
Korte toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Yvonne 
E.M.A. Timmerman-Buck,  ter gelegenheid van de nieuwjaarsontvangst 
van H.M. Koningin Beatrix op Paleis Noordeinde op dinsdag 10 januari 
2006 
 
(Vanwege ziekte van H.M. Koningin Beatrix was Z.K.H. de Prins van Oranje gastheer) 
 
 
Koninklijke Hoogheid, 
 
 
Graag wil ik allereerst onze welgemeende wensen uitspreken voor een spoedig 
herstel van Uw moeder, onze Koningin. Wij hopen van harte dat haar 
gezondheid het weldra zal toelaten het ziekenhuis te verlaten en dat zij in het 
langer dan verwachte verblijf daar wordt getroost door de vreugde over de 
komst van twee nieuwe kleinkinderen dit jaar.  
 
De beëindiging van de viering van haar zilveren ambtsjubileum werd vorige 
maand gemarkeerd door een unieke bijeenkomst in de Dom in Utrecht. Daar 
maakten vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke 
stromingen - in lijn met onze historie - toonaangevend zichtbaar dat 
verscheidenheid saamhorigheid niet in de weg hoeft te staan. Wij, een land van 
minderheden, zijn tot veel in staat. 
In velerlei opzichten hebben wij, hoe klein wij als land ook zijn, een 
wereldwijde faam. Dit nieuwe jaar zal ons daaraan herinneren. Op het gebied 
van de kunst: de viering van het 400e geboortejaar van Rembrandt. Op het 
gebied van de strijd tegen en het gebruik van water: de opening – nu 20 jaar 
geleden - door Hare Majesteit Koningin Beatrix van de stormvloedkering in de 
Oosterschelde en in hetzelfde jaar het creëren van onze 12e provincie Flevoland 
door drooglegging. Op het gebied van de sport: onder andere olympische  
schaatswedstrijden en wereldkampioenschappen schaatsen, hockey, en niet in de 
laatste plaats voetbal. Op het gebied van de handel: de markering van 400 jaar 
Nederlands-Australische betrekkingen, die ons terugvoert naar de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie, naar Nederlanders die gedreven en onverschrokken 
over wereldzeeën voeren en als eersten of eerste Europeanen nieuwe landen en 
bevolkingen ontdekten. Onze historie geeft grond voor trots op het verleden en 
daarmee grond voor vertrouwen in de toekomst.  
 
Dat zelfvertrouwen is wenselijk. Tegelijk is het onvoldoende. Voor adequate 
daadkracht zijn sterke maatschappelijke organisaties en staatkundige instituties 
noodzakelijk. Dat vergt leidinggevenden met visie én realiteitsbesef, kennis én 
kunde, wilskracht én doorzettingsvermogen.  



2006 Zal het jaar worden van gemeenteraadsverkiezingen waarbij gestold 
wantrouwen bestreden moet worden door gekozenen die de kostbaarheid van het 
geschonken vertrouwen eer aandoen; herkenbaar, zichtbaar, en voelbaar in de 
lokale gemeenschap.  
2006 Zal het jaar worden waarin de Europese Unie na de periode van bezinning 
moet laten zien dat zij zichzelf hervonden heeft in haar toegevoegde waarde. 
2006 Zal voor het parlement de verleiding brengen het werk in het licht te 
stellen van de verkiezingen volgend jaar. De volksvertegenwoordiging moet de 
uitdaging aangaan die verleiding te weerstaan, zich te concentreren op even 
rechtvaardige als houdbare wetgeving en op een zodanige controle van de 
regering dat niet wordt meegeregeerd.  
2006 Zal voor de regering het jaar worden waarin de beoogde werking van 
ingezette stelselwijzigingen bij arbeidsongeschiktheid, levensloop en 
zorgverzekering bijzondere aandacht vraagt. Wijsheid zal moeten worden 
betracht bij het onderscheiden van kinderziektes enerzijds en mogelijke 
structurele weeffouten anderzijds.  
2006 Zal het jaar worden waarin bedrijven en andere organisaties van lokaal tot 
internationaal niveau alle kansen moeten benutten en creëren voor doorzettend 
economisch herstel en bestendiging van onze veiligheid.  
2006 Zal het jaar worden waarin nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het 
Koninkrijk zodanig vorm moeten krijgen dat zij zowel de eigen kracht als het 
welzijn van onze mede-Nederlanders in de West dienen. 
 
Koninklijke Hoogheid, wij moéten veel dit jaar. Wij kúnnen veel dit jaar. Wij 
mógen veel dit jaar, want het dragen van verantwoordelijkheid voor verbetering 
en vooruitgang is geen plicht maar een voorrecht. Graag zou ik daarom het glas 
willen heffen op een ambitieus nieuw jaar en U namens allen hier, die een rol 
daarbij vervullen, hartelijk willen danken voor deze ontvangst. 
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