orden verw acht dat zij jo n g eren  voorgaan in 

verdraagzaam heid  en resp ect voor m ed em ensen , natuur en dingen van w aarde. Z o ’n hou

ding is n iet a lleen nod ig voor onze eigen om geving. O ok de p roblem en  ver w eg zijn  heel 

d ichtbij gekom en en gaan ons aan . G een m ens kan leven voor z ich z e lf  alleen.

De liefde die G od ons m et K erstm is to o n t is een liefde die n iet b ekn elt m aar ruim te laat voor 

het nem en van eigen verantw oordelijkheden. H et is een liefde die vrij m aakt en ieder m ens 

in zijn  w aarde laat. D e krach t van die liefde hebben wij nodig , in onze eigen kleine w ereld en 

in de grote wereld vol tegen stellin gen . H et is een liefde die niet afw ijst wie tekort sch iet, 

m aar die telkens opnieuw  m ogelijkh eden  g eeft tot een nieuw  begin .

Ik  w ens U allen een gezegend K erstfeest.
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Va n d a a g  g e d e n k e n  w i j  de g eb oorte  van Jezus in de stad B eth leh em , nu b ijna tw eeduizend 

jaar geleden. In h et C hriste lijk  g e lo o f  w ordt d it feest beleefd  als G ods versch ijn ing  

onder de m en sen , het L icht in e e n  w ereld van duistern is. V o o rm en sen  die n ie t z e lf  in die tra

ditie staan , heeft K erstm is een eigen betekenis gekregen. In de donkere dagen aan het einde 

van het ja a r wil een ieder tot ru st kom en en w arm te zoeken  in de beslo ten  krin g  van g ez in s

leden en vrienden. K erstm is is een fam ilie feest w aarin niet de grote wereld centraal staat 

m aar de k leine gem een schap  van m en sen  die om  elkaar geven.

Ju ist de in tim iteit van deze dagen m aakt de v iering van het K erstfeest voor velen zo 

m oeilijk . Als m en sen  door de dood van hun d ierbaren zijn  gesch eid en  en zij zond er hen ver

der m oeten , dan sch rijn t in  deze tijd de pijn in alle hevigheid. H et w orden feestd agen zon

der vreugde. De ged achten  gaan terug naar vroeger, toen  zij er nog w aren.

Ernstige ongelu kken hebben ons land in h et a fgelop en  ja a r o p g esch rik t.27 Een dram a

tisch  ongeval g eeft iedereen een sch o k ; ook wie n iet door p erso o n lijk  verlies is getroffen , 

w ordt toch  geraakt door de em otie. Fam ilie  en vrienden w orden overrom peld en voelen zich  

als geslagen . De ram p trekt een sp oor van w anhoop door hun bestaan .

H oe vaak n ie t lijk t de dood te vroeg te kom en . Een levenslijn  w ordt afgebroken  en het 

verleden b lijft  onvoltooid. De onverbiddelijke grens die aan ieder leven w ordt gesteld , co n 

fron teert ons onverm ijdelijk  m et de eigen eindigheid  en m et h et sterven als deel van ons 

bestaan . M et dit einde hebben wij allen te m aken, ouderen en jo n g eren .

In onze sam enleving, die h et sterven lijk t te w illen ontken nen  o f  ontvluchten is leven 

m et de dood een zw are opgave. Som s m oet wie ach terb lijft zelfs op kom en voor het rech t op 

verdriet. D ikw ijls w eet de om geving er geen  raad m ee en vindt m o eilijk  troosten d e w oorden. 

O ok uitspraken over g e lo o f  kunnen som s de vertw ijfeling niet w egnem en. De dood b lijft een 

m ysterie; geen levensovertuiging kan sterven verklaren. Zoals iedere geboorte  verw ondering 

b ren g t over het o ntstaan  van nieuw  leven, zo b eteken t elke dood een o n b egrijp elijk  einde.

27 In februari 1996  vond in W interberg (Duitsland) een busongeluk  plaats  waarbij  negen 

Nederlanders  de dood vonden. In juli stortte op vliegbasis  Welschap te Eindhoven een 

Herculestoestel van de Belgische luchtmacht neer. Bij de crash vielen 34 doden waaronder der

tig musici van het Fanfarekorps der Koninklijke Landmacht. In septem ber  stortte een Dakota 

neer in de Waddenzee waarbij 32  doden vielen.
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Al kunnen god sdiensten  de doden n iet terugbrengen, g e lo o f  kan wel helpen innerlijk  

a fscheid  te nem en , het verdriet een plaats te geven en de rouw te vertolken. V erschillende 

relig ies hebben elk eigen w egen gevonden om  vorm  te geven aan de relatie tot de dood en tot 

de gestorvene. G eloof, hoop en liefde w orden daarin to t u itdrukking gebracht.

Som m ig e vorm en van afscheid  nem en en rouwen zijn  heel oud. Ze ontstond en  in eeu

w en van gezam enlijk  zoeken naar steun en werden vastgelegd in vertrouw de rituelen, zang, 

w oord en gebed . O m  de h erin n erin g  levend te houden w orden in de Jo od se traditie de doden 

bij hun naam  genoem d. Zo w orden de gestorvenen verbonden m et de levenden en als het 

ware in de gem een schap  teruggeroep en. In veel ch riste lijke  kerken w orden op ‘eeuw ig- 

heid szond ag’ de nam en gelezen  van hen die in het afgelopen jaar z ijn  heengegaan.

M odern is het gebruik in het huis van de overledene p ersoonlijke  h erinn erin gen  m et 

fo to ’s en voorw erpen een tastbare  vorm  te geven. Nieuw ook is de gew oonte dat vrienden 

voor s lach to ffers  van aids dekens o f  kleden m aken m et patronen w aarin  de dierbare her

kenbaar is en zo in de herinn erin g  voort kan leven. Deze vreselijke ziekte die m en sen  veelal 

in de krach t van hun leven treft, heeft de dood in onze m aatschappij d ichterbij g eb rach t en 

to t nieuw e vorm en van lotsverbondenheid  geleid.

Vele riten  van afscheid  nem en en gedenken hebben n aast een sym bolische o ok  een prak

tisch e  b eteken is. De gem een schap  w eet hoe te handelen. De rea lite it van de dood w ordt 

bevestigd. M et erk en ning  van de ontstellend e w aarheid b eg in t de rouw : het aanvaarden van 

h et verlies en het zoeken naar een plaats voor het leed en ruim te voor h et voortgaande leven.

In rouw hebben m en sen  elkaar nodig. W ie bij het verw erken van leed uitslu itend op 

z ich z e lf  is aangew ezen, kan vastlopen in w anhoop . Er kunnen im m ers zoveel vragen rijzen 

w aarop geen  antw oord is. ‘W at is hiervan de z in ?’, bijvoorbeeld , o f ‘W aarom  m o est mij dit 

treffen?’ . Een tegenvraag luidt ‘W aarom  niet?’. W aarom  zou het leed ons niet raken, w aarom  

alleen anderen? D it k lem t tem eer w anneer wij hier, in ons bevoorrechte land, dagelijks zien 

hoe elders m iljoenen  ontheem d  zijn , op de vlucht, u itgehongerd  en ziek sterven.

W ij leven in een m aatsch ap p ij die verdriet wil verdringen. In een tijd w aarin de dood 

w ordt verzw egen, o n tstaan  kringen van lo tg enoten  die herkenbare  nood delen en steun 

zoeken  bij elkaar. G elukkig  z ijn  er dikw ijls ook m en sen  in de eigen om geving die zich 

betro kk en  voelen, een and er w illen b ij-sta a n , iem and vasthouden en, vaak zon d er w oor

den, m ee-lijd en  in verdriet. In m ed em en selijk h eid  lig t een grote krach t die pijn  kan ver

zachten  en harten  openbreken .

Op de lange w eg naar aanvaarding van het verlies van een geliefde zoeken m en sen  ook 

tro o st in hun geloof. De overtuiging dat de dood n iet het laatste  w oord kan zijn , uit z ich  al 

bij de b egrafen is. Zo geven H indoes naast gevoelens van verdriet oo k  uitdrukking aan em o 

ties  van blijd schap om  de bevrijd ing van de ziel. G etrouw  volgen M oslim s de voorschriften ; 

in alle eenvoud bereiden zij de gestorvene voor op de o n tm oetin g  m et G od.

C h ristenen  leven in h et p ersp ectie f van de opstand ing van de doden. K erstm is is het 

feest van de geboorte , het begin , de eerste adem  in een leven dat w ordt afgeslo ten  m et de
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laatste ad em toch t. M aar de dood van Jezus is n iet het laatste  w oord. C h ristenen  geloven in 

zijn  verrijzenis en vinden daarin hoop op eeuw ig leven. Jezus- leven en lijden w orden gezien 

in het lich t van G ods liefde. D aarop is de overtuiging gevestigd dat elk  m ensenleven eeu

w igheidsw aarde heeft.

B oed d histen  beschouw en het vanouds als een b elan grijke  taak van verw anten en vrien

den een stervende te begeleid en  in het overw innen van an g st en aanvaarding van het levens

einde. Die opvatting lijk t o o k  in onze w esterse w ereld aan krach t te w innen . Een ken terin g  

w ordt zich tbaar in de houding tegenover sterven, dood en verdriet. In ons land z ijn  duizen

den vrijw illigers, vrienden en fam ilieleden betrokken bij stervensbegeleid ing, in thu iszorg  

o f  in tehuizen . In toegew ijde verpleging w ordt veel gedaan om  pijn te verlichten en m ensen  

in staa t te stellen  het einde in ru st tegem o et te gaan. B ese ft w ordt dat sterven geen ziekte is, 

m aar een afscheid  nem en, w aarbij ju is t het leven heel indringend w ordt be-leefd  en em oties 

in tens w orden ervaren. H et is de naderende dood die het leven des te kostbaard er m aakt.

W anneer wij m et K erstm is de liefde centraal stellen , kunnen we n iet voorbij gaan aan 

onze zieken, de stervenden -  in onze eigen om geving en heel ver w eg -  en aan de m ensen  

die zich  in hun verdriet ju is t deze dagen zo eenzaam  voelen. N iet a lleen vreugde, m aar ook 

leed m oet w orden gedeeld . W ij leven in verantw oordelijkheid  voor elkaar.

Ik w ens U allen een gezegend K erstfeest toe.

472



Kersttoespraak 1997

Do o r  d e  e e u w e n  h e e n  is het K erstfeest gevierd in  h et teken van lich t dat d oorbreekt in de 

donkerte van het b estaan . In h et K erstkind kom t G od bij de m en sen . De herd enking 

van dit w onder rich t onze b lik  op de verhouding to t G od en onze m ed em ensen , d ichtbij en 

in de grote w ereld. Zo raakt de geb oorte  van Jezus ons ook vandaag en w orden wij opgeroe- 

pen to t b ez in n in g  op de keuzen w aarvoor het leven ons stelt.

Deze tijd con fro n teert ons m et veranderingen op vrijwel elk gebied. Iedere dag doen zich 

nieuwe ontw ikkelingen voor en overschrijden m eer m ogelijkheden alle grenzen. De wereld 

w ordt k leiner en is zelfs al als ‘dorp’ gekenschetst. De vraag rijst wel o f  wij de verantw oorde

lijkheid voor die ene wereld ook in onze w ijze van leven en sam enleven gestalte  w illen geven.

Velen ervaren de ontw ikkelingen die uit de voortdurende vernieuw ingen voortvloeien als posi

tief. M aar daartegenover staat het risico dat wij het z ich t verliezen op de keerzijde: arm oede, 

m ilieuvernietiging en verlies aan gem eenschapsgevoel. Deze ernstige bedreigingen gaan de 

hele m ensheid  aan. De inspanningen om  die problem en daadw erkelijk aan te pakken schieten 

helaas nog dikwijls tekort. We kennen de gevaren wel m aar lijken onvoldoende bereid daaruit 

consequenties te trekken, in persoonlijk  gedrag noch in m aatschappelijk  handelen.

B egrijp elijk  is de neiging onze zorgen  terzijde te schuiven om d at ze ons vervullen m et gevoe

lens van m achteloosheid . W ellich t m oeten we ook onze w ijze van w aarderen opnieuw  onder 

ogen zien. In een periode van snelle  ontw ikkeling in w etenschap , tech nolog ie en econ om ie 

h eeft het begrip  vooruitgang een andere inhoud gekregen. Steeds m eer werd w aarde a fg e

m eten aan m ateriële w elstand . N am die toe dan werd dat gezien als uerrijking; afnam e daar

entegen  werd als verarming ervaren. M aar ju is t K erstm is p laatst de begrippen ‘v errijk ing’ en 

‘v erarm ing’ in een ander p ersp ectief.

Verrijking, uitslu itend betrokken op geld en goed, roept een schaduw -beeld  op van in h alig 

heid: het naar zich  toe halen w at iem and eigen lijk  n iet to eko m t ten koste van een ander o f  

zelfs van de hele gem een schap . D aartegenover s te lt K erstm is verrijk ing in een geestelijk  

licht: het voelen van dankbaarheid  voor w at het leven m ooi m aakt, het ervaren van sch o o n 

heid in tradities en ku nstu itingen, het openstaan  voor de belevingsw ereld van anderen, het 

vergroten van ond erlin g  begrip en tolerantie , de bereidheid  m ed em ensen te ondersteunen 

en h et verm ogen te delen.
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W elisw aar kan toenam e van w elvaart en bezit p erso o n lijk e  levensvreugde vergroten, m aar 

daarm ee is de kw aliteit van de sam enleving nog  n iet gegarandeerd. Een hogere levensstan

daard kan gepaard gaan m et verslech terin g  van het m ilieu, productie van nutteloze dingen 

voor een w egw erpm aatschappij, banale vorm en van m assaverm aak, toenem end e onveilig

heid op straat en red eloos gew eld. D aarnaast b lijft vanzelfsprekend het grote p robleem  van 

de m ateriële arm oed e alle aand acht vragen. A rm oede iso leert m ensen  en legt een zw are last 

op h et dagelijks bestaan .

Op vele terreinen  van h et leven w orden we geconfronteerd  m et verrijk ing en verarm ing. Zo 

zien we overal aan tastin g  van de kw aliteit van het bestaan  in h et om gaan m et de openbare 

ruim te. O nverschilligheid  jeg en s  de om geving w aarin we sam en  m et anderen leven, w ordt 

z ich tbaar in het vervuilen en bekladden van de ruim te die de gem een schap  toebeh oort. W at 

sch ijn b aar van niem and is, b eh o o rt in  w ezen aan iedereen toe en m o et daarom  allen  een 

zo rg  zijn . O nze m aatschappij kan n iet zond er een n o rm b e se f dat verder re ikt dan e igen b e

lang ; zij is im m ers gegrond  op aanvaarding van verantw oordelijkheid  voor w at allen teza

m en raakt. In  belangrijke m ate vorm t het publieke cjeweten het bindm iddel dat de nationale 

gem een schap  bijeen houdt. D it b egin t m et b e lan gste llin g  voor de publieke zaak: de wil tot 

m ede-w eten . V erw ezenlijking van het a lgem een  belang vraagt bew uste en verantw oordelijke 

burgers en sterke m aatsch ap p elijke organisaties.

O ok in de aand acht en zorg voor de natuurlijke om geving is in onze w ereld sprake van verar

m ing. We w eten dat vele b eslissin gen  en ontw ikkelingen o n o n tk o om b aar leiden to t uitput

ting van onvervangbare hu lp bronnen, vervuiling van lucht, grond en w ater, o n tb o ssin g  en 

h et uitsterven van ta lloze kostbare plant- en d iersoorten . Te vaak onttrekken m en sen  zich 

n o g  aan de verantw oordelijkheid  voor het m ilieu . Aan m ateriële verrijking ten koste van het 

natuurlijk  erfgoed  zijn  wij allen m edeplichtig .

D oor m assaproductie  kom en goederen binnen  veler bereik en w ordt h et leven aangenam er 

en gem akkelijker. M aar dit kan tevens leiden to t vervlakking en verlies aan erk en ning  van 

w at kostbaar is en uniek en verdient behouden te w orden. Z inloze producten, slechts 

bestem d voor vluchtige con su m p tie, w orden snel afged ankt en als afval w eggew orpen. Die 

ken nelijke  w aarde-loosheid  van dingen roept onverschilligheid  op. Verlies aan zorgvuldig

heid schaad t de gem een schap .

