
 

 

 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer,  
       Ankie Broekers-Knol 
 Nieuwjaarsontvangst Koninklijk Paleis te Amsterdam 
          16 januari 2018 
 
 
Majesteit, 

 

 

2017 was een turbulent jaar. Zo bracht de verandering in het lei-

derschap van de Verenigde Staten onzekerheid mee over de duur-

zaamheid van gemaakte internationale afspraken. Terroristische 

aanslagen binnen en buiten Europa bedreigden opnieuw de open, 

vrije samenleving. Hacking en cybercrime vormen in toenemende 

mate een bedreiging voor het functioneren van de samenleving, 

het functioneren van de rechtsstaat. 

 

In september zijn de bovenwindse eilanden in het Caribische deel 

van het Koninkrijk getroffen door natuurgeweld. De verwoesting en 

het leed die orkaan Irma aanrichtte, staan op ons netvlies gebrand. 

Vier maanden later zijn de bewoners van Sint Maarten, Sint Eusta-

tius en Saba weer enigszins overeind gekomen. De eerste maanden 

van noodhulp hebben plaatsgemaakt voor wederopbouw. De veer-

kracht die veel Rijksgenoten na de verschrikkelijke ramp hebben 

betoond, is indrukwekkend. 
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Politiek en bestuurlijk heeft Nederland een bijzonder jaar achter de 

rug. Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart duurde 

het ruim zes maanden voordat een nieuw kabinet aantrad. Daar-

mee was het zelfs de langste formatie in de geschiedenis! Tijdens 

die periode heeft het demissionaire kabinet zijn werk met grote in-

zet voortgezet. Tegelijkertijd namen de politieke partijen hun nieu-

we rol in het politieke krachtenveld zelfbewust en constructief op. 

Dat toont aan dat ons land, een multi party democracy bij uitstek, 

een volwassen democratie is, waarbinnen respect voor de nood-

zaak van continuïteit in het bestuur van het land breed aanwezig is.  

 

In 2018 verwachten we op politiek en diplomatiek niveau beslissin-

gen die van groot belang zijn voor Nederland. In eigen land, in de 

Europese Unie, en internationaal. Om met dat laatste te beginnen: 

sinds 1 januari is het Koninkrijk der Nederlanden lid van de VN Vei-

ligheidsraad. In de maand maart is ons land voorzitter.  

Gehoopt mag worden dat Nederland met zijn inzet in de Veilig-

heidsraad enige bijdrage zal kunnen leveren aan het bezweren van 

conflicten en het bevorderen van veiligheid in de wereld. 

 

Binnen de Europese Unie zullen de onderhandelingen met het Ver-

enigd Koninkrijk over de Brexit in een stroomversnelling moeten 

raken. Het is ook voor Nederland als grote handelspartner belang-

rijk dat er een zo goed mogelijke nieuwe verhouding tussen de Eu-

ropese Unie en het Verenigd Koninkrijk, én een goede nieuwe di-
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recte relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland tot stand 

komt.  

 

In eigen land staan in maart de gemeenteraadsverkiezingen voor 

de deur. Nu het nieuwe kabinet is aangetreden en daarmee de po-

sities in de nationale politiek zijn gemarkeerd, werpen de gemeen-

teraadsverkiezingen hun schaduw vooruit op de machtsverhoudin-

gen in de politiek. Veel politieke partijen hebben het voor de ko-

mende verkiezingen moeilijker dan voorheen gevonden goede kan-

didatenlijsten samen te stellen. Wat dit betekent voor de politiek in 

het algemeen en de lokale politiek in het bijzonder valt nog te be-

zien. Zorgelijk is de schijnbare afname in belangstelling om van het 

passief kiesrecht gebruik te maken zeker. 

 

Majesteit, 

 

We staan aan het begin van een jaar waarin we uw eerste jubileum 

als Koning hopen te vieren. Bijna vijf jaar Koningschap waarin u, 

evenals uw echtgenote, met buitengewone energie op alle mogelij-

ke plaatsen binnen en buiten ons Koninkrijk uw betrokkenheid 

toonde. Kenmerkend zijn uw bezoeken aan maatschappelijke orga-

nisaties en inwoners waarbij verbondenheid centraal staat. Zo 

sprak u tijdens uw staatsbezoek aan Italië in Palermo met migran-

ten en hulporganisaties over de vluchtelingencrisis. Hiermee geeft u 
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invulling aan uw eigen woorden in uw kerstboodschap: “Niet zoe-

ken naar een breder ik, maar naar een groter wij.” 

 

Komend najaar hoopt u met uw gezin uw woning in de Residentie 

te kunnen betrekken, Huis ten Bosch. Ook in het licht van een an-

der - nog uit te voeren - groot renovatieproject zijn wij allen be-

nieuwd hoe het opgeleverd zal worden. Ik zou graag het glas willen 

heffen op u, uw gezin, uw Huis en uw familie. Speciaal ook op uw 

moeder, 33 jaar onze Koningin Beatrix, die binnenkort haar tach-

tigste verjaardag hoopt te vieren, en op uw tante Prinses Margriet, 

die deze week vijfenzeventig jaar wordt. Majesteit, op vrede, geluk, 

verbondenheid en vertrouwen in de toekomst. 


