
IK EN PRINSJESDAG (2018)

“ De Koning, Gouden Koets en Ridderzaal; Troonrede en
hoedjesparade: dát is Prinsjesdag. Maar voor mij ook ‘rijbewijs’. Het
was Prinsjesdag toen ik zestien jaar geleden in Gouda rijexamen
deed. Om een passend gezegde te gebruiken: die dag voelde ik mij
de koning te rijk toen ik te horen kreeg dat ik geslaagd was. Want
plotseling zag ik ongekende mogelijkheden. Ik zat (en zit) in een
elektrische rolstoel door een spierziekte. Tot dan was ik afhankelijk
van anderen als ik ergens heen wilde. Met het rijbewijs kon ik
voortaan zélf gaan wanneer en waarheen ik wilde. Mijn auto werd

mijn Gouden Koets! Prinsjesdag associeer ik daarom met vrijheid, elk jaar weer. De vrijheid niet alleen om me te
kunnen verplaatsen, te kunnen reizen, ook om te werken. Want dat doe ik met veel plezier: al vier jaar bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als ik daar op dinsdag 18 september ben, spits ik
natuurlijk mijn oren bij de Troonrede. Zal er gesproken worden over mensen met een arbeidsbeperking? En hoe
concreet zal het zijn?“ Petra Baks, werkzaam bij het directoraat-generaal Overheidsorganisatieafdeling Ambtelijk
vakmanschap en rechtspositie van het ministerie van BZK.

______________________________________________________

“Deze maand een jaar geleden, liet orkaan Irma een verwoesting achter op
Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Prinsjesdag kwam plotseling in een
ander licht te staan. Ik was toen op Sint Eustatius. Een paar dagen later
verliet ik het eiland, wetend dat veel mensen dakloos waren geworden. Dat
ze voorlopig niet naar hun werk konden en weinig tot geen perspectief
hadden op spoedige verbetering van de situatie. Met man en macht
hebben we in het gebied en vanuit Nederland gewerkt aan het op gang
brengen van de noodhulp. We hadden weinig tijd om Prinsjesdag goed

voor te bereiden, maar er wás aandacht voor de ramp in de Troonrede. Een gedenkwaardig jaar. Ook omdat een
nieuw kabinet was aangetreden en daardoor de eerste begrotingsbehandeling extra glans had. Aankomende
Prinsjesdag? Die staat in het teken van versterking van de bestuurskracht en van goed bestuur op alle eilanden.
Op de dag zelf beginnen we wat later en trakteert de directeur-generaal ons op iets lekkers als dank voor onze
inzet. Een dag om terug te kijken op de fijne samenwerking met mijn bewindspersoon en collega’s, maar ook om
met vertrouwen te beginnen aan een nieuwe periode.” Reza Tabatabaie (DG Koninkrijksrelaties, cluster Financiën
en Economie van het ministerie van BZK,
_______________________________________________________________________

“Op de avond vóór Prinsjesdag nemen cabaretiers politieke
gebeurtenissen van het afgelopen jaar op de korrel. Ik had
geluk, want ik had kaarten voor dat Prinsjescabaret! Met vier
topcabaretiers in één voorstelling - Pieter Derks, Dolf Jansen,
Nathalie Baartman en Patrick Nederkoorn – viel er natuurlijk
veel te lachen. Vooral het verhaal van Nederkoorn maakte
indruk op me. Met de nodige zelfspot vertelde hij dat hij lang
geleden raadslid was geweest in Amersfoort, en toen keuzes
had gemaakt waar hij nu niet meer achter stond. Hij zat
ermee. Hoe kwam hij van die last af? Dit alles flitste door zijn

hoofd toen zijn vriendin hem ten huwelijk vroeg. Een zuiveringsproces, medicinale thee, zou helpen, dacht hij; wat
hij gisteravond hilarisch en tot in detail uitbeeldde. Mooi vond ik de diepere laag in deze vertelling: daarin liet hij

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAZOq18BdlPrU-DG3EIYg-gCGq0UL4ZXq3c/


de politieke cultuur zien waarin politici onder druk werken en leven, soms dingen zeggen en doen die hen nog
jaren worden nagedragen. Misschien staan achter mij op de foto wel een paar politici in spe. Het zou goed zijn om
ze op school ook over díe kant van de politiek te vertellen.” Tim van Vliet, werkzaam bij het programma
Versterking Democratie en Bestuur van het ministerie van BZK.

______________________________________

“Eén wet wordt elk jaar op dezelfde dag ingediend. De
begroting op Prinsjesdag. Nadat de Miljoenennota aan de
Kamer is aangeboden, wachten mij en mijn collega’s de
begrotingsdebatten. Het zijn de hoogtepunten van het jaar.
Hard werken, maar ik kijk er wél naar uit. Eerst de Algemene
Politieke Beschouwingen, direct na Prinsjesdag. Die volg ik op
de voet om mogelijke vragen voor BZK snel te laten
beantwoorden. Gaaf dat je sommige antwoorden later
terughoort als de minister-president ze uitspreekt. Maar de
begrotingsbehandelingen daarna, vind ik het meest bijzonder.

Met een flink ‘uitluisterteam’ van collega’s - dat snel in actie komt bij vragen aan de minister of staatssecretaris -
volgen we het urenlange begrotingsdebat. De sfeer en de saamhorigheid, maar ook een stevige snack op z´n tijd
helpen om happy en scherp te blijven. Om een debat goed te kunnen uitluisteren, zoeken we altijd een rustige
ruimte, met een beeldscherm en een groot bureau. Vorig jaar diende zich voor een verantwoordingsdebat de toen
leegstaande kamer van de minister aan! Een uniek plekje voor een paar unieke dagen.” Frans de Vries, werkzaam
bij Team Politiek en Bestuurlijk Advies van het ministerie van BZK.

____________________________________________________________

“Vijf jaar terug zag ik op Prinsjesdag de Gouden Koets , toen nog in
volle glorie, leeg vertrekken naar het Noordeinde. De hoeven van de
acht paarden klonken luid en prachtig, die ochtend bij de Koninklijke
Stallen. Majestueus! En een geluk dat ik dit nog kon meemaken want
deze koets is nu in restauratie. De Gouden Koets, zo liet ik mij die
ochtend vertellen, is gemaakt van Javaans teakhout en bekleed met
bladgoud. Een geschenk van de inwoners van Amsterdam aan koningin
Wilhelmina. Dit uitstapje was bijzonder maar eenmalig: voor mij is
Prinsjesdag altijd een ‘gewone werkdag’. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig

naar de Troonrede, maar de ceremoniële franje gaat aan me voorbij. Misschien omdat ik, geboren Rotterdammer,
niet ben opgegroeid met deze Haagse traditie. Maar toen ik deze week op het Binnenhof op de foto ging, werd ik
onverwacht toch enigszins ‘gegrepen’ door deze historische plaats. Misschien zou ik ooit nog eens, mooi in het
pak, in de Ridderzaal de Troonrede bijwonen!” Jos van Dalen werkzaam bij Programma aardgasvrije wijken van
de directie Bouwen en Energie van het ministerie van BZK.
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