
 

 

Korte toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majes-

teit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 14 januari 

2014 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol 

 

 

Majesteit, 

 

Een jaar geleden werd tijdens de feestelijke receptie in deze zaal 

het glas geheven op uw moeder, Koningin Beatrix. Wie kon toen 

vermoeden dat zij luttele weken later haar voornemen tot abdicatie 

bekend zou maken en dat wij nu, een jaar later, door u als nieuw 

staatshoofd zouden worden ontvangen? Een enkeling wellicht..... 

 

Uw inhuldiging op 30 april 2013 groeide uit tot een dag van nationa-

le vreugde en trots waarop u als Koning met groot enthousiasme 

bent verwelkomd en waarbij het respect en de waardering voor Ko-

ningin Beatrix die ons land 33 jaar lang met zoveel bekwaamheid, 

toewijding en betrokkenheid heeft geregeerd, duidelijk naar voren 

kwamen. De verbondenheid van de volkeren van het Koninkrijk met 

het Huis van Oranje-Nassau was op deze dag, bij uw kennisma-

kingsbezoeken nadien in alle delen van het Koninkrijk en in alle pro-

vincies, maar ook afgelopen november bij de start van de viering 

van tweehonderd jaar Koninkrijk sterk zichtbaar.  

 

Dit jaar zal de viering van de ontstaansgeschiedenis van onze de-

mocratische rechtsstaat en onze constitutionele monarchie worden 

voortgezet. In 2014 bestaat het Statuut voor het Koninkrijk zestig 

jaar, en onze Grondwet tweehonderd jaar. Het is zelfs vijfhonderd-

vijftig jaar geleden dat de Staten-Generaal in hun vroegste vorm 

ontstonden.  

 

In 2013 is ook afscheid genomen van dierbaren en van internatio-

naal erkende grootheden. Het zijn dergelijke momenten van verlies 

en verdriet waarop mensen nader tot elkaar komen. In uw Kerst-

boodschap sprak u over het belang van het aangaan van verbindin-

gen. Juist hierdoor kan de gezamenlijke kracht worden ontwikkeld 

die nodig is om tegenslagen te overwinnen. Dit geldt op persoonlijk 

vlak, maar dit geldt zeker ook op nationaal vlak.  

 



 

 

 

 

 

 

2014 wordt een belangrijk politiek jaar, met de gemeenteraadsver-

kiezingen en de Europese verkiezingen in het vooruitzicht. De poli-

tiek biedt enerzijds bij uitstek ruimte voor diversiteit en tegenge-

stelde opvattingen. Maar anderzijds eist ons parlementaire stelsel 

dat politieke partijen samenwerken en zoeken naar draagvlak in de 

samenleving. Dat kwam het afgelopen jaar meer dan ooit naar vo-

ren en zal ook dit jaar een uitdaging blijven. 

  

Ons land is staatkundig en economisch het tegendeel van een 'fragi-

le state'. De taak en functie van onze instituties en Hoge Colleges 

van Staat zijn in een proces van eeuwen gevormd en gerijpt. Het is 

een permanente opdracht kennis over en inzicht in het functioneren 

van onze instellingen over te dragen op jongere generaties. Dankzij 

de moderne technologie is fundamentele kennis voor iedereen toe-

gankelijk, maar diezelfde technologie belemmert het zicht daarop 

doordat niet aflatende stromen snel nieuws, geruchten en halve 

waarheden met voorrang beslag leggen op de menselijke opne-

mingscapaciteit. Zeker wanneer veranderingen in ons staatkundig 

bestel worden bepleit, dienen gestelde tekortkomingen door feiten 

en grondige analyses te worden gestaafd.  

  

Een belangrijk deel van de hervormingen van het kabinet zijn er op 

gericht om burgers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor 

hun eigen leven en omgeving en de rol van de overheid navenant 

terug te dringen. Het kabinet wil daarmee eigen initiatief, daad-

kracht en samenwerking aanmoedigen. Dergelijke voornemens die-

nen vanzelfsprekend te berusten op steun in het parlement. Daar-

naast is begrip in de samenleving noodzakelijk om ze te doen wel-

slagen.    

 

Het aangaan van verbindingen is ook op internationaal vlak van 

groot belang. Binnen Europa, maar zeker ook in mondiaal verband, 

is samenwerking de sleutel tot nieuwe economische groei. Daar-

naast heeft Nederland een humanitaire plicht om zich in te zetten 

voor vrede en welzijn. Als recent voorbeeld hiervan noem ik de Ne-

derlandse militairen die vorige week vanaf Schiphol zijn vertrokken 

naar Mali. Wij wensen hun kracht toe bij het bijdragen aan het her-

stel van veiligheid en stabiliteit aldaar.  



 

 

 

 

 

 

 

Majesteit, 

 

Uw vliegende start als Koning van ons land heeft gezorgd voor 

nieuw, nationaal elan en hernieuwde internationale zichtbaarheid. 

Met optimistische ijver en bezieling hebt u, tezamen met Koningin 

Máxima, uw taken ter hand genomen. Dit enthousiasme is aanste-

kelijk, ook voor mensen die wat verder van u afstaan. Graag wens 

ik u en de uwen een goed 2014 toe. Ik wil het glas heffen op u, uw 

gezin, uw Huis en uw familie en op gezamenlijke kracht die leidt tot 

voorspoed en welzijn voor allen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