O nversch illigheid  en gev oelloosh eid  v erschralen  de m en selijk e  verhoudingen en leid en  tot 

een zich  verloren , verlaten o f  verstoten  voelen. Zo w ordt m aatsch ap p elijk e  zekerheid  

ond erm ijnd . W etten, regels en voorzien in gen  kunnen alleen dan een b asis  vorm en voor 

vertrouw en in de to ek o m st als zij verankerd zijn  in z ich tb are  zorg  voor de g em een sch ap , 

hulpvaardigheid  en d agelijk se  aand acht voor wie kw etsbaar is en w eerloos. G eb rek  aan
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saam h o rig h eid  v ergroot im m ers de vrees voor h et ouder w orden, voor ziekte en verval, voor 

hulp behoevendheid  en arm oed e. Een m aatsch app ij die n iet m eer o p ko m t voor zw akken en 

eenzam en Iaat verkom m eren , verarm t ziend erogen .

De ontzagw ekkende tech n isch e  vernieuw ingen die deze tijd biedt, leiden to t verru im ing van 

m ogelijkh ed en , m aar b rengen oo k  het risico m ee van verlies aan inhoud. V ooruitgang w ordt 

beleefd  in de grote toenam e van m obilite it, d irecte bereikbaarheid  en het tem po van co m 

m u nicatie . De auto b ied t de vrijheid zich snel te verplaatsen; het vliegtuig b ren g t de hele 

w ereld b innen  bereik ; een enorm e hoeveelheid in form atie is op ieder m o m en t toegankelijk . 

W ereldw ijd kan tussen  m en sen  op elk tijdstip  verbinding w orden gem aakt. M aar daarm ee 

w orden betrekk in gen  dikw ijls on p erso o n lijk ; con tacten  zijn  v luchtiger en com m u nicatie  

kan verliezen aan d iepgang en gevoel. Zeldzaam  w ordt de handgeschreven b r ie f  w aarin m et 

aand acht ged achten  en gevoelens w orden vastgelegd; voor een goed gesp rek  w ordt geen  tijd 

gen om en, een bezoek m o et vooral n iet te lang duren. N iet vooruitgang, m aar voortgang 

ken m erk t h et dagelijks bestaan .

V erarm ing van onze sam enleving w ordt ingrijp end ervaren in toenem end e gevoelens van 

onveiligheid . Gew eld en agressie  zijn  m eer zich tbaar en voelbaar gew orden. M isdaad raakt 

niet alleen de d irecte slach to ffers, zij verw ringt de m en selijke  relaties en ta s t de gem een 

schap  als geheel aan. De sch o k  die m en sen  treft als in hun sch ijn b aar b escherm d  bestaan  

w ordt ingeb rok en , roept w antrouw en op en angst. A ngstige burgers w orden argw anend, 

afw erend en afstan d elijk . Op de garanties van een openbare orde durft m en n iet m eer te 

rekenen; z e lfb esch erm in g  w ordt de grootste  zorg.

Bij brute gew elddadigheid b lijken  gelukkig ook intens m edeleven en publieke verontw aar

d ig ing to t u itdrukking te kom en . D it teken van bezorgdheid  om  het m aatsch ap p elijk  w elzijn  

is hoopgevend.

V errijk ing in ons leven en sam enleven to o n t zich  in de schoon heid  van kunst en cultuur, in 

om gangsvorm en, in ond erlinge betrokkenheid , in denken dat zich verplaatst in  de ander, in 

zorg voor de m ed em ens, in het kunnen delen. De grond slag  van het gevoel voor w aarde en 

h et verm ogen te w aarderen lig t in respect.

In eerbied lig t de basis voor goede relaties tussen m en sen . Een sam enleving m et gevoel voor 

w aarde zal m en sen  in hun waarde laten en niem and w illen uitslu iten . U itslu iting  iso leert en 

tast het leven z e lf  aan. Een sam enleving die schrijn end e tegen stellin gen  toelaat, to o n t haar 

arm oede in een tekort aan sociale  rechtvaardigheid  en een gebrek aan m ededogen.
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In de komst van het Kerstkind ervaren we Gods erbarmen met de mensheid. In het leven van 

Jezus is sprake van een voortdurende aandacht voor armen: behoeftigen, uitgestotenen, 

mensen die zijn vastgelopen, figuren aan de rand van de samenleving. Hij leert ons anders 

naar mensen en dingen kijken en de hand te reiken aan wie mededogen behoeft.

Bijna tweeduizend jaar geleden werd Jezus geboren in een stal, onder mensen wier bestaan 

werd getekend door een dagelijks gevecht om te overleven. In het verhaal van die armzalige 

geboorte overheerst uiteindelijk het gevoel van verrijking, van innerlijke rijkdom. Het 

Kerstfeest spoort ons aan tot het delen van ervaringen met anderen, tot luisteren en zingen, 

tot het doorgeven van verhalen, tot het eren van God en het versterken van de band met onze 

medemensen. Het Kerstverhaal toont de kwaliteit van een bestaan in verbondenheid met wat 

vóór ons was en na ons zal komen. Kerstmis leert ons de dingen anders te bezien, te waar

deren wat echt van belang is, het leven in vreugde te aanvaarden en onze blik te richten op 

de gemeenschap die allen insluit.

Ik wens U een gezegend Kerstfeest.
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Me t  k e r s t m i s  r r e f .k t  een straal van licht door de donkere wolken boven het menselijk 

bestaan. De geboorte van het Kerstkind is een teken van verzoening en vrede.

In een wereld vol tegenstellingen voelen velen zich beklemd door vijandschap en geweld tus

sen de bewoners van deze aarde. Dagelijks horen we wat mensen elkaar aandoen, in het 

klein en in het groot. Maar het is hoopgevend te zien hoe mensen overal zich inzetten om 

verstoorde verhoudingen en geschonden vertrouwen te herstellen. Wij allen kunnen ons 

daardoor bemoedigd voelen, zeker wanneer wij ook in ons persoonlijk leven naar verzoe

ning zoeken.

In landen waar aan langdurig onrecht en onderdrukking een einde is gekomen, wordt meer 

en meer gezocht naar wegen om samen vreedzaam verder te leven. Dat vereist een pijnlijk 

proces van openleggen van de waarheid en het onder ogen zien van het leed dat is berok

kend. Zo wordt gebroken met de slechte gewoonte het verleden te loochenen. Hiervan valt 

veel te leren, ook in kleinere verbanden èn in de eigen omgeving, waarin verhoudingen soms 

volledig verstoord kunnen raken en menselijke waardigheid wordt aangetast. Kerstmis, het 

feest van Vrede op aarde roept op tot verzoening tussen mensen.

Wie kent niet het gevoel te kort te schieten en te falen jegens anderen. Dat stemt misschien 

mild in ons oordeel over fouten van onze medemensen. Maar wat echt verkeerd is kan 

natuurlijk niet worden getolereerd. Machtsmisbruik en redeloos geweld zijn nooit te aan

vaarden. Het kwaad kan zelfs tot een systeem worden dat mensen zo meezuigt dat ze stap 

voor stap verzanden in een praktijk van fout gedrag. Dit hoeft niet altijd een gewetenloze 

keus te zijn om bewust onrecht te doen. Mensen kunnen verblind zijn o f hun geweten sus

sen door wat krom is recht te praten. In waan en zelfbedrog kunnen kwade praktijken heel 

lang worden voortgezet.

Menselijk gedrag zou beheersbaar moeten zijn; een ieder heeft dat immers zelf in de hand. 

In werkelijkheid blijken emoties dikwijls sterker dan zelfbeheersing. Angst en haat vormen 

ook de voedingsbodem waaruit gevaarlijke denkkaders kunnen voortkomen, gegrond op 

vals onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ .
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Wordt het kwaad tussen mensen onderkend, dan moet allereerst een einde worden gemaakt 

aan alles wat fout was. Dat vraagt mèèr dan woorden alleen. Er is geen uitkomst zonder 

daadwerkelijke verandering.

Als eenmaal radicaal is gebroken met het verkeerde verleden, dan ontstaat er ruimte om te 

zoeken naar herstel en verzoening. Verzoening is een zware opgave. Dit kan nooit het begin, 

maar alleen het einde zijn van een proces van ingrijpende verandering. Verzoening is het 

sluitstuk van een lange gang die mensen die tegenover elkaar hebben gestaan, samen moe

ten gaan.

Beschuldigen blokkeert oplossingen; schuld belijden opent de weg naar de ander. De toets

steen is het geweten: het vermogen normen waarmee anderen worden beoordeeld, ook op 

zichzelf toe te passen. Ondubbelzinnig eigen verantwoordelijkheid aanvaarden voor wat 

werd misdaan, is diep ingrijpend. Maar wanneer de waarheid niet onder ogen wordt gezien 

en schuld wordt verdrongen, kan van generatie op generatie het kwaad blijven voortwoeke

ren.

Hoe moeizaam de schuldigen soms ook komen tot erkenning van hun daden, de zwaarste 

last drukt vanzelfsprekend op de slachtoffers. Hun leven lang dragen zij de littekens van wat 

hun is aangedaan. Confrontatie met de daders haalt wonden open en doet in alle hevigheid 

de pijn opnieuw schrijnen. Mensen die zó zijn gekwetst hebben vooral aandacht nodig en 

rust. Innerlijke woede en een verscheurd hart vragen om begrip en herstel van recht.

Waarheid betekent nog geen gerechtigheid, maar is wel een onontkoombaar uitgangspunt. 

Voor het bloot leggen van het verleden is moed nodig. Tussen waarheid en verzoening ligt 

een zware weg vol moeilijke stappen die naar eer en geweten moeten worden gezet. Op die 

zoektocht naar een begin van nieuwe verhoudingen moet ieders eigen waarheid tot klaar

heid worden gebracht. Door naar eikaars verhalen te luisteren, ontstaat de ruimte om ter- 

wille van de toekomst samen de geschiedenis te schrijven.

Wie zijn fouten inziet en berouw heeft, kan tot inkeer komen. Het verlangen verlost te wor

den van schuldgevoel, leidt soms tot een vraag om vergeving. Maar wie vergiffenis vraagt, 

mag niet verwachten dat vergeving daarop vanzelf zal volgen. Een recht op vergeving bestaat 

niet. Het is voor de ander al een hele opgave te proberen enig begrip op te brengen voor 

degene die hem zozeer verwondde. Vergeven vereist een geestelijke grootmoedigheid die 

een mens op zichzélf moet zien te veroveren.
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Schuld kan worden verlicht door berouw en bereidheid te trachten zelf in alle ootmoed iets 

goed te maken. Boetedoening is een tegenkracht die de mens is gegeven om in het reine te 

komen -  met God, de medemens en zichzelf.

Boete doen en vergeving schenken openen de mogelijkheid tot herstel van gemeenschap. 

Dat niet iedereen de bereidheid tot verzoening kan opbrengen is begrijpelijk. Toch is er uit

eindelijk geen andere weg. Het blijven meedragen en doorgeven van wrok maakt elke vorm 

van samenleving kapot. Waar haat regeerde, zal liefde moeten groeien, waar onderdrukking 

en verzet het leven beheersten, zal de tegenstander moeten worden gezien als medemens.

Alleen verzoening kan uitmonden in een bestendige vrede. Dat vraagt van allen een daad

werkelijke inspanning. De wereld zou er zeker slechter aan toe zijn als niet overal mensen 

bereid waren liever onrecht te verdragen dan onrecht te doen: die zelf de eerste stap wilden 

zetten in het doorbreken van de neerwaartse spiraal van vijandschap en geweld. Gode zij 

dank zijn er mensen die de moed en volharding opbrengen tot het stichten van vrede. 

Gezegend noemt Jezus die vredestichters.

In onze wereld lijkt vrede soms ver weg. Maar het streven naar verzoening en herstel van ver

trouwen dat nu in zoveel landen gestalte krijgt, geeft hoop en kan ieder van ons bezielen 

Kerstmis ook dit jaar te vieren als het feest van vrede op aarde.

Ik wens U allen een gezegende Kerstmis.
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Het licht breekt door in het donker van het menselijk bestaan. Dit is de boodschap van 

Kerstmis, die overal in onze wereld nu al bijna twee duizend jaar wordt gehoord. De 

komst van Jezus Christus plaatst zowel onze verhouding tot God als de betrekkingen tussen 

mensen in een nieuw schijnsel.

Met die geboorte begint onze jaartelling, aangeduid met voor en na Christus. Ook wordt 

gesproken van tweeduizend jaar ‘Christelijke beschaving’. De overgang van het ene millen

nium naar het andere nodigt uit tot bezinning op het gehalte van de beschaving: waardering 

van leven, zorg om menselijke waardigheid en eerbied voor de schepping. Beschaving is 

geen gegeven, maar een dagelijkse opdracht voor wie nu leven. Daarbij voelen wij, op zoek 

naar de juiste wegen, behoefte aan richting en steun. Al bijna twee millennia lang vinden 

velen zo’n kompas in de woorden en daden van Christus. Zo blijft Kerstmis een ijkpunt in de 

bezinning op de tekenen der tijden.

Tegen het einde van deze eeuw bedrukt ons het besefvan de ‘duistere kant’ van de mensheid. 

Geweld lijkt onuitroeibaar en ingrijpen in vijandelijkheden uiterst moeilijk. Wel wordt nu 

erkend dat bij wreedheid en gruweldaden niet werkeloos mag worden toegekeken. In deze 

eeuw van oorlogen is ook het bewustzijn gegroeid dat machtsuitoefening -  zowel tussen sta

ten als binnen landen -  moet worden getoetst aan de internationale rechtsorde. Was aan

vankelijk nationale soevereiniteit een onaantastbaar begrip, nu winnen internationaal aan

vaarde normen meer en meer aan gewicht. Wie misdrijven tegen de menselijkheid begaat, 

weet dat de wereldgemeenschap zulke daden bestraft wil zien. Dit is een van de meest hoop

gevende ontwikkelingen in onze tijd.

Het was een eeuw vol tegenstellingen en spanningen. Ongekend sterke machtsposities wer

den opgebouwd, zowel van staten en bedrijven als van individuen. Toch was dit niet alleen 

een tijd van concentratie en ook misbruik van macht, maar evenzeer de eeuw van ontplooi

ing van het recht. Recht schept orde en bindt mensen: het kan de gemeenschap bij elkaar 

houden. Het garandeert ook vrijheid, al is die niet vrijblijvend. Bij rechten van mensen gaat 

het om wederzijds verplichtende bescherming van noden en belangen. Universeel is de ver

plichting rechten van anderen te respecteren. Zo staan recht en plicht niet tegenover elkaar, 

maar zijn zij juist verstrengeld in het begrip verantwoordelijkheid. Als de organisatie van een 

samenleving is gericht op recht en rechtvaardigheid, wordt des te meer gevraagd van men-
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sen zelf. Zij zijn het immers die in de praktijk van het leven van dag tot dag de normen moe

ten waar maken.

Voor vele volkeren die leefden onder dictatoriale regimes bracht dit laatste decennium een 

einde aan de onderdrukking. De weg van staatsideologie naar democratie en vreedzaam 

samenleven is verre van eenvoudig. Democratie biedt ruimte aan veel verschillende menin

gen en roept daarmee tegenstellingen op. Daarom zijn heldere regels vereist die door ieder

een aanvaard moeten worden. Democratie vraagt bovendien om mondige burgers met hart 

voor de publieke zaak en oog voor de belangen van minderheden en andersdenkenden. 

Iedere maatschappij kent groepen mensen die andere opvattingen hebben en kiezen voor 

eigen vormen van leven en samenleven. Ook hebben stromen migranten overal een nieuwe, 

pluriforme werkelijkheid geschapen. Respect voor een ieders eigenheid in overtuiging en 

cultuur is voor allen een verplichting. Hierbij gaat het om meer dan louter tolerantie. Het 

komt aan op erkenning van menselijke waardigheid en gelijke rechten. Alleen zó kan een 

wereld ontstaan van vrijheid, gerechtigheid en vrede.

In de moderne samenleving wordt gezag niet langer als vanzelfsprekend aanvaard. Overal 

ter wereld staan hiërarchische verhoudingen onder druk. Wie verantwoordelijkheid draagt 

moet natuurlijk verantwoording afleggen. Een ieder die voor het voetlicht treedt zal op zijn 

prestaties worden beoordeeld. De kritische houding waarmee waarheid wordt onderzocht 

en geloofwaardigheid getoetst is zeker positief. De vraag naar openheid is gerechtvaardigd, 

maar als commercie intimiteit tot openbaar bezit maakt, dreigt het recht op de persoonlijke 

levenssfeer -  een van de grote verworvenheden van deze eeuw -  te worden geschonden.28

De laatste honderd jaar waren ook het tijdperk van de moderne wetenschap met baanbre

kende uitvindingen en de ongebreidelde toepassing van informatie- en communicatietech

nologie. Hiermee zijn grenzenloze mogelijkheden geopend tot vooruitgang. De maatschap

pij is voorgoed veranderd. Communicatie-middelen maken informatie alom toegankelijk en 

mensen worden wereldwijd met elkaar verbonden. Bij alle technische mogelijkheden tot uit

wisseling mag echter de menselijke interactie nièt uit het oog worden verloren. In de komen

de eeuw zal het er bovendien om gaan de nieuwe kennis en kansen aan de gehele mensheid 

ten goede te laten komen.

