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Zijne Majesteit de Koning 

p/a Kabinet van de Koning 
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Majesteit,  

 

Langs deze weg wend ik mij tot u met het uitdrukkelijke verzoek om de Troonrede op Prinsjesdag 

dit jaar niet uit te spreken. Dit omdat uw onderdanen keihard geraakt worden door het wanbeleid 

van het kabinet Rutte/Kaag.  

 

Of het nu gaat om de boeren die door het stikstofbeleid van hun land gejaagd worden, om de één 

miljoen huishoudens die getroffen worden door energiearmoede, het bloedbad aan faillissementen 

onder ondernemers, onze ouderen die hun pensioenen in rook zien opgaan en kunnen fluiten naar 

goede (ouderen)zorg, onze burgers zijn keer op keer de klos. Middels de drie door de Britse 

journalist Bagehot geformuleerde rechten1, die ook gelden voor het Nederlandse Koninklijk Huis, 

heeft u naast het recht om geïnformeerd- en geconsulteerd te worden, óók het recht om te 

waarschuwen. En een waarschuwing heeft dit rampenkabinet keihard nodig. Zo stelde uw 

grootmoeder, wijlen Hare Majesteit Koningin Juliana, in haar Troonrede in 1979 nog dat ‘Nederland 

vol, ten dele overvol is’2. Helaas is er naar deze wijze woorden niet geluisterd, want ondertussen is 

de bevolking met miljoenen mensen toegenomen en zet dit kabinet, met in het eerste halfjaar van 

2022 meer dan 200.000 nieuwkomers (!), in op een onverantwoorde verdere groei van de bevolking. 

De ongebreidelde immigratie jaagt de gigantische woningnood aan en zet zowel de Verzorgingsstaat 

als de leefbaarheid, in met name onze steden, ernstig onder druk.  

 

Als Zijne Majesteit de Troonrede boycot, omdat u wilt opkomen voor uw onderdanen in nood, dan 

zal dat niet de eerste keer zijn. De Troonrede is door uw familie eerder geweigerd om uit te spreken.  

                                                
1 https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Walter_Bagehot 
2 https://troonredes.nl/troonrede-18-september-1979/ 
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Op Prinsjesdag 1911 weigerde uw overgrootmoeder, wijlen Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, om 

de Troonrede uit te spreken. Oorzaak: ruzie met de Voorzitter van de Tweede Kamer, W.K.E.P. graaf 

van Bylandt3.  

 

Ik roep u met klem op om dit voorbeeld, als waarschuwing richting het kabinet, te volgen. Bovendien 

willen wij het Uwe Majesteit niet aandoen dat u, als één der laatste symbolen van nationale 

verbinding, met het uitspreken van de Troonrede medeplichtig gemaakt wordt aan de rampspoed 

die dit kabinet over de Nederlanders uitstort. Aan Uwe Majesteit het verzoek nu pal te staan voor 

alle burgers door de waarschuwende vinger te heffen in plaats vanuit de koets te wuiven. 

 

Tenslotte roep ik Uwe Majesteit op om als voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste 

adviesorgaan regering, ‘nee’ te zeggen tegen het voornemen dat alle maatregelen terug moeten 

komen in de permanente coronawet. Oftewel QR-code, de mogelijkheid om scholen te sluiten en 

het invoeren van een avondklok4. 

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik,  

 

Hoogachtend,  

 

Wybren van Haga  

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

                                                
3 https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/1911-koningin-wilhelmina-slaat-troonrede-jaartje-over/ 
4 https://nieuwrechts.nl/89350-koning-moet-nee-zeggen-tegen-permanente-coronawet---dekoningzegtnee- 


