
Korte toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Hare 
Majesteit de Koningin op 15 januari 2013 door de Voorzitter van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Mr. G.J. de Graaf 
 
 
Majesteit, 

 

Graag wil ik u  namens alle aanwezigen bijzonder hartelijk danken voor 

deze ontvangst en voor de woorden die u zojuist tot ons hebt gericht.    

 

Wij staan aan het begin van alweer een nieuw jaar, in de hoop en de 

verwachting dat het nog jonge kabinet een begaanbare uitweg zal weten 

te vinden uit de financieel-economische crisis, maar tegelijkertijd in het 

besef dat één jaar niet toereikend zal zijn.  Dat het binnen ons 

democratisch bestel, hoe verscheiden de politieke stromingen en 

opvattingen ook zijn, toch mogelijk blijkt in korte tijd meningsverschillen 

te overbruggen en moeilijke beslissingen te nemen, is in het afgelopen 

jaar gebleken. 

 

Ook in historisch perspectief is het nieuwe jaar niet van belang ontbloot, 

hetgeen gemarkeerd zal worden door een groot aantal jubilea en 

feestelijke herdenkingen.  

 

In de eerste plaats is er de viering van 200 jaar Koninkrijk. Tussen 

november 2013 en oktober 2015 zal ruim aandacht worden besteed aan 

het ontstaan van ons Koninkrijk aan het begin van de 19e eeuw. Voor 

vele, met name jonge mensen zijn onze democratische rechtsstaat en 

constitutionele monarchie vanzelfsprekendheden. Daarom is het belangrijk 

dat wij stil staan bij hun ontstaansgeschiedenis. De stichting van het 

Koninkrijk volgde op het herwinnen van onze onafhankelijkheid na de 

Franse overheersing. Uit diezelfde periode dateert onze Grondwet, die tot 

op de dag van vandaag de basis vormt van ons staatkundig bestel en 

voorzag in de instelling van ons parlement, de Staten-Generaal.  In de 

jaren 1813-1815 zijn aldus de fundamenten gelegd voor het land waarin 



wij nu leven, een welvarend land dat zijn welvaart steeds mede te danken 

heeft gehad aan zijn sterke internationale oriëntatie.   

 

In dit kader is 2013 tevens het Nederland-Rusland jaar. De markering van 

de historische banden tussen Nederland en Rusland, waarvan de 

oorsprong ligt aan eind van de 17e eeuw met het verblijf van Peter de 

Grote in ons land, geschiedt met de intentie om ook in de toekomst te 

werken in een grensoverschrijdend en grensverleggend partnerschap.  

 

Belangrijke culturele instellingen, met name hier in Amsterdam, vieren dit 

jaar bijzondere verjaardagen.  In de reeks te verwachten feestelijkheden 

mag de lang verwachte heropening van het Rijksmuseum niet onvermeld 

blijven. Door al deze mijlpalen te vieren, staan wij stil bij onze 

geschiedenis en bij het cultureel erfgoed dat voor ons land van grote 

waarde is. Onze geschiedenis is weliswaar voltooid verleden, maar heeft 

zodoende blijvende zeggingskracht in het heden.  

 

Majesteit, u sprak in uw Kerstboodschap over vertrouwen als grondslag 

voor een leefbare samenleving.  In deze onzekere tijden waarin velen het 

moeilijk hebben, wordt dat vertrouwen op de proef gesteld. Dan is het 

juist zaak naast en niet tegenover elkaar te staan. En gezamenlijk breed 

gedragen oplossingen na te streven die ons land verder brengen. 

Voorspelde ik vorig jaar een hernieuwde levendigheid in het parlementair 

debat, in 2013 zal het aanbod van het kabinet om te komen tot een brede 

samenwerking met het parlement ongetwijfeld meermalen op 

haalbaarheid worden getoetst. Het is in ons aller belang dat stappen 

worden gezet die Nederland door en uit de crisis helpen en een stevig 

fundament leggen voor de toekomst . Moge openhartig en respectvol 

beraad in 2013 tot bezonnen en breed geaccepteerde uitkomsten leiden, 

ook binnen het kader van de Europese Unie, die de beproefde en bewezen 

waarborg vormt van vrede en voorspoed op ons continent. 

 



Majesteit, in de opsomming van bijzondere gebeurtenissen in dit nieuwe 

jaar mogen uw eigen verjaardag en de verjaardag van Uw zuster, Prinses 

Margriet, deze maand, uiteraard niet ontbreken! Uw verbindende, 

inspirerende en bemoedigende rol binnen het Koninkrijk in Europa en het 

Caribische gebied - ook in moeilijke tijden – dwingt alom diepe 

bewondering en respect af. Ik hef het glas dan ook op U, op Uw gezin en 

familie, op het leven zelf, op hoop en vertrouwen!  

 
 