28 Beatrix stelde hier de rol van de roddelpers aan de orde. De volgende dag  ging premier W. Kok 

(PvdA) in een interview voor Radio  i daar  nader op in door op te merken dat de media de per

soonlijke levenssfeer van het staatshoofd en de leden van het koninklijk huis moesten respecte

ren. Hij bekritiseerde vooral de werkwijze van de fotografen.
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De technische ontwikkeling heeft ook het vreselijke vermogen tot vernietiging meegebracht. 

In twee wereldoorlogen werd massaal dood en verderf gezaaid. Maar nadat tenslotte de 

agressors waren verslagen, overheerste de overtuiging ‘Nooit meer oorlog!’ . West-Europa 

verwierp het nationalisme en koos voor collectieve veiligheid en economische eenwording. 

Ook politieke integratie komt stap voor stap dichterbij. Europeanen staan nu voor de opga

ve de herwonnen vrede en welvaart voorgoed te verankeren in de maatschappij. De belang

rijkste uitdaging ligt in oostelijke richting. Waar economische en sociale achterstand 

samenvalt met etnische tegenstellingen en nationalistische gevoelens, kan alleen perspec

tief op aansluiting de weg openen naar vreedzame en rechtvaardige verhoudingen. Vanuit 

het eigen geloof in democratie en rechtsstaat heeft het rijke deel van Europa de plicht daar

aan bij te dragen.

Miljoenen profiteerden van een onvoorstelbare verbetering van de welstand. Maar tezelfder

tijd werd de ongelijkheid schrijnender dan ooit. Dagelijkse zorgen om het bestaan bepalen 

het leven van velen: mensen die kwetsbaar zijn, arm, ontheemd en vervreemd. In onze eeuw 

is de overtuiging gegroeid dat ook deze mensen recht hebben op een redelijk bestaan. 

Daarmee kreeg sociale gerechtigheid nieuwe inhoud; zowel in onze naaste omgeving als 

ook in de gemeenschap van volkeren. Nu de wereld zozeer is ontsloten, heeft het streven 

naar rechtvaardigheid in de internationale economische verhoudingen een klemmend 

karakter gekregen.

Intussen vormt de voortdurende toename van materiële productie een ernstige bedreiging 

van de draagkracht van de aarde. Steeds meer dringt het besef door dat onze toekomst op het 

spel wordt gezet. Hieruit worden langzaam aan ook consequenties getrokken. Zo werd dit 

de eeuw van het milieubewustzijn. Nooit eerder was onze natuurlijke omgeving zozeer aan

getast, maar tegelijk werd de verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping -  met al 

haar schepselen -  nimmer zo serieus genomen. De aarde is ons erfgoed; de zorg daarvoor is 

de mensheid toevertrouwd. Mensen zoeken nu naar een nieuwe verhouding tot de natuur en 

zien in de verplichtingen tot zorgvuldig beheer hun grote opdracht -  ook jegens toekomsti

ge generaties.

De vorige eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van organisaties van groepen mensen 

die zich maatschappelijk voelden achtergesteld. In het tijdperk dat nu ten einde loopt, wer

den vertrouwde verbanden losser en kwam het individu centraal te staan. Dit proces heeft 

geleid tot grotere zelfstandigheid en de vorming van sterke burgers die tegen onrecht dur

ven op te komen. Meer en meer weet men zich persoonlijk verantwoordelijk voor de inrich

ting van eigen leven. Maar individualisering brengt ook gevaren mee. Verschraling van 

groepsgevoel kan mensen onverschillig maken. Waar solidariteit wordt uitgehold, gaat 

eigen belang overheersen en dreigen anonimiteit en eenzaamheid. Daarom wordt nu de
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noodzaak gevoeld te zoeken naar nieuwe vormen van menselijke verbondenheid en saam
horigheid.

Zo staan wij vandaag voor belangrijke uitdagingen. Hierbij blijven de woorden en daden van 
Christus voor velen een betrouwbaar kompas. In zijn geboorte maakt God humaniteit en 
naastenliefde zichtbaar. Een nieuwe boodschap wordt verkondigd van gerechtigheid en 
vrede op aarde. Hoe ver dit soms ook verwijderd lijkt van onze dagelijkse werkelijkheid, het 
is een geloof dat inspireert tot handelen.

Bij ons zoeken naar begaanbare paden wijst Kerstmis de weg. luist op deze grens van twee 
millennia confronteert Christus’ komst in de wereld ons met de kracht van de liefde en de 
belofte van een hoopvolle toekomst. In een lied uit de eerste helft van deze eeuw wordt dit 
bezongen:

God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis, 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is.2?

Ik wens U een gezegend Kerstfeest.

29 Vertaling van een deel van het adventslied ‘Die Nacht ist vorgedrungen’ (1938) van de Duitse 

dichter Jochen Klepper (1903-1942).
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Kersttoespraak 2000

W
a n n e e r  t w e e  m e n s e n  in liefde hun leven willen delen, wordt hun omgeving deelgenoot 
van dat geluk. Zo hebben mijn man en ik dat dezer dagen zelf ondervonden.?0 

Trouwen drukt ook vertrouwen uit in elkaar en in een toekomst waarnaar hoopvol wordt uit
gezien.

Hoop is individueel maar tegelijk ook universeel, een bron van inspiratie van waaruit wij het 
leven aanvaarden en uitdagingen aangaan. Het is als een kompasnaald die altijd de richting 
hervindt. In hoop zoeken mensen de kracht die doet leven.

Kerstmis is het feest van de geboorte van lezus, het Kind van de Hoop. Al twee duizend jaar 
lang wordt dit gevierd als het licht dat doordringt in de donkerte van het bestaan. Hierin zien 
mensen een teken dat de toekomst niet is aan onrecht, geweld en haat, maar aan gerechtig
heid, vrede en liefde.

Soms kan het leven zwaar vallen, belast door ziekte of pijn. Er kunnen zulke ingrijpende din
gen gebeuren dat alle hoop vergaat of zelfs omslaat in wanhoop. Bij een ramp overvalt leed 
mensen plotseling, maar levensmoed kan ook geleidelijk verloren gaan. Verdriet maakt 
sprakeloos. Goedbedoelde woorden dringen niet door. Troosten kan dan misschien door in 
stilte iemand vast te houden en mee-gevoel uit te drukken in een gebaar of eenvoudig door 
er te zijn. In stille tochten is een gemeenschappelijke vorm gevonden voor meeleven in soli
dariteit. 31

Als tegenspoed het leven overheerst, is het niet zo gemakkelijk over hoop te spreken. 
Niemand kan een ander hoop aanpraten. Maar in de praktijk van het leven zijn er mensen die 
de kracht die hen staande houdt voor anderen voelbaar kunnen maken. Zó wordt hoop over
gedragen. Een medemens wordt daarmee geen oplossing gegeven maar wel een weg gewe
zen.

30 Op 16 december 2000 vond de verloving plaats van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst.

31 Stille tochten tegen zinloos geweld die veel aandacht trokken waren die na de moord op Joes 

Kloppenburg (Amsterdam 1996), Meindert Tjoelker (Leeuwarden 1997), Marianne Roza en 

Froukje Schuitmaker (Gorinchem 1999) en Daniel van Cotthem (Vlaardingen 2000).
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De behoefte aan veiligheid is algemeen menselijk. Als het even kan willen wij risico’s mijden 
en tegenslag uitsluiten. Toch blijkt steeds opnieuw dat ziekte en ellende niet uit het bestaan 
zijn te weren. Tenslotte moet ieder mens ook aanvaarden dat het leven eindig is. In tijden van 
twijfel en onzekerheid, krijgt hoop betekenis. luist bij verdriet komt het aan op hoop tégen 
de wanhoop in. In die oerkracht die doet leven en overleven kan een mens eigen leed te 
boven komen. Het is een instinctief opkomen tegen hopeloosheid, eenvoudig vanuit geloof 
in het leven zèlf.

Het welzijn van de gemeenschap vraagt inspanning van iedereen. Om op te komen voor het 
positieve en zich te weer te stellen tegen onverschilligheid, doemdenken en vluchten in valse 
illusies, is overtuiging nodig. In hun hoop vinden mensen de moed zich te verzetten tegen 
onrecht en liefdeloosheid. Bij de strijd tegen al wat menselijkheid aantast, komt het erop aan 
eigen mogelijkheden te zien en die daad-werkelijk te gebruiken. Waar mensen trachten wat 
onomkeerbaar lijkt om te keren en een wending ten goede te geven, wordt hun levenskracht 
zichtbaar. Zo kan hoop worden doorgegeven van generatie op generatie in een opvoeden tot 
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid voor eigen keuzen.

Inspiratie kunnen wij vinden in het voorbeeld van hen die in stormen overeind blijven en kie
zen voor waar zij in geloven. Hun daden komen voort uit het vertrouwen dat in het negatie
ve nooit het einde ligt en dat onrecht nooit het laatste woord kan zijn.

Hopen is niet wensen maar verwachten, in de zin van uitzien naar. Dit betekent een blik tot 
voorbij de einder, een dimensie die het leven doet uitstijgen boven de dagelijkse werkelijk
heid. Temidden van onzekerheden en verwarring richt hoop zich op de toekomst. Dat wil 
zeggen: niet lijdzaam afwachten maar een uitdaging tot handelen in de wereld van vandaag. 
Leven vanuit de hoop die in ons is, betekent ook weten voor welke waarden je moet kiezen 
als het er op aan komt en vertrouwen dat ieders inzet ertoe doet.

Kerstmis verbindt die hoop met geloof en liefde. Hoop kijkt niet terug maar vooruit; het is 
de verwachting van een betere wereld en een beter leven. Daarin ligt de basis voor aanvaar
ding van het bestaan, als gave èn opgave. Hoop is een anker dat zich hecht in de vaste grond 
van geloof, maar de hoop is ook verankerd in de liefde die gericht is op de ander. In die lief
de vindt het leven zin en bestemming. Het is de bron van onze levenskracht.

In de boodschap van hoop, geloof en liefde zien wij de betekenis van Kerstmis, het feest van 
de verwachting van nieuwe tijden.

Ik wens U een gezegend Kerstfeest toe.
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Kersttoespraak 2001

K
e r s t m is  is h e t  f e e s t  van mede-menselijkheid en bezinning op het leven. In de geboor
te van een Kind, teerbemind en kwetsbaar, komt God de mens nabij. Door de eeuwen 

heen is dit gevierd als licht in een wereld waarin veel somberheid heerst. In deze dagen 
beklemt ons meer dan ooit de chronische en diep gewortelde ongelijkheid op onze over- 
volle aarde. Mensen zijn bang en onzeker geworden; van alle kanten wordt het leven 
bedreigd.

Fanate haat en de vernietigende kracht van het kwaad troffen de westerse wereld dit jaar met 
een schok die gevoelens van geborgenheid aan tast en diep ingrijpt in vermeend welbeha
gen.?2 Het menselijk bestaan is intens kwetsbaar en de samenleving broos, juist waar onze 
moderne maatschappij met al zijn luxe en gekoesterde zekerheden een gevoel van onaan
tastbaarheid heeft gebracht.

Het gebrek aan eerbied voor leven èn dood en de onverdraagzaamheid van waaruit terreur 
wordt gevoed, confronteren ons met een gedachtengoed dat verbijstert. Gods vrede wordt 
immers in alle wereldgodsdiensten centraal gesteld. Respect voor de heiligheid van het 
menselijk leven is de hoeksteen van elke religieuze moraal. In rechtvaardigheid wordt de 
grondslag gezien van het menselijk samenleven. Daarbij is medemenselijkheid het alge
meen aanvaarde uitgangspunt.

Niettemin heeft de geschiedenis geleerd dat geen enkele religie gevrijwaard is tegen mis
bruik en valse verkondiging. Wanneer ideologieën en geloofsinterpretaties aanzetten tot 
onverdraagzaamheid, haat aanwakkeren en agressie voeden, houdt tolerantie op. Waar het 
algemeen belang wordt geschaad en de rechten van de mens worden geschonden, moet een 
heldere grens worden gesteld. Ten aanzien van principes en normen van de rechtsstaat kun
nen geen concessies worden gedaan.

32 Op 11 september 2001 had de islamitische terreurorganisatie Al-Qaida met drie gekaapte passa

giersvliegtuigen aanvallen uitgevoerd op de torens van het World Trade Center in New York en 

het Pentagon in Washington. De aanvallen kostten aan ongeveer 2800 mensen het leven.
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Tot de beginselen van onze democratie behoren in ieder geval erkenning van verscheidenheid 
in levensovertuiging en respect voor geloof van een ieder. Dit verlangt een open oog voor de 
opvattingen en eigen cultuur van anderen. Voor een goede verstandhouding is het nodig over 
en weer verschillen te erkennen, zich in achtergronden te verdiepen en samen te zoeken naar 
evenwichtige verhoudingen. Dat vraagt om een dialoog waarbij niemand kan worden gemist.

De problemen van deze wereld zijn zo ingrijpend dat mensen in hun onzekerheid soms ver
lamd raken. Om boven gevoelens van onmacht uit te stijgen is moed nodig en wijsheid. 
Tegenover daden van haat biedt wraakzucht geen oplossing. Oog om oog maakt de wereld 
blind. Wanneer we een andere kant op willen, dan zal gezocht moeten worden naar mogelijk
heden de spiraal van vijandschap te doorbreken. Wie zich wil keren tegen het kwaad zal ook 
eigen verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien. In de manier waarop wij denken over 
anderen en in het omgaan met elkaar komen de waarden tot uitdrukking waarvoor wij staan.

Verdraagzaamheid is een instelling die elk mens zich zelf kan eigen maken en ook een 
levenshouding die van generatie op generatie moet worden doorgegeven. Respect voor de 
medemens vereist dat we eigen gelijk niet steeds voorop stellen. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Elkaar te begrijpen vergt veel van ons: het blijft een leerproces. Anderen alleen 
maar dulden is niet genoeg. Betrokkenheid bij het leven van onze medemensen is wèl iets 
anders dan gemakzuchtig gedogen. Waar het gaat om de principes die vreedzaam samenle
ven mogelijk maken kan van onverschilligheid geen sprake zijn.

Het jaar dat bijna achter ons ligt, veranderde ons wereldbeeld. Bij alle welvaart werden wij 
ons bewust van eigen kwetsbaarheid en van de pijnlijke onvolmaaktheid in de maatschappij 
van vandaag. Maar het gevoel van onzekerheid heeft ons er ook van doordrongen dat de 
wereld er niet op vooruit gaat wanneer wij mensen met de rug naar elkaar blijven staan; uit
eindelijk zijn wij op elkaar aangewezen. Saamhorigheid geeft de kracht om wanhoop te 
boven te komen en weerstand te bieden tegen het kwade.

Veiligheid vindt een mens in gemeenschap met anderen. Het komt er op aan niet toe te geven 
aan gevoelens van machteloosheid maar samen inspiratie te vinden in naastenliefde. Met de 
naaste verbonden zijn geeft ongekende kracht. Vertrouwen herstellen kan alleen samen, in 
de overtuiging dat niet haat en geweld het laatste woord hebben maar liefde. Dat God ons 
mensen tegemoet komt in het Kerstkind bemoedigt en sterkt ons in de overtuiging dat uit
eindelijk het goede heersen zal tussen mensen en dat wij zijn opgenomen in een geschiede
nis die verder reikt dan de bedreigingen van vandaag. Kerstmis is de bezegeling van Gods 
belofte dat wij veilig zijn bij Hem en dat Hij ons wil laten delen in Zijn vrede op aarde.

Ik wens U een gezegend Kerstfeest.

487



Kersttoespraak 2002

K
e r s t m is , h e t  f e e s t  van  l ic h t  en leven in donkere tijden, vieren we in de laatste dagen van 
het jaar. Voor mijn familie en mijzelf is dit een diep ingrijpend jaar geweest. In bruiloft, 

geboorte, doop en dood zijn alle fasen van het leven aan ons voorbijgegaan. 33 In ons verdriet 
om mijn man hebben velen gedeeld. Het afscheid heeft hem als mens belicht. Zoals hij leef
de vanuit zijn beginselen van waardigheid en gelijkwaardigheid, heeft hij een voorbeeld 
mogen zijn. Met overtuiging zette hij zich in voor medemenselijkheid, gerechtigheid en 
waarheid. Oprecht gehecht aan het leven vond hij zijn kracht in verbondenheid met mensen, 
ook in andere werelddelen.

