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Naweeën  van een zo mooie Prinsjes dag. 

 

Velen van de lezers zullen zeker wel kennis hebben genomen en genoten van 
het kijkfeest op dinsdag 18 september.  
Bekend als Prinsjes dag met het voorlezen van de Troonrede door Koning 
Willem Alexander, opgesteld door de minister President in samenspraak met 
de betrokken ministers.  
Verder op die dag, het showen van de hoedjes der dames, zo daar waren, 
ministers, staatssecretarissen, Kamerleden en andere betrokkenen, niet in het 
minst de hoed ,geen hoedje, van Koningin Maxima. 
De balkonscène en rijtoer, om deze bijzondere dag af te sluiten.  
De kamer zich gereed mocht maken voor het aanbieden door de minister van 
financiën, van het beroemde koffertje met de financiële ontboezemingen. 
Kortom een geweldig spektakel waar velen van de kijkers zeer vroeg uit de 
slaapkooi stappen om niets te missen. Dat is toch mooi en leuk, steeds meer 
behorend bij de Nederlandse tradities.  
Grappig wil ik aanmerken, dat van al de mannelijke aanwezigheid, in uniform 
geklede, zeer mooie, ook met prachtig hoofddeksel zijn getooid. 
De mannelijke overheid dienaren officieel gekleed, geen hoeden dragen. 
Er moet op de één of andere wijze kennelijk toch duidelijk verschil blijven 
tussen vrouwen en mannen. Wat mij betreft gelukkig wel. 
Het eveneens bijzondere is dat op één dag na, 19 september 1918, 100 jaar 
geleden dat het vrouwen kiesrecht in Nederland van kracht werd. 
Een ieder mag voor zich nadenken over deze startende gelukkige gelijkheid van 
de vrouwen met de mannen, maar soms nog heel duidelijk het verschil tussen 
de mannen en de vrouwen zichtbaar is, wederom gelukkig wel. 
Wat een pracht en praal en een opening van de speech door de Koning niet 
meer met de aanhef “mijne Heren”, zoals heel lang geleden, maar sinds er 
vrouwen in de Staten Generaal vertegenwoordigt zijn, ”Leden van de Staten 
Generaal”. In de aanhef dus gelijkheid van vrouwen en mannen. 
Mogen wij allen, op deze dag, beseffen dat nadrukkelijk beklemtoond wordt de 
eenheid van democratie en monarchie. Meer nog dan bij Koningsdag.  
 
Dan volgt de andere dag, de Tweede kamer bijeen, om de verdeling van onzer 
bijdrage aan de nationale begroting te kritiseren, en met name de oppositie 
voorstellen kan gaan doen ter verbetering of verandering van de begroting 
zoals zij menen dat het eerlijker of doelmatiger zal zijn. 



Democratie is voor een aantal gekozenen reden om hun politieke staat op te 
vijzelen vooruitlopende winst te halen bij de komende verkiezingen. 
We zien en lezen dat een aantal partijen en verschillende media het 
wantrouwen in de overheid bij burgers vergroten, door lopende en doende 
zaken uit vergroot te verkondigen en publiceren. 
Met taalgebruik dat vormen heeft aangenomen, zo bar en beledigend, dat de 
kamer voorzitter daar over  een ernstige vermaning moest afgeven. 
Het was even een andere sfeer bij de start van de tweede der politieke 
beschouwingen, door het zeer ernstig ongeval in Oss.  
De Kamer voorzitter en de minister president hebben daar moment aandacht 
voor gevraagd. 
 
Laten wij vasthouden aan onze principes der democratie, wel heel speciaal 
onze Nederlandse democratie uit te voeren in de tweede kamer de onvrede in 
de samenleving op te lossen door het inbouwen en uit dragen van vertrouwen. 
Laten wij ook duidelijk zijn en het ordinaire debat afwijzen, dat sommigen 
Kamerleden  waarschijnlijk geleerd hebben van de  president US. Trump, 
Laten wij vooral blij zijn met de dingen en zaken die goed gaan en de 
verbeteringen waar aan gewerkt wordt, zoals te lezen in de troonrede. 
En onze Prinsjes dag een feest van democratie en monarchie mag zijn. 
Waarachtig dan gaan we daar niet alleen voor. 
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