Met Kerstmis wordt de verbondenheid verkondigd tussen God en mensen. Die boodschap 
raakt ook onze verhouding tot elkaar: hoe wij onze naasten tegemoet treden, wat wij kunnen 
bijdragen aan het samen leven en welke inhoud wij geven aan de liefde van mens tot mens. 
Zo plaatst het Kerstverhaal ons middenin de werkelijkheid van vandaag.

Wij leven in een verwarrende tijd, vol onvrede en onbestemde angstgevoelens. De samenle
ving lijkt te verloederen. Losgeslagen van oude ankers blijkt onze maatschappij niet goed bij 
machte om te gaan met het opbreken van vertrouwde zekerheden. Te lang zijn onrust en 
onbehagen weggedrukt. Verplichte verdraagzaamheid, waarmee geduld wordt wat in wezen 
onaanvaardbaar is, leidt tot schijntolerantie. Tolereren mag evenmin ontaarden in onver
schilligheid, of een excuus zijn om zich af te wenden van echte problemen.

Niemand mag de ogen sluiten voor onrecht en grof geweld. Dat mensen elkaar krenken, 
beledigen en discrimineren kan niet worden gedoogd. Persoonlijke opvattingen en eigen 
waarheden kunnen hiervoor nooit een rechtvaardiging zijn.

33 Op 2 februari 2002 was prins Willem-Alexander met Maxima Zorreguieta getrouwd. Op 14 mei 

2002 was Isabella geboren, dochter van prins Bernhard jr. en prinses Annette. Zij werd op 22 

december 2002 gedoopt. Op 8 juni 2002 was Eloise geboren, dochter van prins Constantijn en 

prinses Laurentien. Zij werd gedoopt op 15 december 2002. Op 26 oktober 2002 was Lucas gebo

ren, zoon van prins Maurits en prinses Marilène. Hij zou op 21 april 2003 worden gedoopt. Op 6 

oktober 2002 was prins Claus overleden.
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Eigen gelijk is niet altijd dè waarheid; die is immers niet los te zien van de ontmoeting tus
sen mensen. Waarheid ontstaat in dialoog, niet door stellingen en meningen te poneren. 
Juist toetsing aan de opvattingen van anderen kan ruimte scheppen die nodig is om met fun
damentele verschillen om te gaan.

Verschillen zijn niet te ontkennen. Zij zijn een gegeven en daarmee het vertrekpunt bij elke 
toenadering. Wij hebben te aanvaarden dat er verschil is in karakter, etnische afkomst, 
geaardheid, talent en opvoeding. Onderscheid behoort tot de rijkdom van het mens zijn. 
Maar waar verschillen leiden tot ongelijkheid in bejegening en tot onrechtvaardigheid, is een 
ieder geroepen dit te bestrijden.

De grenzen van het toelaatbare liggen vast in wetten. Fundamentele waarden vormen even
zeer de basis voor een moreel oordeel over gedrag en opvattingen. Vanuit die grondbeginse
len is het een uitdaging te zoeken naar èchte tolerantie, niet in onverschilligheid maar in 
betrokkenheid.

Dat begint bij luisteren. Luisteren is meer dan aanhoren. Men behoeft het niet eens te zijn 
met wat een ander beweegt om zich daarvoor toch open te stellen. Iemand leren kennen is 
een eerste stap op weg naar een beter begrijpen. Onze maatschappij met haar verscheiden
heid in cultuur vraagt geduld en creativiteit bij het zoeken naar nieuwe vormen van samen 
leven. Tussen verschillende religies en overtuigingen en tussen uiteenlopende leefgewoon
ten en verhoudingen moeten we bruggen slaan.

Het is bemoedigend en inspirerend overal in het land voorbeelden te zien van mensen die 
trachten problemen om te zetten in oplossingen, dwars door alle weerstand heen. Zij zijn in 
staat over grenzen heen te kijken. Ondanks teleurstelling en tegenslag, keer op keer, zijn er 
toch burgers die niet toegeven aan gevoelens van onmacht, die wantrouwen willen overwin
nen en die zich blijven inzetten voor medemenselijkheid. Over en weer proberen zij steun te 
vinden in een toegestoken hand, verlangend naar contact.

Dit wil niet zeggen dat aan maatschappelijke spanning voorbij kan worden gegaan. De 
kwade kanten van onze samenleving moeten worden onderkend. Maar problemen duiden is 
iets anders dan ze dulden. Opkomen tegen wat verkeerd is blijft hoe dan ook een ieders ver
antwoordelijkheid. Met elkaar zoeken naar nieuwe wegen is allerminst een teken van naïef 
idealisme maar wordt ingegeven door de harde noodzaak het samen leven inhoud te geven 
in de praktijk van alledag. Dit vereist wederzijds respect. Laten wij trachten verschillen in 
elkaar te aanvaarden, zonder vooroordelen. Wanneer wij anderen in hun waarde laten, wor
den die verschillen hanteerbaar en kunnen nieuwe verhoudingen ontstaan.
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K O N I N G I N  B E A T R I X  AA N  H E T  W O O R D

Koningin Beatrix leest de k e rstto e sp ra a k , d e ce m b e r 2 0 0 2  [Foto.-ANPJ.

Het licht van het Kerstfeest wijst naar een toekomst van waardig samenleven, in gerechtig
heid, medemenselijkheid en waarheid. Onder ons zijn mensen die dat uitstralen. 
Hardnekkig volharden zij in naastenliefde. In de pijn van een geschonden wereld voelen wij 
de kracht van hun voorbeeld. Hun inzet voor recht en vrede vertolkt de boodschap van 
Kerstmis. In dat feest van licht en leven komt God ons mensen nabij.

Ik wens U een goede Kerst toe!
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K
e r s t m is , hf.t  pe est  van l ic h t  dat doorbreekt in een sombere wereld, vieren velen in een 
kring van familie en vrienden. Mensen zoeken warmte bij degenen met wie zij ver

trouwd en verbonden zijn.

Familie en gezin kunnen kracht geven om tegenslag te boven te komen en verdriet te ver
zachten. Ook de goede momenten delen wij allereerst met wie ons dierbaar zijn. Voor ons 
kwam na een moeilijke tijd een gelukkige wending. De geboorte van Amalia brengt vreugde 
en grote dankbaarheid om dit nieuwe leven.?4 Een gevoel van ontroering vervult ons wan
neer wij zien hoe een kwetsbaar kindje in liefde wordt opgenomen. Intens verheug ik mij 
ook op het huwelijk van Friso en Mabel die samen de toekomst tegemoet treden.35

Kerstmis is het feest van liefde en verwondering om de geboorte van Gods zoon. Als mens 
onder de mensen kwam Jezus op aarde. Zijn leven inspireert velen nog elke dag.

In de ouderdom kan de kracht van naastenliefde verlichting brengen. Ik denk aan mijn beide 
ouders en vandaag in het bijzonder aan mijn moeder voor wie de jaren zwaar zijn geworden. 
Met U wil ik de gedachten richten op idealen waarmee zij zich in haar lange leven zo sterk 
verbonden heeft gevoeld. In 1982 werd haar als eerste de prijs uitgereikt van de ‘Vier 
Vrijheden’ die jaarlijks wordt verleend ter herinnering aan de beroemde oorlogstoespraak 
van President Franklin Roosevelt.36 Die vrijheden zijn de morele pijlers van onze beschaving.

De eerste is vrijheid van meningsuiting, de tweede vrijheid van godsdienst en levensovertui
ging, de derde vrijwaring van nood en gebrek en de vierde het vrij zijn van angst en vrees.

34 Op 7 december 2003 was Catharina-Amalia geboren, dochter van prins Willem-Alexander en 

prinses Maxima.

35 Op 24 april 2004 zou prins Johan Friso met Mabel Wisse Smit trouwen.

36 Op 6 januari 1941 had president F.D. Roosevelt voor het Congres een rede over de vier vrijheden 

gehouden. Deze vrijheden betroffen de vrijwaring van gebrek, vrijheid van religie, vrijheid van 

meningsuiting en vrijwaring van vrees. Naar aanleiding van deze rede wordt sinds 1982 de Four 

Freedoms Award uitgereikt aan een verdediger van de mensenrechten.
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Die vrijheden gaan voor mensen pas ècht leven wanneer ze ontbreken. Dan immers wordt 
men zich bewust van de waarde van rechten die gelden voor iedereen.

De vrijheid van meningsuiting is al lang verankerd in onze Grondwet. Dat is een groot goed. 
Het is echter geen vrijbrief om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen 
over mensen. Elke vrijheid heeft een keerzijde in verantwoordelijkheid waarmee gewetens
vol moet worden omgegaan. Dat verplicht de waarheid te eerbiedigen en medemensen te 
respecteren. Alleen zo zal het geschreven en gesproken woord een wapen kunnen zijn tegen 
corruptie en misbruik van macht en een schild voor de democratie.

Geen vrijheid confronteert ons zo ingrijpend met anderen als de vrijheid van godsdienst en 
overtuiging. Dit grondrecht vraagt om ruimte voor verschillende levensopvattingen, in ver
draagzaamheid en respect. Een ieder mag op zijn manier geloof beleven en belijden. Maar 
religie kan nooit een rechtvaardiging zijn voor onverantwoordelijk gedrag. Mensen mogen 
God aanroepen voor leiding en bemoediging in het leven, maar Hem nooit inroepen ter ver
dediging van ontoelaatbaar handelen.

Voor wie in armoede leven staat de vrijwaring van nood en gebrek voorop. Aan medeverant
woordelijkheid voor hün dagelijks bestaan, kunnen wij ons niet onttrekken. Uitzichtloze 
ellende in grote delen van de wereld mag nooit ‘gewoon’ worden gevonden. Iedereen heeft 
recht op een menswaardig leven, uitstijgend boven het barre overleven. Ongelijkheid en 
onrecht blijven onaanvaardbaar. Meer dan een halve eeuw nadat de Vier Vrijheden werden 
verkondigd, ligt de eerste uitdaging voor de internationale gemeenschap nog steeds in het 
opkomen voor sociale gerechtigheid.

Vrij zijn van angst en vrees vormt de basis voor vrede. Veiligheid betekent niet een bestaan 
zonder risico’s maar het besef beschermd te zijn. Als vertrouwen en zekerheid ontbreken, 
voelt men zich bang en bedreigd. Angst maakt een mens onvrij.

Vrees voor onverwachte en gewetenloze terreur ondermijnt de veiligheid, waar ook ter 
wereld. De mondialisering van geweld vereist dan ook een universele inzet. Vertrouwen kan 
groeien wanneer zowel de directe bedreigingen worden tegengegaan als ook de oorzaken 
van frustratie en agressie worden onderkend en bestreden. Dit is niet alleen een kwestie van 
handhaving van de internationale rechtsorde maar ook van daadwerkelijke strijd tegen 
armoede en ongelijkheid. Zo blijven de verschillende vrijheden nauw met elkaar verbonden, 
gegrond in de menselijke waardigheid.

Na twee wereldoorlogen kon pas van een overwinning worden gesproken toen uit de chaos 
een internationale gemeenschap voortkwam die zich kon wijden aan vrede en gerechtigheid.
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De organisatie die deze idealen belichaamde vond een tehuis in Amerika. Bij alle spannin
gen in de internationale betrekkingen van onze tijd kan deze wordingsgeschiedenis van de 
Verenigde Naties de weg wijzen.

Vanuit het fundament van de Vier Vrijheden kan ook vandaag worden gestreden voor vrede 
en gerechtigheid. Tezamen geven zij gestalte aan de menselijke waardigheid. Die waardig
heid van een ieder heeft God bevestigd in de geboorte van Jezus. Dat vieren wij met Kerstmis. 
Aan mijn moeder die steeds vanuit deze overtuiging heeft geleefd, draag ik mijn toespraak 
op.

In een ieders leven kunnen zin en ziel worden gevonden in medemenselijkheid. Dat is de 
bemoediging èn opdracht van Kerstmis. Zoals een dichter zei: ‘Blijf die grote woorden dro
men, laat de hoop niet varen. ' v

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe.

37 Slotregel van het gedicht ‘ Echte Wereld’ van de dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Het 

gedicht was op 4 mei 2003 door Oosterhuis voorgedragen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ter 

gelegenheid van de Nationale Herdenking.

493



Kersttoespraak 2004

K
e r s t m is , h e t  f e e s t  van  le v e n  en licht in duisternis, inspireert tot overdenken en kan ons 
zo uittillen boven de bezorgdheid van alledag. Met de komst van Jezus wordt een bood

schap gegeven van troost in verdriet en hoop op de kracht van nieuw leven.

In de geboorte van mijn kleinzoon en het sterven van mijn beide ouders binnen een jaar heeft 
de breuklijn tussen leven en dood mij diep getroffen.38 Het verlies valt ons zwaar. Mijn vader 
heeft bewust toegeleefd naar zijn afscheid, het einde van een veelbewogen bestaan. Hij ver
tegenwoordigde een generatie die in tijd van oorlog en verschrikking de waardigheid van 
ons volk overeind hield. Onze familie is geroerd door het warme meeleven bij zijn heengaan.

Tussen verdriet en hoop leven velen in deze wereld. Geweld is voor talloze mensen een dage
lijkse werkelijkheid en vrede een ver verlangen. Een onderstroom van voortdurende spanning 
belast het bestaan. Angst slaat zo gauw om in agressie. Ook wij ervaren de weerslag van die 
mondiale onzekerheid. Twee maal in korte tijd werd Nederland geschokt door daden van 
extremisme.39 Bij zulke aanslagen wordt de vrijheid die ons land kenmerkt ernstig misbruikt. 
Maar al te goed beseffen wij nu hoe kwetsbaar wij zijn in een open samenleving, gebaseerd 
op de vrijheid van iedere burger. Dat vertrouwde zekerheden niet meer toereikend blijken om 
de gemeenschap tegen gewelddadige verharding te beschermen, brengt ons in verwarring.

Begrijpelijke emoties kunnen mensen verleiden tot de roep om eenzijdige antwoorden, maar 
simpele oplossingen zijn er niet. In onze ingewikkelde maatschappij waar verschillende 
belangen, inzichten en overtuigingen steeds met elkaar moeten worden verenigd, wordt nu 
méér van ons gevraagd. Een samenleving maken wij samen.

In debat en dialoog kunnen de positieve krachten worden ondersteund. Voorkomen moet 
worden dat mensen de hoop op een betere samenleving opgeven, vereenzamen en wegglij-

38 Op 20 maart 2004 was prinses Juliana overleden. Op 21 maart 2004 was Claus-Casim ir, zoon van 

prins Constantijn en prinses Laurentien, geboren. Op 1 december 2004 was prins Bernhard over

leden.

39 Op 6 mei 2002 was Pim Fortuyn, lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn, vermoord. Op 2 november 

2004 werd regisseur, televisiemaker en columnist Theo van Gogh vermoord.
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De k e rstto e s p ra a k  op t e \e m \e , d ecem be r  2004 [Foto: ANP].

den in maatschappelijk isolement. De ander zullen we steeds als mens moeten blijven zien 
en als medeburger vasthouden.

In een gezamenlijke inspanning de verdraagzaamheid hoogte houden wordt van elk van ons 
inzet en betrokkenheid verlangd.

Door de eeuwen heen is in ons land een evenwicht tot stand gekomen tussen vrijheden en 
verantwoordelijkheden en tussen rechten en plichten.

Deze uitgangspunten hebben altijd houvast gegeven en ruimte geboden om met tegenstel
lingen om te gaan. Hierbij gaat het niet alleen om de wijze waarop mensen elkaar bejegenen 
maar ook om de waarden van waaruit zij dat doen. Nu worden we geconfronteerd met 
gebeurtenissen die oude fundamentele normen en beproefde tolerantie onder zware druk 
zetten. Extremisme, in woord en daad, splijt de gemeenschap. Grenzen moeten dan ook 
duidelijk zijn en regels gehandhaafd. Hierbij zullen belangen van individuen en groepen 
zich uiteindelijk moeten schikken in het algemeen belang.

Op zichzelf kan het rechtssysteem nooit voldoende weerstand bieden tegen het zaaien van 
haat en verdeeldheid. Haat roept altijd haat op. Uitwassen van verstoorde relaties met de 
eigen maatschappij en misdadig gedrag kunnen overal opkomen en zo een hele samenle

ving vergiftigen. Vanuit respectvoor de vrijheden en overtuigingen van anderen zullen allen
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daarom zèlf beheersing moeten tonen in de wijze waarop zij met hun medeburgers omgaan. 
Wraak biedt nooit een oplossing. Ondanks de neiging om met kracht op te komen voor 
eigen overtuiging en opvatting, moeten mensen er toch op kunnen rekenen dat conflicten 
vreedzaam worden opgelost. In vertrouwen ligt de grondslag voor een goed maatschappe
lijk verkeer.

Als duidelijk de bereidheid wordt getoond verantwoordelijkheid te nemen en de belangen 
van de maatschappij als geheel in het handelen te betrekken, is dit een teken van hoop. De 
uitdaging ligt in oprechte aandacht voor anderen en steun aan alle medemensen van goede 
wil.

Het licht van Kerstmis schijnt op ons aards bestaan, hier en elders, nu en voor de toekomst. 
Daarin kunnen mensen bezieling vinden en de moed die nodig is om verantwoordelijkheden 
waar te maken en zich in te zetten voor kwaliteit van leven en samenleven.

Jezus’ geboorte en de weg die Hij is gegaan, richten ons oog op dat wat het leven inhoud 
geeft en waarde. Zo worden wij betrokken bij het welzijn van de medemens en de vrede in 
onze wereld en in eigen land.

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.
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Verantwoording

Ron de Jong

In dit boek zijn integraal de troonredes, vijfentwintig binnen- en buitenlandse redevoerin
gen en de kersttoespraken opgenomen die koningin Beatrix tussen 1980 en 2005 heeft uit
gesproken. Deze toespraken zijn zoveel mogelijk onveranderd opgenomen en vervolgens 
geannoteerd.

Troonredes

De koningin spreekt de troonrede uit ten overstaan van de Verenigde Vergadering van de 
beide Kamers der Staten-Generaal. De troonrede wordt zowel afgedrukt in de Handelingen 
uan de Staten-Generaal als in een speciale editie van de Staatscourant. De troonredes die in dit 
boek zijn afgedrukt, zijn afkomstig uit de Handelingen.

De weergave van de troonredes in de Handelingen lijkt doorgaans zorgvuldig te hebben 
plaatsgevonden. In een enkel geval is een woord weggevallen. Dat hebben we door middel 
van een noot aangegeven. In de eveneens spaarzame gevallen waarin sprake was van een evi
dente typefout hebben we die stilzwijgend verbeterd. In de troonredes bestaan grote ver
schillen in opmaak. Niet alleen de omvang van de alinea’s, maar ook het gebruik van witre
gels, interpunctie en het inspringen bij een nieuwe alinea wisselden soms van jaar tot jaar. 
Een uniform beleid met betrekking tot de opmaak lijkt niet te hebben bestaan. Om de lees
baarheid van het boek te vergroten hebben we gekozen voor een eenduidige opmaak van de 
troonredes.

Op welke plaatsen is een voetnoot gezet? Bij al die onderwerpen waaraan aandacht is 
besteed in de Tweede Kamer. Die onderwerpen vinden hun weerslag in de verslagen van de 
debatten (de Handelingen) of in de Kamerstukken. Bij de annotatie is niet uitgegaan van een 
volledige opsomming, maar van een ‘instapmoment’. Deze keuze is gemaakt omdat nogal 
wat onderwerpen tot een overvloed aan Kamerstukken hebben geleid. Met een volledige 
opsomming zou een evenwichtige verhouding tussen tekst en annotatie zijn zoekgeraakt.

Het instapmoment is in bijna alle gevallen zo dicht mogelijk bij de derde dinsdag van 
september genomen. Telkens is het Kamerstuk gekozen dat én zoveel mogelijk informatie 
verschaft over het onderwerp én zo actueel mogelijk was. In veel gevallen zijn dat de notities 
die een minister per brief naar de Tweede Kamer stuurde. Met behulp van dit instapmoment 
kan de gebruiker in de betreffende bijlage gemakkelijk het spoor terug vinden of het verde
re verloop volgen.
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Daarnaast is ook telkens aangegeven wanneer het onderwerp in de Tweede Kamer werd 
besproken. Daarbij bestaan twee mogelijkheden: of er werd over het onderwerp in de Kamer 
plenair gedebatteerd, of het onderwerp kwam alleen in een commissievergadering of een 
overleg ter sprake. In het eerste geval is in de noot de eerste pagina van het debat vermeld en 
de datum waarop het debat begon. In het tweede geval is de betreffende commissievergade
ring vermeld. Tot het parlementaire jaar 1994-1995 werden de verslagen van de commissie
vergaderingen apart gepubliceerd.1 Daarna werden de verslagen als Kamerstuk in de 
betreffende bijlage opgenomen. Tegelijk veranderde de naam in notaoverleg, algemeen 
overleg of wetgevingsoverleg. Omdat ze samen met de Kamerstukken in dezelfde bijlage 
werden opgenomen, en dus niet meer apart werden gepubliceerd, wordt in de annotatie de 
Kamerbemoeienis met het onderwerp alleen nog geannoteerd wanneer er een plenair debat 
in de Kamer heeft plaatsgevonden.

De annotatie beperkt zich in een aantal gevallen niet alleen tot een weergave van het 
instapmoment in de Handelingen en de Kamerstukken. Soms wordt er ook een inhoudelijke 
toelichting op een passage in de troonrede gegeven. Het betreft vooral die gevallen waarin 
wij veronderstelden dat het voor de lezer niet direct duidelijk zal zijn waarover de passage 
handelt. Andere gevallen waarop in de noten ook een toelichting wordt gegeven zijn bij
voorbeeld de aangekondigde, maar niet ingediende wetsontwerpen en voorstellen die zijn 
ingetrokken.

Ojpciële redevoeringen

De categorie officiële redevoeringen bestaat uit toespraken bij inkomende en uitgaande 
staatsbezoeken, officiële bezoeken en toespraken bij bijzondere gelegenheden zoals de 
verlening van het eredoctoraat aan de koningin door de Leidse universiteit in 2005. Het 
aantal redevoeringen dat door koningin Beatrix is uitgesproken, ligt uiteraard hoger dan 
de vijfentwintig die hier zijn opgenomen. Dat betekent dat er moest worden geselecteerd. 
De selectie werd bepaald door het voornemen een evenwicht te vinden tussen de toespra
ken bij staatsbezoeken en officiële bezoeken en de toespraken bij eenmalige gebeurtenis
sen.

Bij de selectie van de toespraken bij staatsbezoeken en officiële bezoeken is vooral gelet 
op spreiding in tijd en ruimte, waarbij in ieder geval de buurlanden aan bod dienden te 
komen. Daarnaast mochten naar onze mening Europese landen als Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk niet ontbreken. In dit rijtje hoort ook Luxemburg thuis, waarmee 
Oranje sterke historische banden onderhoudt. Als voorbeeld van een bezoek aan een 
Europees land waarmee weinig banden bestaan, werd, enigszins arbitrair, Noorwegen uit-

1 Tot het parlementaire jaar 1980-1981 als openbare commissievergadering (OCV) en daarna tot

het parlementaire jaar 1994-1995 als uitgebreide commissievergadering (UCV).
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gekozen. Vanwege het bestaan van historische, politieke of andere banden werden van de 
uitgaande staatsbezoeken buiten Europa die aan de Verenigde Staten, Canada, Japan, Israël 
en Indonesië geselecteerd. Van de inkomende staatsbezoeken van buiten Europa werden 
Zuid-Afrika en Turkije uitgekozen. Als voorbeeld van een toespraak tot het staatshoofd van 
een land waarmee Nederland geen historische band bezit, is het officiële bezoek van de pre
sident van Kazachstan geselecteerd.

De keuze van de gelegenheidstoespraken werd bepaald door gewicht en spreiding in tijd 
en onderwerp, maar is tegelijk, bijna onontkoombaar, arbitrair. Toespraken die naar onze 
overtuiging niet mochten ontbreken waren de inhuldigingsrede, de rede bij de viering van 
vijftig jaar bevrijding en de rede bij het verlenen van het eredoctoraat in 2005.

Op de exemplaren van de redevoeringen die voor de pers waren bestemd, staat vaak ‘het 
gesproken woord geldt’. Dat is bepaald geen overbodige mededeling, want de verzorging 
van de Nederlandstalige versie van de toespraken laat nogal eens te wensen over. 
Ontbrekende interpunctie (in sommige gevallen er later met pen bijgekrabbeld), typefouten 
en ontbrekende woorden komen in sommige redes veelvuldig voor. Verder zijn sommige 
woorden niet vertaald, andere wel, en soms is een term in een toespraak eerst wel en later 
niet vertaald. Ook komt het voor dat een uitdrukking gedeeltelijk niet is vertaald, zoals 
‘Memorandum van Understanding’ in de Canadese toespraak.

Voor een deel zijn deze slordigheden toe te schrijven aan het feit dat de meeste toespra
ken in een vreemde taal werden uitgesproken. De koningin spreekt Duits, Engels, Frans en 
Italiaans. Aan de Nederlandse versie werd blijkbaar niet veel aandacht besteed. Om de toe
gankelijkheid van de toespraken voor een breed publiek te waarborgen, waren we echter 
aangewezen op de Nederlandse vertalingen. Wel moesten we daarom ons terughoudende 
beleid enkele malen laten varen. Opzichtige fouten zoals typefouten en ontbrekende inter
punctie hebben wij hersteld. Van ingrepen die de inhoud van de tekst dreigden te raken, heb
ben we ons uiteraard onthouden.

In één geval is ook de indeling van de tekst aangepast. Dat betreft de toespraak tot de 
Staten van de Nederlandse Antillen in 1980 waar elke zin op een nieuwe regel begint. Bij 
ongewijzigde overname zou het resultaat niet fraai zijn geweest. Daarom hebben we in dit 
geval besloten de zinnen die ons inziens tot dezelfde alinea behoren te laten doorlopen.

De annotatie bij deze redevoeringen heeft vooral tot doel achtergrondinformatie te ver
strekken en de herkomst van citaten te vermelden. De vaststelling van de herkomst van een 
klein aantal citaten leverde onoverkomelijke problemen op. De belangrijkste oorzaak hier
van is de vrijmoedige wijze waarop vaak met citaten wordt omgegaan. Aanhalingstekens lij
ken vooral te worden gebruikt om aan te geven dat de tekst aan een ander is ontleend. 
Aangezien in de toespraken maar zelden wordt vermeld van wie het citaat afkomstig is, ble
ven er een aantal citaten over waarvan wij de herkomst niet hebben kunnen vaststellen. In 
een enkel geval ontbreken zelfs aanhalingstekens en is er geen helder onderscheid te maken 

tussen de eigentijdse zin en het citaat. Dit was bijvoorbeeld het geval in de toespraak ter gele-
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genheid van het 450-jarig bestaan van de Raad van State in 1981 waar onduidelijk is waar een 
citaat van Van Hogendorp begint.

Kersttoespraken

De teksten van de kersttoespraken zijn die welke bij de Rijksvoorlichtingsdienst te raadple
gen zijn. Ze zijn integraal en onveranderd weergegeven.

In vergelijking met de troonredes en de overige toespraken zijn de kersttoespraken qua 
inhoud weinig concreet. De annotatie heeft vooral tot doel achtergrondinformatie te ver
schaffen. Ook bij deze toespraken was de herleiding van de citaten tot de bron bepaald geen 
sinecure. Evenals in de officiële redevoeringen zijn citaten zelden letterlijk. Meestal zijn cita
ten geparafraseerd zodat ze gemakkelijker in de tekst konden worden ingepast.

Als handreiking aan de lezer is achterin dit boek een begrippenlijst opgenomen, waarin vaak 
terugkerende begrippen zoals de Europese Gemeenschap en de Verenigde Naties worden 
omschreven. In Bijlage 1 is een overzicht van de kabinetten van de afgelopen vijfentwintig 
jaar te vinden. Bijlage 2 geeft een opsomming van alle uitgaande en inkomende staatsbe
zoeken sinds 1980.
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Begrippenlijst

Commissie gelijke behandeling 
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (1994) voorzag in een Commissie Gelijke 
Behandeling. De commissie behandelt bezwaren over gevallen die indruisen tegen de Wet 
Gelijke Behandeling.

Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (cvse)

De c v se  is een internationale organisatie die de samenwerking tussen de lidstaten op mili
tair, economisch en humanitair gebied wil bevorderen. De c v se  kwam voor het eerst in 1973 
in Helsinki bijeen. In 1975 werd de Slotakte van Helsinki ondertekend waarin onder andere 
afspraken waren gemaakt over de rechten van de mens. Nadien zijn er verschillende ver
volgconferenties gehouden, zoals in Madrid (1980-1983) en in Wenen (1986-1989). Na het 
einde van de Koude Oorlog veranderde het karakter van de c v s e . De ondertekening van het 
Handvest van Parijs in november 1990 gaf deze overgang weer. Volgens het Handvest 
behoort democratie, gebaseerd op mensenrechten, de enige regeringsvorm in Europa te 
zijn. In 1994 is de c v se  omgedoopt in o vse  (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa).

Emancipatieraad

In 1981 was de Emancipatieraad door de regering geïnstalleerd en in 1997 werd de raad weer 
opgeheven. De raad gaf advies over alle beleidsvoornemens die de positie van vrouwen 
betroffen.

Economische en Monetaire Unie (emu)

Tijdens de Europese Top in Hannover in juni 1988 werd besloten tot de instelling van een 
comité onder leiding van de voorzitter van de Europese Commissie dat tot doel had concre
te stappen voor te stellen die moesten leiden tot de e m u . In april 1989 bracht het Comité- 
Delors rapport uit. Volgens dat rapport moest de invoering van de em u  in drie fasen plaats
vinden. In de eerste fase moesten alle munteenheden van de lidstaten worden ondergebracht 
in het Europees Monetair Stelsel om monetaire rust en stabiliteit te bereiken. In de tweede 
fase zouden de structuur en de instellingen van de e m u  worden gecreëerd, terwijl in de derde 
fase de nationale valuta’s door een gemeenschappelijke munt zouden worden vervangen. De 
ingangsdatum van de eerste fase werd vastgesteld op 1 januari 1990. Over de andere fasen 

kon aanvankelijk geen overeenstemming worden bereikt omdat het Verenigd Koninkrijk de
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e m u  afwees. Op de Europese Top in Maastricht werd overeengekomen dat de tweede fase op 
i januari 1994 zou ingaan. De derde fase ging op 1 januari 1999 in, waarna op 1 januari 2002 
de euro werd ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden bleven buiten de 
muntunie.

Europees parlement

De volksvertegenwoordiging van achtereenvolgens de e e g , de e g  en de e u . Het parlement 
kwam in 1958 voor het eerst bijeen. Aanvankelijk werd het parlement samengesteld uit leden 
van de nationale parlementen. Sinds 1979 wordt het Europees parlement om de vijfjaar door 
rechtstreekse verkiezingen samengesteld. De leden worden proportioneel verdeeld naar de 
bevolkingsomvang van de lidstaten.

Europese Akte

De eerste belangrijke wijziging van en aanvulling op de Verdragen van Rome uit 1957. De 
Europese Akte werd op 17 februari 1986 ondertekend en werd op 1 juli 1987 van kracht. In de 
Akte werd onder meer afgesproken om met ingang van 1993 tot een Europese interne markt 
te komen. Met het van kracht worden van het Verdrag van Maastricht op 1 november 1993 
werd de afspraak om tot een interne markt te komen verwezenlijkt.

Europese bank uoor wederopbouw en ontwikkeling 
Deze internationale bank werd in 1991 opgericht met als doel voormalige Oostbloklanden 
bij te staan in dc overgang van een centraal-geleide economie naar een markteconomie. Het 
eigendom van de bank is in handen van zestig landen, de eu  en de leden van de Europese 
Investeringsbank.

Europese Commissie

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Zij initieert Europese 
regelgevingen houdt toezicht op de naleving van de verdragen en de uitvoeringsbepalingen.

Europese Economische Gemeenschap (eeg)

In 1957 opgericht met de ondertekening van de Verdragen van Rome. De zes oprichters 
waren de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg. In 
1967 ging de heg  op in de Europese Gemeenschap.

Europese Gemeenschap (eg)

In 1967 ontstaan door de samenvoeging van de e e g , de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal en Euratom. De Europese Commissie was het dagelijks bestuur van de e g . De 
Europese Raad, de vergadering van de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten, 
zet dc koers uit, terwijl de Raad van Ministers de meeste beslissingen neemt. De eg  bestond
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uit de zes lidstaten van de e e g , uit Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (1973), 
Griekenland (1981) en Spanje en Portugal (1986).

Europese Gemeenschappen

Verzamelnaam voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese 
Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Europese Politieke Unie (e p u )

Tijdens de Europese Top in Dublin op 25 juni 1990 werd besloten tot het houden van een 
intergouvernementele conferentie over de vorming van een Europese Politieke Unie. De epu  

moest de economische en monetaire eenwording ondersteunen. Bij de Europese Top in 1991 
in Maastricht werd het besluit genomen de epu  op te richten. De epu  omvat het gemeen
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de samenwerking op het gebied van justitie 
en binnenlandse zaken. De lidstaten nemen op intergouvernementele wijze besluiten op dit 
terrein.

Europese Raad

Deze raad bestaat uit de staatshoofden van de lidstaten met een presidentieel systeem, uit 
regeringsleiders van de andere lidstaten en uit de voorzitter van de Europese Commissie. 
Het land dat het halfjaarlijks voorzitterschap bekleedt organiseert altijd een Europese Top 
waar de Europese Raad bijeenkomt.

Europese Tien

De tien lidstaten die tussen 1981 en 1986 de eg  uitmaakten: de Bondsrepubliek Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Ierland, het Verenigd 
Koninkrijk en Griekenland.

Europese Unie (e u )

De Europese Unie ontstond in 1993 met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Maastricht. De eu  kent drie pijlers. De eerste pijler omvat de bestaande verdragen en de 
Economische en Monetaire Unie. Deze pijler is communautair. De tweede pijler betreft het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de derde pijler betreft het terrein van 
justitie en binnenlandse zaken. De tweede en derde pijler bestaan sinds het Verdrag van 
Maastricht en zijn intergouvernementeel van karakter. Ze zijn nog in ontwikkeling. De eu 

bestaat uit de twaalf lidstaten van de eg  en sinds 1995 ook uit Zweden, Finland en 
Oostenrijk. In mei 2004 werd de eu  verder uitgebreid met Estland, Letland, Litouwen, Polen, 
Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Cyprus en Malta.
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Europese Vrijhandelsassociatie (eva)

De Europese Vrijhandelsassociatie was in 1959 opgericht als tegenhanger van de e e g . Tot de 
lidstaten behoorden het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, 
Zwitserland en Oostenrijk. In 1961 werd Finland lid en in 1970 Ijsland. In 1973 traden het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken uit de eva en werden lid van de e g . In 1990 begonnen 
de eva en de e g  besprekingen over de vorming van een Europese Economische Ruimte ( e e r ). 

Tegenwoordig bestaat de eva  alleen nog uit Zwitserland, Noorwegen, Ijsland en 
Liechtenstein. Deze landen zijn met vrijhandelsverdragen verbonden aan de e u . Samen met 
Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein vormt de e u  de e e r .

Europol

Europese politieorganisatie, opgericht in 1994 en gevestigd in Den Haag. Europol houdt 
zich bezig met grensoverschrijdende bestrijding van de georganiseerde misdaad.

General Agreement on Tarijfs and Trade (gatt)

Dit verdrag werd in 1947 door 23 landen, waaronder Nederland, gesloten met als doel het 
bevorderen van de internationale handel en het regelen van internationale handelsgeschil- 
Ien. Bij de laatste handelsconferentie, die in 1994 werd afgesloten, de Uruguay-ronde (1986- 
1994), werd besloten de g a t t  te laten opgaan in de Wereldhandelsorganisatie. De Uruguay- 
ronde was vooral gericht op het bestrijden van protectionisme.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft tot taak de ministers en de Staten-Generaal voor te lichten over 
de stand van de wetenschap op het gebied van de volksgezondheid.

Intermediate-rancje Nuclear Force (inf)

Op 30 november 1981 begonnen in Genève onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet- 
Unie over de ballistische raketten en kruisvluchtwapens voor de middellange en de korte 
afstand in Europa. In 1987 werd een akkoord gesloten over de afschaffing van deze wapens; 
het iNF-verdrag.

Internationaal Monetair Fonds (imf)

Het Internationaal Monetair Fonds werd in 1944 opgericht. Het im f  heeft tot doel het bevor
deren van een onbelemmerd betalingsverkeer en het verlenen van hulp aan landen met tij
delijke betalingsbalansproblemen.

Koninkrijksregerimj

De Koninkrijksregering bestaat uit de Koningin, de Nederlandse ministers en de twee gevol
machtigde ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba.
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Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (navo)

De n avo  is een militair bondgenootschap dat in 1949 werd opgericht als uitvloeisel van het 
Noord-Atlantisch Verdrag. Dit verdrag had tot doel de niet-communistische landen van Europa 
tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te beschermen. Na het einde van de Koude Oorlog 
heroriënteerde de n avo  zich. In 1994 werd het initiatief genomen tot meer samenwerking met 
Oost-Europa door middel van het Partnerschap voor Vrede; een samenwerkingsverband tussen 
de navo  en individuele landen. In 1999 werden Polen, Tsjechië en Hongarije lid van de n avo .

Organisation o f  Petroleum Exporting Countrtes (opec)

D e  o pec  w e r d  in  1960 o p g e r i c h t  m e t  a ls  d o e l  d e  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  b e l a n g e n  v a n  d e  o l ie 
p r o d u c e r e n d e  l i d s t a t e n  te  b e h a r t i g e n .  S in d s  1973 k o m e n  d e  O P E C -Iand en  p e r i o d i e k  b i je e n  
o m  d e  n i e u w e  p r i jz e n  v a s t  te  s t e l l e n .

Raad uan Europa
Op 5 mei 1949 werd in Londen het statuut van de Raad van Europa door tien landen onder
tekend, waaronder Nederland. Doel van de raad is het bevorderen van eenheid tussen zijn 
leden door samenwerking op onder andere economisch, sociaal en cultureel gebied.

Raad uan Ministers uan de Europese Unie 
De Raad bestaat uit de ministers van de lidstaten. De samenstelling van de Raad varieert naar
gelang het onderwerp dat op de agenda staat. De Raad van Ministers stelt onder andere 
Europese richtlijnen en verordeningen vast. Samen met het Europees Parlement stelt hij de 
begroting van de eu  vast. Elk lidstaat bekleedt bij toerbeurt het voorzitterschap voor een halfjaar.

Raad uan State
De regering moet voor alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur advies vra
gen van de Raad van State. Formeel is de koningin de voorzitter van de Raad van State maar 
feitelijk wordt deze taak vervuld door de vice-voorzitter. De Raad van State is ook hoogste 
algemene bestuursrechter.

Sociaal-Economische Raad (ser)

In 1950 ingesteld publiek rechtelijk lichaam dat de regering adviseert over het sociaal-eco- 
nomisch beleid. Van de leden van de s e r  wordt eenderde benoemd door de werknemersor
ganisaties en eenderde door de werkgeversorganisaties, terwijl de overige leden, de kroon- 
leden, door de regering worden benoemd.

Statuut uoor het Koninkrijk der Nederlanden 
Het Statuut is de hoogste constitutionele regeling van het Koninkrijk. Het Statuut trad in 

1954 in werking en regelde de onderlinge staatkundige verhoudingen tussen de rijksdelen
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Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Sinds de onafhankelijkheid van Suriname 
in 1975 regelt het alleen nog de verhouding tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. 
In 1985 werd het Statuut opnieuw aangepast toen Aruba in 1986 een status aparte kreeg.

Stichting uan de Arbeid

Opgericht op 17 mei 1945. In de Stichting van de Arbeid werken werknemers- en werkgevers
organisaties samen om door overleg de goede sociale verhoudingen te verzekeren. De Stichting 
adviseert de overheid. Het voornaamste arbeidsterrein is de loonpolitiek. Het centraal overleg 
tussen regering en sociale partners over de arbeidsvoorwaarden vindt in de Stichting plaats.

Strategie Arms Reduction Talks (start)

Besprekingen tussen de vs en de Sovjet-Unie over de beperking van strategische kernwa
pens. Deze besprekingen waren op 29 juni 1982 in Genève van start gegaan. In 1991 werd het 
zogenaamde START-akkoord getekend dat voorzag in een vermindering van het aantal strate
gische wapens.

Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad is het belangrijkste uitvoerend orgaan van de Verenigde Naties en bestaat 
uit vijf permanente leden: China, Frankrijk, de Russische Federatie (als opvolger van de 
Sovjet-Unie), de vs en het Verenigd Koninkrijk en tien voor twee jaar door de Algemene 
Vergadering gekozen leden. De permanente leden beschikken over een veto. De 
Veiligheidsraad is vooral verantwoordelijk voor de handhaving van vrede en veiligheid. Het 
kan economische sancties afkondigen en militaire dwangmaatregelen nemen.

Verdrag uan Amsterdam

Op de Europese Top in Amsterdam in juni 1997 kwam een beperkte herziening van het 
Verdrag van Maastricht tot stand. Het Europees parlement kreeg meer zeggenschap en de 
voorzitter van de Europese Commissie kreeg meer invloed bij de benoeming van 
Eurocommissarissen. Het verdrag maakte ook de weg vrij voor het begin van de uitbreiding 
van de eu  met voornamelijk voormalige Oostbloklanden.

Verdrag uan Maastricht

Het Verdrag van Maastricht werd op 7 februari 1992 ondertekend nadat op de Europese Top 
in Maastricht in december 1991 overeenstemming was bereikt over de inhoud. Het verdrag 
introduceerde de drie pijlers waarop de f.u  kwam te rusten (zie Europese Unie). Tevens kon
digde het verdrag een gefaseerde invoering van de e m u  aan. Vanwege de wens tot een sterke 
munt werden er zogenaamde convergentiecriteria opgesteld, waaronder een bepaling over 
de omvang van het overheidstekort.
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Verdrag uan Nice

De Europese Top in Nice in december 2000 stond in het teken van een interne hervorming 
van de eu  met het oog op de toetreding van vooral staten uit het voormalige Oostblok. In het 
Verdrag van Nice werd bepaald dat de nieuwe zetelverdeling in het Europese parlement in 
verhouding zou komen te staan tot de bevolkingsomvang. Verder werden er bepalingen 
opgesteld omtrent de stemverhoudingen in de Raad van Ministers.

Verdragen uan Rome

Oprichtingsverdragen van Euratom en e e g , ondertekend in Rome op 25 maart 1957 door de 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg. Het EEG-ver- 

drag beoogde vergaande integratie op economisch gebied door onder andere het instellen van 
een vrij onderling verkeer van goederen en personen en een gemeenschappelijk landbouwbe
leid.

Verdrag uan Schengen

Het in 1985 gesloten Verdrag van Schengen tussen een aantal lidstaten van de eu  had als doel 
de controles bij de onderlinge grenzen af te schaffen. De oorspronkelijk deelnemende lid
staten waren de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg. In 
1990 volgde Italië, in 1991 Spanje en Portugal, in 1992 Griekenland, in 1995 Oostenrijk en in 
1996 Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen en Ijsland. De laatste twee landen behoren 
niet tot de e u . Met ingang van 1995 werden de onderlinge grenscontroles afgeschaft. Alleen 
Griekenland deed niet mee.

Verenigde Naties (vn)

De Verenigde Naties zijn een in 1945 opgerichte wereldorganisatie tot handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid. Ook bevordert de organisatie de internationale samen
werking op onder andere economisch gebied. Het functioneren van de Verenigde Naties 
werd lange tijd belemmerd door de Koude Oorlog. Na het einde van de Koude Oorlog aan 
het einde van de jaren tachtig werd de rol van de Verenigde Naties bij het bevorderen van 
vrede en veiligheid steeds prominenter. Tot de Iraakse inval in Koeweit in 1990 hadden de 
Verenigde Naties zich doorgaans beperkt tot ‘peacekeeping’: operaties binnen zeer beperk
te richtlijnen. Bij de bezetting van Koeweit door Irak in 1990 maakte de Veiligheidsraad 
gebruik van al zijn bevoegdheden. Het kondigde een alomvattend handelsembargo af en 
besloot tot een militair optreden tegen de Iraakse bezetting van Koeweit.

Warschaupact

Het Warschau Pact was een in 1955 opgericht militair bondgenootschap. Het bestond uit de 
Sovjet-Unie, Polen, de d d r , Tsjechoslowakijke, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Albanië. 

In 1968 trok Albanië zich terug. In 1991 werd het bondgenootschap opgeheven.
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Wereldbank

Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling. De Wereldbank is een instelling van de 
v n  die voorziet in de behoefte van lidstaten aan vermogen voor wederopbouw en ontwikke
ling.

Wereldhandelsorganisatie

De wereldhandelsorganisatie is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de 
handel tussen staten. Het streeft liberalisering van de wereldhandel na. De organisatie is op 
i januari 1995 opgericht tijdens de achtste GArr-ronde (Uruguay-ronde).

West-Europese Unie (weu)

De West-Europese Unie werd in 1955 opgericht en bestond uit Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Italië. In 1988 
werden Spanje en Portugal lid en in 1992 Griekenland, Ierland en Denemarken. Nadat de 
w e u  lange tijd in de schaduw van de navo  had gestaan, kreeg de organisatie in de jaren 1980 
meer gewicht doordat de leden van de eu  na de afloop van de Koude Oorlog hun defensie
politiek en buitenlandse politiek meer op elkaar wilden afstemmen. De w e u  kreeg een ver
dere impuls met het Verdrag van Maastricht dat samenwerking op het gebied van defensie 
en buitenlandse politiek voor ogen staat.

Wetenschappelijke Raad uoor het Regeringsbeleid (w rr)

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een in 1976 bij wet ingesteld onaf
hankelijk adviesorgaan dat de regering op allerlei beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd 
advies geeft.
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Bijlage 1: overzicht kabinetten*

Kabinet-Van Agt I ( ïg  december 1977)

Algemene Zaken
m in i s t e r :  m r .  A.A.M. v a n  Agt (c d a )

Buitenlandse Zaken
minister: dr. Ch.A. van der Klaauw ( w d )
staatssecretaris: drs. D.F. van der Mei (c d a )  (28 december 1977 -11 september 1981) 

Justitie
minister: dr. J. de Ruiter (c d a )
staatssecretaris: mr. E.A. Haars (c d a )  (28 december 1977 -11 september 1981)

Binnenlandse Zaken 
minister: H. Wiegel ( w d )
staatssecretaris: mr. H.E. Koning ( w d )  (28 december 1977 -11 september 1981)

Onderwijs en Wetenschappen 

minister: dr. A. Pais ( w d )
staatssecretaris: drs. I<. de Jong Ozn. ( c d a )  (4 januari 1978 -11 september 1981) 
staatssecretaris: A.J. Hermes (c d a )  (9 januari 1978 -11 september 1981)

Financiën
minister: mr. F.H.J.J. Andriessen ( c d a )  (19 december 1977 - 23 februari 1980) 
minister a.i.: drs. G.M.V. van Aardenne ( w d )  (22 februari 1980 - 5 maart 1980) 
minister: mr. A.P.J.M.M. van der Stee (c d a )  (5 maart 1980 -11 september 1981) 
staatssecretaris: mr. A. Nooteboom (c d a )  (28 december 1977 - 23 februari 1980) 
staatssecretaris: drs. M.J.J. van Amelsvoort (c d a )  (16 april 1980 -11 september 1981)

Defensie

minister: dr. R.J.H. Kruisinga ( c d a )  (19 december 1977 - 5 maart 1978) 
minister a.i.: drs. J. de Koning (c d a )  (4 maart 1978 - 8 april 1978) 
minister: mr. W. Scholten ( c d a )  (7 maart 1978 - 25 augustus 1980) 
minister: drs. P.B.R. de Geus (c d a )  (25 augustus 1980 -11 september 1981)

* informatie afkomstig van het Parlementair Documentatie Centrum te Den Haag
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staatssecretaris: C.L.J. van Lent (c d a ) (28 december 1977 -11 september 1981) 
staatssecretaris: dr. W.F. van Eekelen (w d )  (20 januari 1978 - 11 september 1981)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

minister: jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland (c d a ) (19 december 1977 -1 september 
1981)
minister: ir. D.S. Tuijnman ( w d )  (i september 1981 -11 september 1981) 
staatssecretaris: mr. G.Ph. Brokx (c d a ) (28 december 1977 - n  september 1981)

Verkeer en Waterstaat 

minister: ir. D.S. Tuijnman (w d )

staatssecretaris: drs. N. Smit-Kroes ( w d )  (28 december 1977 - 11 september 1981) 

Economische Zaken
minister: drs. G.M.V. van Aardenne ( w d )

staatssecretaris: Th.M. Hazekamp (c d a ) (28 december 1977 -11 september 1981) 
staatssecretaris: mr. K.H. Beyen (w d )  (9 januari 1978 -11 september 1981)

Landbomu en Visserij

minister: mr. A.P.J.M.jM. van der Stee (c d a ) (19 december 1977 - 5 maart 1980) 
minister: ir. G.J.M. Braks (c d a ) (5 maart 1980 - 12 september 1981)

Sociale Zaken

minister: dr. W. Albeda (c d a )

staatssecretaris: L. de Graaf (c d a ) (2 8  december 1 9 7 7  - 11 september 1981)

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
minister: M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (c d a )

staatssecretaris: J.G. Kraaijeveld-Wouters (c d a ) (28 december 1977 -11 september 1981) 
staatssecretaris: G.Ch. Wallis de Vries (w d )  (4 januari 1978 -11 september 1981)

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

minister: dr. L. Ginjaar ( w d )

staatssecretaris: mr. E. Veder-Smit ( w d )  (3 januari 1978 -11 september 1981)

Belast met coördinatie uan aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan 
de Nederlandse Antillen te uerlenen hulp en bijstand 

minister: mr. A.P.J.M.M. van der Stee (c d a )
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Zonder portefeuille

minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. J. de Koning (c d a )

minister voor Wetenschapsbeleid: drs. M.W.J.M. Peijnenburg ( c d a )  (19 december 1977 -
1 april 1979)
minister voor Wetenschapsbeleid: dr. L. Ginjaar ( w d )  (2  april 1 9 79  - 3 mei 1 9 79 ) 

minister voor Wetenschapsbeleid: dr. A.A.Th.M. vanTrier (c d a ) (3 mei 19 79  - 11 september 
1981)

Kabinet-Van Agt II (11 september 1981)

Algemene Zaken
minister: mr. A.A.M. va n  Agt (c d a )

Buitenlandse Zaken
minister: mr. M. van der Stoel (pv da) 
staatssecretaris: mr. H. van den Broek (c d a )

Justitie

minister: dr. J. de Kuiter (c d a ) 

staatssecretaris: mr. M. Scheltema (d ’ 66)

Binnenlandse Zaken 
minister: drs. E. van Thijn (pvda) 

staatssecretaris: drs. G. van Leijenhorst (c d a ) 

staatssecretaris: drs. S.J. Stuiveling (pvda)

Onderwijs en Wetenschappen 
minister: dr. J.A. van Kemenade (pvda) 

staatssecretaris: A.J. Hermes (c d a ) 

staatssecretaris: drs. W.J. Deetman (c d a )

Financiën
minister: mr. A.P.J.M.M. van der Stee (c d a ) 

staatssecretaris: J.C. Kombrink (pvda)

Defensie
minister: mr. H.A.F.M.O, van Mierlo (d ’ 66) 

staatssecretaris: mr. A. Stemerdink (pvda)

staatssecretaris: J. van Houwelingen ( c d a )  (14 september 1981 - 29 mei 1982)
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Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
minister: drs. M.P.A. van Dam (p v d a ) 

staatssecretaris: S. Langedijk-de Jong ( pv d a)

Verkeer en Waterstaat

minister: mr. H.J. Zeevalking ( d ’ 6 6 )

staatssecretaris: J.C.Th. van der Doef ( pv d a)

Economische Zaken 
minister: dr. J.C. Terlouw ( d ’ 6 6 ) 

staatssecretaris: P.H. van Zeil (c d a ) 

staatssecretaris: ir. W. Dik (d ’ 6 6 )

Landbouw en Visserij

minister: drs. J. de Koning (c d a )

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
minister: drs. J.M. den Uyl (p v d a ) 

staatssecretaris: drs. H. d’Ancona (p v d a ) 

staatssecretaris: drs. C.I. Dales (p v d a)

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
minister: A.A. van der Louw ( pv d a) 

staatssecretaris: H.A. de Boer (c d a )

Volksgezondheid en Milieuhygiëne

minister: M.H.M.R Gardeniers-Berendsen (c d a )

staatssecretaris: mr. J.J. Lambers-Hacquebard (d ’ 6 6 )

Belast met coördinatie uan aangelegenheden de Nederlandse Antillen betrejfend en met de zorg uoor aan 
de Nederlandse Antillen te uerlenen hulp en bijstand 

minister: drs. J.M. den Uyl (pvda)

Zonder porte/euille

minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. C.P. van Dijk (c d a )



B I J L A G E  1:  O V E R Z I C H T  K A B I N K T T F . N

Kabinet-Van Agt I II  (29 mei 1982)

Algemene Zaken

minister: mr. A.A.M. van Agt (c d a )

Buitenlandse Zaken

minister: mr. A.A.M. van Agt (c d a )  
staatssecretaris: mr. H. van den Broek ( c d a )

Justitie

minister: dr. J. de Ruiter (c d a )  
staatssecretaris: mr. M. Scheltema ( d ’6 6 )

Binnenlandse Zaken

minister: dr. M.G. Rood ( d ’6 6 )
staatssecretaris: drs. G. van Leijenhorst (c d a )

Onderwijs en Wetenschappen 
minister: drs. W.J. Deetman (c d a )  
staatssecretaris: A.J. Hermes ( c d a )

Financiën

minister: mr. A.P.J.M.M. van der Stee (c d a )

Defensie

minister: mr. H.A.F.M.O. van Mierlo ( d ’6 6 ) 
staatssecretaris: J. van Flouwelingen ( c d a )

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

minister: drs. E. Nypels ( d ’6 6 )

Verkeer en Waterstaat

minister: mr. H.J. Zeevalking ( d ’6 6 )

Economische Zaken 
minister: dr. J.C. Terlouw ( d ’6 6 ) 
staatssecretaris: P.H. van Zeil (c d a )  
staatssecretaris: ir. W. Dik ( d ’6 6 )
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Landbouw en Visserij

minister: drs. J. de Koning (c d a )

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

minister: L. de G raaf (c d a )
staatssecretaris: P.H. van Zeil (c d a )  (12 juni 1982 - 4 november 1982)

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

minister: H.A. d e  Boer (c d a )

Volksgezondheid en Milieuhygiëne

minister: M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (c d a )
staatssecretaris: mr. J.J. Lambers-Hacquebard ( d ’6 6 )

Belast met coördinatie uan aangelegenheden de Nederlandse Antillen betrejfend en met de zorg voor aan 

de Nederlandse Antillen te uerlenen hulp en bijstand 

minister: drs. J. de Koning ( c d a )

Zonder porte/euille

minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. C.P. van Dijk (c d a )

Kabinet-Lubbers I  (4 nouember 1982)

Algemene Zaken

minister: drs. R.F.M. Lubbers (c d a )

Buitenlandse Zaken

minister: mr. H. van den Broek (c d a )

staatssecretaris: dr. W.F. van Eekelen ( w d )  (5 november 1982 -14 juli 1986)

Justitie

minister: mr. F. Korthals Altes (w d ) 

staatssecretaris: mr. V.N.M. Korte-van Hemel (c d a )

Binnenlandse Zaken

minister: mr. J.G. Rietkerk (w d ) (4 november 1982 - 20 februari 1986) 
minister a.i.: mr. F. Korthals Altes (w d ) (21 februari 1986 -12 maart 1986) 
minister: dr. R.W. de Korte (w d ) (12 maart 1986 -14 juli 1986) 
staatssecretaris: drs. M.J.J. van Amelsvoort (c d a ) (8 november 1982 -14 juli 1986)
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Onderwijs en Wetenschappen 
minister: drs. W.J. Deetman (c d a )
staatssecretaris: drs. N.J. Ginjaar-Maas ( w d )  (5 november 1982 -14 juli 1986) 
staatssecretaris: drs. G. van Leijenhorst (c d a )  (8 november 1982 -14 juli 1986)

Financiën
minister: dr. H.O.Ch.R. Ruding (c d a )
staatssecretaris: mr. H.E. Koning ( w d )  (5 november 1982 -14 juli 1986)

Defensie
minister: dr. J. de Ruiter ( c d a )
staatssecretaris: J. van Flouwelingen (c d a )  (5 november 1982 -14 juli 1986) 
staatssecretaris: Ch. Schwietert ( w d )  (8 november 1982 -12 november 1982) 
staatssecretaris: drs. W.K. Hoekzema ( w d )  (19 november 1982 -14 juli 1986)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
minister: dr. P. Winsemius ( w d )
staatssecretaris: mr. G.Ph. Brokx (c d a )  (5 november 1982 -14 juli 1986)

Verkeer en Waterstaat
minister: drs. N. Smit-Kroes ( w d )
staatssecretaris: drs. J.F. Scherpenhuizen ( w d )  (8 november 1982 -14 juli 1986) 

Economische Zaken
minister: drs. G.M.V. van Aardenne ( w d )
staatssecretaris: P.H. van Zeil (c d a )  (5 november 1982 - 22 juni 1986) 
staatssecretaris: mr. drs. F. Bolkestein ( w d )  (5 november 1982 -14 juli 1986)

Landbouw en Visserij 
minister: ir. G.J.M. Braks (c d a )
staatssecretaris: A. Ploeg ( w d )  (8 november 1982 -14 juli 1986)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
minister: drs. J. de Koning (c d a )
staatssecretaris: L. de Graaf (c d a )  (5 november 1982 -14 juli 1986)
staatssecretaris: mr. A. Kappeyne van de Coppello ( w d )  (8 november 1982 -14 juli 1986)
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Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

minister: mr. drs. L.C. Brinkman (c d a )
staatssecretaris: drs. J.P. van der Reijden (c d a )  (5 november 1982 -14 juli 1986)

Belast met coördinatie uan aangelegenheden de Nederlandse Antillen betrejfend en met de zorg uoor aan 

de Nederlandse Antillen te uerlenen hulp en bijstand 

minister: drs. J. de Koning ( c d a )

Zonder porte/euille

minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. E.M. Schoo (v\'D)

Kabinet-Lubbers II  (14 ju li 1986)

Algemene Zaken

minister: drs. R.RM. Lubbers (c d a )

Buitenlandse Zaken

minister: mr. H. van den Broek ( c d a )
staatssecretaris: drs. P.R.H.M. van der Linden (c d a )  (14 juli 1986 -10 september 1988) 
staatssecretaris: mr. B J.M. baron van Voorst tot Voorst (c d a )  (27 september 1988 -
7 november 1989)

Justitie

minister: mr. R Korthals Altes ( w d )  
staatssecretaris: mr. V.N.M. Korte-van Hemel ( c d a )

Binnenlandse Zaken

minister: drs. C.R van Dijk ( c d a )  (14 juli 1986 - 3 februari 1987) 
minister: drs. J. de Koning ( c d a )  (3 februari 1987 - 6 mei 1987) 
minister: drs. C.R van Dijk ( c d a )  (6 mei 1987 - 7 november 1989) 
staatssecretaris: D.IJ.W. de Graaff-Nauta ( c d a )

Onderwijs en Wetenschappen

minister: drs. W.J. Deetman ( c d a )  (14 juli 1986 -15 september 1989) 
minister: ir. G J.M. Braks ( c d a )  (14 september 1989 - 7 november 1989) 
staatssecretaris: drs. N.J. Ginjaar-Maas ( w d )
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Financiën
minister: dr. H.O.Ch.R, Ruding (c d a )  
staatssecretaris: mr. H.E. Koning ( w d )

Dejensie
minister: dr. W.F. van Eekelen ( w d )  (14 juli 1986 - 7 september 1988) 
minister: drs. P. Bukman (c d a )  (6 september 1986 - 24 september 1988) 
minister: mr. drs. F. Bolkestein ( w d )  (24 september 1988 - 7 november 1989) 
staatssecretaris: J. van Houwelingen ( c d a )

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
minister: drs. E.H.Th.M. Nijpels ( w d )
staatssecretaris: mr. G.Ph. Brokx (c d a )  (14 juli 1986 - 24 oktober 1986) 
staatssecretaris: drs. E. Heerma ( c d a )  (27 oktober 1986 - 7 november 1989)

Verkeer en Waterstaat
minister: drs. N. Smit-Kroes ( w d )

Economische Zaken
minister: dr. R.W. de Korte ( w d )
staatssecretaris: A.J. Evenhuis ( w d )  (14 juli 1986 -1 juli 1989) 
staatssecretaris: drs. E. Heerma ( c d a )  (14 juli 1986 - 27 oktober 1986) 
staatssecretaris: mr. Y.C.M.Th. van Rooy ( c d a )  (30 oktober 1986 - 7 november 1989)

Landbouw en Visserij 
minister: ir. G.J.M. Braks (c d a )

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: drs. J. de Koning (c d a )  (14 juli 1986 - 3 februari 1987) 
minister: L. de Graaf ( c d a )  (3 februari 1987 - 7 mei 1987) 
minister: drs. J. de Koning ( c d a )  (6 mei 1987 - 7 november 1989) 
staatssecretaris: L. de Graaf (c d a )  (14 juli 1986 - 4 februari 1987) 
staatssecretaris: L. de Graaf (c d a )  (6 mei 1987 -1 oktober 1989)

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
minister: mr. drs. L.C. Brinkman ( c d a )
staatssecretaris: drs. D.J.D. Dees ( w d )  (14 juli 1986 - 7 november 1986)
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Belast met coördinatie uan aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg uoor aan 
de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand 
minister: drs. J. de Koning ( c d a )

niet belast met een departement
minister: drs. C.P. van Dijk ( c d a )  (3 februari 1987 - 7 mei 1987)

Zonder portefeuille
minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. P. Bukman (c d a )

Kabinet-Lubbers I II  (7 nouember 1989)

Algemene Zaken
minister: drs. R.F.M. Lubbers (c d a )

Buitenlandse Zaken
minister: mr. H. van den Broek ( c d a )  (7 november 1989 - 3 januari 1993) 
minister: dr. P.H. Kooijmans (c d a )  (2 januari 1993 - 22 augustus 1994) 
staatssecretaris: P. Dankert (p v d a ) (7 november 1989 -16 juli 1994)

Justitie

minister: dr. E.M.H. Hirsch Ballin ( c d a )  (7 november 1989 - 27 mei 1994) 
minister: mr. A. Kosto (p v d a) (27 mei 1994 - 22 augustus 1994) 
staatssecretaris: mr. A. Kosto (p v d a ) (7 november 1989 - 27 mei 1994)

Binnenlandse Zaken
minister: drs. C.I. Dales (p v d a ) (7 november 1989 - 10 januari 1994) 
minister: dr. E.M.H. Hirsch Ballin (c d a )  (10 januari 1994 -18 januari 1994) 
minister: drs. E. van Thijn (p v d a ) (18 januari 1994 - 27 mei 1994) 
minister: D.IJ.W. de Graaff-Nauta (c d a )  (27 mei 1994 - 22 augustus 1994) 
staatssecretaris: D.IJ.W. de Graaff-Nauta ( c d a )  (7 november 1989 - 27 mei 1994)

Onderiuijs en Wetenschappen 
minister: dr. ir. J.M.M. Ritzen (p v d a)
staatssecretaris: drs. J. Wallage (p v d a ) (7 november 1989 - 7 juni 1993) 
staatssecretaris: dr. R.J. in ’t Veld (pv d a ) (9 juni 1993 -19 juni 1993) 
staatssecretaris: dr. M.J. Cohen (p v d a ) (2 juli 1993 - 22 augustus 1994)
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Financiën

m in is t e r :  W. Kok (p v d a )

staatssecretaris: drs. M.J.J. van Amelsvoort (c d a )

Defensie
minister: A.L. ter Beek ( pv d a)

staatssecretaris: mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (c d a ) (7 november 1989 -1 juni 

1993)
staatssecretaris: A.B.M. Frinking (c d a ) (i juni 1993 - 22 augustus 1994)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
minister: J.G.M. Alders (pv d a ) 

staatssecretaris: drs. E. Heerma (c d a )

Verkeer en Waterstaat

minister: J.R.H. Maij-Weggen (c d a ) (7 november 1989 -16 juli 1994) 
minister: dr. J.E. Andriessen (c d a ) (16 juli 1994 - 22 augustus 1994)

Economische Zaken

minister: dr. J.E. Andriessen (c d a )

staatssecretaris: drs. P. Bukman (c d a ) (7 november 1989 - 28 september 1990) 
staatssecretaris: mr. Y.C.M.Th. van Rooy (c d a ) (28 september 1990 - 22 augustus 1994)

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

minister: ir. G.J.M. Braks (c d a ) (7 november 1989 -19 september 1990) 
minister: dr. B. de Vries (c d a ) (19 september 1990 - 28 september 1990) 
minister: drs. P. Bukman (c d a ) (28 september 1990 - 22 augustus 1994) 
staatssecretaris: drs. J.D. Gabor (c d a ) (28 september 1990 - 22 augustus 1994)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
minister: dr. B. de Vries (c d a )

staatssecretaris: E. ter Veld ( pv d a) (7 november 1989 - 5 juni 1993) 
staatssecretaris: drs. J. Wallage ( p v d a ) (7 juni 1993-22 augustus 1994)

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

minister: drs. H. dAncona ( p v d a ) (7 november 1989 -16 juli 1994) 
minister: dr. ir. J.M.M. Ritzen ( p v d a ) (16 juli 1994 - 22 augustus 1994) 
staatssecretaris: H.J. Simons (p v d a ) (6 november 1989 - 26 februari 1994)
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Belast met coördinatie uan aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg uoor aan 

de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

minister: drs. R.F.M. Lubbers ( c d a )  (7 november 1989 - n  november 1989) 
minister: dr. E.M.H. Hirsch Ballin ( c d a )  (14 november 1989 - 27 mei 1994) 
minister: drs. R.F.M. Lubbers (c d a )  (27 mei 1994 - 22 augustus 1994)

Zonder portefeuille

minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. J.R Pronk (pv da)

K a b in e t-K o k  I  (22 au gustus  1994)

Algemene Zaken 

minister: W. Kok (pvda)

Buitenlandse Zaken

minister: mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (d 6 6 )  
staatssecretaris: mr. M. Patijn ( w d )

Justitie

minister: mr. W. Sorgdrager (d 6 6 )  
staatssecretaris: mr. E.M.A. Schmitz (pv da)

Binnenlandse Zaken 
minister: H.F. Dijkstal ( w d )  
staatssecretaris: A.G.M. van de Vondervoort (pv d a) 
staatssecretaris: mr. J. Kohnstamm (d 6 6 )

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) 
minister: dr. ir. J.M.M. Ritzen (pv da) 
staatssecretaris: drs. A. Nuis (d 6 6 )  
staatssecretaris: T. Netelenbos (pv d a )

Financiën

minister: drs. G. Zalm ( w d )  
staatssecretaris: dr. W.A.F.G. Vermeend (pv da)

Defensie

minister: prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve ( w d )  
staatssecretaris: drs. J.Ch. Gmelich Meijling ( w d )
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
minister: M. de Boer (pv da ) 
staatssecretaris: dr. D.K.J. Tommel (d 6 6 )

Verkeer en Waterstaat
minister: A. Jorritsma-Lebbink ( w d )

Economische Zaken
minister: dr. G.J. Wijers (d 6 6 )
staatssecretaris: A. van Dok-van Weele (pv da)

Landbouiv, Natuurbeheer en Visserij 
minister: J.J. van Aartsen ( w d )

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
minister: drs. A.P.W. Melkert (p v d a )

staatssecretaris: R.L.O. Linschoten ( w d )  (22 augustus 1994 - 28 juni 1996) 
staatssecretaris: mr. F.H.G. de Grave ( w d )  (2 juli 1996 - 3 augustus 1998)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
minister: dr. E. Borst-Eilers (d 6 6 )  
staatssecretaris: E.G. Terpstra ( w d )

Belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan 
de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand
minister: prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve ( w d )  (24 augustus 1994 - 3 augustus 1998)

Zonder portefeuille
minister voor Ontwikkelingssamenwerking: drs. J.P. Pronk (p v d a )

K a binet-K ok  I I  (3 augustus 1998)

Algemene Zaken 
m in i s t e r :  W. Kok (pv da)

Buitenlandse Zaken
minister: J.J. van Aartsen ( w d )
staatssecretaris: drs. D.A. Benschop (pv d a )
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Justitie

minister: mr. A.H. Korthals (w d)
staatssecretaris: dr. M.J. Cohen (p v d a) (3 augustus 1998 -1 januari 2001) 
staatssecretaris: mr. N.A. Kalsbeek (p v d a ) (2 januari 2001 - 22 juli 2002)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
minister: dr. A. Peper (pv da) (3 augustus 1998 -13 maart 2000) 
minister: mr. R.H.L.M. van Boxtel (d 6 6 )  (13 maart 2000 - 20 maart 2000) 
minister: mr. K.G. de Vries (p v d a) (24 maart 2000 - 22 juli 2002) 
staatssecretaris: drs. G.M. de Vries ( w d )

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) 
minister: drs. L.M.L.H.A. Hermans ( w d )  
staatssecretaris: drs. K.Y.I.J. Adelmund (pv da) 
staatssecretaris: dr. F. van der Ploeg (pv da)

Financiën
minister: drs. G. Zalm ( w d )
staatssecretaris: dr. W.A.F.G. Vermeend (p v d a ) (2 augustus 1998 - 24 maart 2000) 
staatssecretaris: drs. W.J. Bos (p v d a) (24 maart 2000 - 22 juli 2002)

Defensie
minister: mr. F.H.G. de Grave ( w d )  
staatssecretaris: H.A.L. van Hoof ( w d )

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenincj en Milieubeheer 
minister: drs. J.P. Pronk (pv da ) 
staatssecretaris: J.W. Remkes ( w d )

Verkeer en Waterstaat 
minister: T. Netelenbos (pv da) 
staatssecretaris: drs. J.M. de Vries ( w d )

Economische Zaken
minister: A. Jorritsma-Lebbink ( w d )  
staatssecretaris: drs. G. Ybema (d 6 6 )

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
minister: drs. H.H. Apotheker (d 6 6 )  (3 augustus 1998 - 7 juni T999)
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minister: mr. K.G. de Vries (p v d a ) (7 juni 1999 - 9 juni 1999) 
minister: mr. L.J. Brinkhorst (d66) (8 juni 1999 - 22 juli 2002) 
staatssecretaris: G.H. Faber (pv da)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: mr. K.G. de Vries (p v d a ) (3 augustus 1998 - 24 maart 2000) 
minister: dr. W.A.F.G. Vermeend (p v d a) (24 maart 2000 - 22 juli 2002) 
staatssecretaris: drs. J.F. Hoogervorst (w d) 
staatssecretaris: mr. A.E. Verstand-Bogaert (d 6 6 )

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
minister: dr. E. Borst-Eilers (d 6 6 )  
staatssecretaris: A.M. Vliegenthart (pv da)

Zonder portefeuille
minister voor Ontwikkelingssamenwerking: mr. E.L. Herfkens (pv da) 
minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid: mr. K.H.L.M. van Boxtel (d 6 6 )

Kabinet-Balkenende I (22 ju li 2002)

Algemene Zaken
minister: mr. dr. J.P. Balkenende (c d a )

Buitenlandse Zaken
minister: mr. J.G. de Hoop Scheffer (c d a )  
staatssecretaris: mr. drs. A. Nicolaï ( w d )  
staatssecretaris: A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (c d a )

Justitie
minister: mr. J.P.H. Donner (c d a )  (21 juli 2002 - 27 mei 2003)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
minister: J.W. Remkes ( w d )  
staatssecretaris: R.H. Hessing ( lp f )

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) 
minister: M.J.A. van der Hoeven (c d a )  
staatssecretaris: mr. drs. C.H.J. van Leeuwen ( lp f )  
staatssecretaris: drs. A.D.S.M. Nïjs m ba ( w d )
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Financiën
minister: drs. J.F. Hoogervorst ( w d )
staatssecretaris: drs. S.R.A. van Eijck ( lp f )  (22 juli 2002 - 28 mei 2003) 

Defensie
minister: mr. A.H. Korthals ( w d )  (22 juli 2002 -12 december 2002) 
minister: H.G.J. Kamp ( w d )  (12 december 2002 - 27 mei 2003) 
staatssecretaris: C. van der Knaap (c d a )

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
minister: H.G.J. Kamp ( w d )  
staatssecretaris: drs. P.L.B.A. van Geel (c d a )

Verkeer en Waterstaat 
minister: R.H. de Boer ( lp f )
staatssecretaris: drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus ( w d )  

Economische Zaken
minister: mr. H.Ph.J.B. Heinsbroek ( lp f )  (22 juli 2002 -16 oktober 2002) 
minister: drs. J.F. Hoogervorst ( w d )  (16 oktober 2002 - 27 mei 2003) 
staatssecretaris: mr. drs. J.G. Wijn (c d a )

Landboutu, Natuurbeheer en Visserij 
minister: dr. C.P. Veerman (c d a )  
staatssecretaris: ir. B.J. Odink ( lp f )

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
minister: mr. A.J. de Geus (c d a )
staatssecretaris: R.R.Ph. Bijlhout ( lp f )  (22 juli 2002 - 24 juli 2002) 
staatssecretaris: drs. M. Rutte ( w d )
staatssecretaris: K.L. Phoa ( lp f )  (9 september 2002 - 27 mei 2003) 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: dr. E.J. BomhofF( lp f )  (22 juli 2002 -16 oktober 2002) 
minister: mr. A.J. de Geus (c d a )  (16 oktober 2002 - 27 mei 2003) 
staatssecretaris: drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (cda)

Zonder portefeuille
minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie: mr. H.P.A. Nawijn ( lp f )
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B I J L A G E  1 :  O V E R Z I C H T  K A B I N E T T E N

Kabinet-Balkenende II  (27 mei 2003)

Algemene Zaken

minister: mr. dr. J.P. Balkenende (c d a )

Buitenlandse Zaken
minister: mr. J.G. de Hoop Scheffer ( c d a )  (27 mei 2003 - 3 december 2003) 
minister: dr. B.R. Bot (c d a )  (vanaf 3 december 2003) 
staatssecretaris: mr. drs. A. Nicolaï ( w d )

Justitie
minister: mr. J.P.H. Donner (c d a )

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
minister: J.W. Remkes ( w d )

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) 
minister: M.J.A. van der Hoeven ( c d a )
staatssecretaris: drs. A.D.S.M. Nijs m s a  ( w d )  (27 mei 2003 - 9 juni 2004) 
staatssecretaris: mr. M.C. van der Laan (d 6 6 )  
staatssecretaris: drs. M. Rutte ( w d )  (vanaf 17 juni 2004)

Financiën
minister: drs. G. Zalm ( w d )  
staatssecretaris: mr. drs. J.G. Wijn ( c d a )

Defensie

minister: H.G.J. Kamp ( w d )  
staatssecretaris: C. van der Knaap ( c d a )

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
minister: S.M. Dekker ( w d )  
staatssecretaris: drs. P.L.B.A. van Geel (c d a )

Verkeer en Waterstaat 
minister: drs. K.M.H. Peijs (c d a )
staatssecretaris: drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus ( w d )

525



K O N I N G I N  B E A T R I X  AA N H K T  W O O R D

Economische Zaken

minister: mr. L.J. Brinkhorst (d66) 
staatssecretaris: ir. C.E.G. van Gennip m ba (c d a )

la n d b o u w , Natuurbeheer en Visserij

minister: dr. C.P. Veerman (c d a )  (27 mei 2003 -1 juli 2003)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

minister: dr. C.P. Veerman ( c d a )  (vanaf 1 juli 2003)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
minister: mr. A.J. de Geus ( c d a )
staatssecretaris: drs. M. Rutte ( w d )  (27 mei 2003 -17 juni 2004) 
staatssecretaris: H.A.L. van Hoof ( w d )  (vanaf 17 juni 2004)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
minister: drs. J.R Hoogervorst ( w d )  
staatssecretaris: drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (c d a )

Zonder portefeuille

minister voor Ontwikkelingssamenwerking: A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (c d a )  
minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties: mr. Th.C. de Graaf (d 6 6 )  
(27 mei 2003 - 25 maart 2005); drs. A. Pechtold (d 6 6 )  (vanaf 31 maart 2005) 
minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie: drs. M.C.F. Verdonk ( w d )
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Bijlage 2: overzicht staatsbezoeken

Uitgaande staatsbezoeken

1981: Luxemburg 
1981: België
1982: Bondsrepubliek Duitsland
1982: Verenigde Staten
1982: Groot-Brittannië
1984: Denemarken
1985: Italië
1985: Spanje
1986: India
1986: Noorwegen
1987: Venezuela
1987: Zweden
1988: Canada
1988: Australië
1990: Ierland
1990: Portugal
1991: Frankrijk
1991: Japan
1992: Nieuw-Zeeland
1993: Zwitserland
1994: Ijsland
1994: Jordanië
1995: Israël
1995: Finland
1995: Indonesië
1996: Hongarije
1996: Zuid-Afrika
1997: Polen
1997: Griekenland
1997: Egypte
1999: China
1999: Bulgarije
2001: Rusland
2001: Roemenië
2003: Chili
2003: Brazilië

2004: Thailand

Inkomende staatsbezoeken

1984: Frankrijk
1985: Bondsrepubliek Duitsland
1986: Ierland
1988: India
1989: Griekenland
1989: Portugal
1990: Finland
1992: Luxemburg
1994: Polen
1996: Canada
1996: Noorwegen
1999: Zuid-Afrika
2000: Frankrijk
2000: België
2000: Japan
2001: Turkije
2001: Spanje
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Bijlage 3: overzicht van de opgenomen 

officiële redevoeringen

Inhuldiging. Toespraak tot de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Amsterdam,
30 april 1980

Toespraak tot de Staten van de Nederlandse Antillen. Willemstad, 29 oktober 1980 
450 jaar Raad van State. Toespraak tot de leden van de Raad van State. Den Haag,

1 oktober 1981
Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland. Toespraak tot de Bondskanselier. Bonn,

2 maart 1982
Staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Toespraak tot het Amerikaanse Congres.

Washington DC, 21 april 1982 
Staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Toespraak tot koningin Elisabeth II en 

prins Philip. Londen, 16 november 1982 
Toespraak tot het Europees Parlement. Straatsburg, 16 februari 1984 
Installatie prins Willem-Alexander als lid van de Raad van State. Toespraak tot de 

Raad van State. Den Haag, 3 juli 1985 
Staatsbezoek aan Spanje. Toespraak tot koning Juan Carlos I. Madrid, 8 oktober 1985 
Staatsbezoek aan Noorwegen. Toespraak tot koning Olaf V. Oslo, 13 mei 1986 
Staatsbezoek aan Canada. Toespraak tot het Canadees Parlement. Ottawa, 10 mei 1988 
Staatsbezoek aan Frankrijk. Toespraak tot de president. Parijs, 4 maart 1991 
Staatsbezoek aan Japan. Toespraak tot de Japanse keizer Akihito. Tokio, 22 oktober 1991 
Toespraak tot de Europese Raad. Maastricht, 9 december 1991
Staatsbezoek van groothertog Jean en groothertogin Joséphine-Charlotte van Luxemburg.

Amsterdam, 25 mei 1992 
Officieel bezoek aan Tsjechië. Toespraak tot de president. Praag, 22 maart 1994 
Staatsbezoek aan Israël. Toespraak tot de Knesset. Jeruzalem, 28 maart 1995 
Toespraak tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Ridderzaal. Den Haag, 5 mei 1995 
Staatsbezoek aan Indonesië. Toespraak tot de president. Jakarta, 21 augustus 1995 
Toespraak ter gelegenheid van de toekenning van de Karelsprijs 1996. Aken, 16 mei 1996 
Staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Toespraak tot de president. Pretoria, 30 september 1996 
Staatsbezoek van koning Albert II en koningin Paola van België. Amsterdam, 4 april 2000 
Staatsbezoek van de president van Turkije. Amsterdam, 3 april 2001 
Officieel bezoek van de president van Kazachstan. Den Haag, 27 november 2002 
Toespraak ter gelegenheid van de erepromotie aan de universiteit Leiden. Leiden,

8 februari 2005
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Personalia

C.C. van Baaien (1958) is directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en bij
zonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

A.S. Bos (1977) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

J.W.L. Brouwer (1956) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.

P.G.T.W. van Griensven (1963) is econoom, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.

F.M. Heiligers (1982) studeert geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

M.G.A. Jacobs (1982) studeert geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

R. de Jong (1960) is historicus.

W. Mariman (1983) studeert bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

J.J.M . Ramakers (1954) is historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis.
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De jubileumuitgave Koningin Beatrix aan het woord bevat de complete verzameling 

troonredes en kersttoespraken alsmede een selectie van officiële redevoeringen 

die koningin Beatrix gedurende haar 25-jarige regeringsperiode in binnen- en 

buitenland uitsprak. De toespraken zijn van uitvoerige toelichtingen voorzien. 

Bovendien analyseren de historici C.C. van Baaien en J.W.L. Brouwer, beiden 

verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, in een verhelde

rende inleiding de totstandkoming, inhoud, toon, taal en betekenis van de 

teksten alsmede de ontvangst ervan door pers en publiek. Zo ontstaat niet alleen 

een bijzonder tijdsbeeld van Beatrix’ regeerperiode, maar krijgt de lezer ook een 

indruk van de ontwikkeling van haar toespraken.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijmegen, is een 

samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit en de Stichting Parle

mentaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert ook de serie 

Parlementaire Geschiedenis uan Nederland na 1945 en het Jaarboek Parlementaire 

Geschiedenis. Dit boek is mede totstandgekomen onder auspiciën van het 

Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix.

< > 9

Zilveren
Regeringsjubileum U I T G E V E R S


