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Voorwoord

Beste Meneer Hoekstra,
Voor u ligt de Kindertroonrede 2021 van Nederland.
Hierin vertellen wij, de kinderen van Nederland, hoe we denken
dat het verder moet. Met ons allemaal. Soms zijn we streng.
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Altijd zijn we eerlijk. Neemt u rustig de tijd om dit te lezen.
Het is belangrijk.

Sterrenschool De Globetrotter (Rotterdam)
De Spinner (Enschede)
De Toonladder (Zwolle)
Hildegardisschool (Rotterdam)
De Panda (Utrecht)
De Rietendakschool (Apeldoorn)
‘t Prisma (Purmerend)
OBS Overvecht – locatie Spoorzicht (Utrecht)
De Meer (Haarlem)
De Horizon (Delft)
Het Web (Apeldoorn)
De Vuurvlinder (Den Haag)

Opening

Leden van de Staten Generaal,

Wat fijn dat we er allemaal nog zijn. Dat we weer samen zijn, en elkaar kunnen aankijken
in het echt. Dat we weer een reden hebben om ons helemaal te wassen, niet alleen die
eindeloze handen.
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De wereld is wat kleiner geworden dit jaar. Dreigender. Armoede, klimaat en ziektes.
Het leven is meer serieus. Ook voor ons.
Daarom zult u ons dit jaar niet horen vragen om vliegende paarden of huiswerkrobots.
Geen paleizen die zweven boven zwembaden vol water met prik, zodat het bruist en
kietelt als je een bommetje doet.
Ons hoofd staat er niet naar. Die dingen komen later wel. Eerst moet er wat worden
opgelost. De wereld is wat serieuzer. Wij ook.
Daarom willen wij vragen of de wereld meer kan worden zoals bij scouting. Aanpakken,
samen doen en uitproberen. Elkaar helpen, leren over de natuur, en iedereen doet mee.
Ook de leiding. Die is altijd dichtbij. Enthousiast. Je kunt met ze praten. Dat soort leiding
willen wij. En ze zijn wat jonger ook.
Maar er is meer. Als het aan ons ligt krijgt iedereen geld. Iedereen deelt alles. Iedereen
werkt gratis en helpt elkaar met klusjes. Voortaan is iedereen drie keer per jaar jarig.
Iedereen mag één dag in het paleis van de koning wonen. Bovendien mag niemand meer
over uiterlijk zuuren, en ook niet over taal: een foutje twee of voortaan niet meer maakt
uit zolang elkaar je kunt begrijpen. Dat allerbelangrijkste is het.
De zomervakantie duurt voortaan een jaar. De laatste dag van de vorige is de eerste dag
van de volgende.
Klompen gaan weg, net als haring, en als je van kaas houdt… Sorry. Niet iedereen houdt
van kaas. Okee: sommige mensen wel. Dus het is niet verboden. Maar wel bijna. Dus pas
op. Geef mensen geen kaas als ze niet vragen om kaas. Dank je wel.
En om al die dingen te bereiken, maken wij ministeries, die het land besturen.
Zoals…
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Ministerie van
Financiën
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Wijzelf kunnen ons geen saaier onderwerp voorstellen, maar wij hebben gemerkt dat
iedereen geld heel erg belangrijk vindt. Daarom gaan we het er over hebben.
Als we het goed begrijpen bepaalt de regering wat duur is en wat goedkoop. Dus:
Snoep, auto’s en roken worden duurder. Dat zijn allemaal dingen die slecht zijn voor je, en
voor de wereld. We snappen als je ze gebruikt, maar wat minder mag wel. Dus: duurder.
Hetzelfde geldt voor eilanden.
Iedereen wil maar een eiland de hele tijd. Zoveel eilanden zijn er niet. Dus die worden ook
een stuk duurder.
Laptops, hobby’s en schoolreisjes worden goedkoper!
Kinderen onder de 10 krijgen korting op snoep.
Iedereen krijgt korting op groente, fruit en geitenkaas.
Dan worden er nog dingen gratis.
Er valt ons op dat er nu bijna niks gratis is. Alleen soms hele kleine dingetjes.
Dat is fout. Daar gaan we wat aan doen.
Bijvoorbeeld: dingen die iedereen nodig heeft worden gratis.
Huizen: gratis.
Eten en drinken, als het gezond is en geen dieren doodmaakt: gratis.
Net als vogelhuisjes en zaden om zelf je eten te laten groeien: gratis.
Schoolspullen: gratis.
Boeken, openbaar vervoer, wortels: gratis. Of peen, zoals sommige mensen het noemen.
Het ziekenhuis: gratis.
Dat allemaal over hoeveel geld dingen kosten. Nu over hoeveel geld mensen hebben.
Er is veel armoede door corona, terwijl andere mensen juist heel rijk zijn. Rijker dan
nodig. Daarom moeten mensen allemaal een uitkering. Geen gedoe, gewoon allemaal,
en iedereen evenveel.
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Ministerie van
Volksgezondheid
en Zorg
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Er moet meer gezond eten worden geïmporteerd.
Er mag minder gas worden uitgestoten met auto’s, motors en scooters.
Voortaan krijgt iedereen de allerbeste zorg. Ook als je er niet om vraagt, want sommige
mensen durven dat niet te vragen. Soms zie je niet eens dat het nodig was en is het
plotseling te laat. Daarom is er voortaan zoveel hulp en zoveel steun, dat je er nooit om
hóéft te vragen.
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Ministerie van
Buitenlandse
Zaken
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In de wereld is er heel veel buitenland, en daar gaat het niet altijd goed. Soms is er in een
land gewoon niets meer over. Soms hebben mensen geen geld. Misschien zijn de spullen
er wel. Vlak voor je neus. Daar is een huis, daar is eten, daar zijn kleren voor de kou. Kijk.
Kijk maar goed. Maar je mag het niet hebben want je hebt geen geld. Zelf overleven kan
ook niet. Het water is gif. De vis is weg, de dieren dood, het land is dor.
Soms is er oorlog, door wanhoop of ruzies of door het klimaat. Brand, droogte, watersnood.
Er gaan mensen dood. Eerst ver weg: een vage kennis van een verre oom. Later vrienden,
buren, families. En degenen die nog leven vluchten, als het lukt.
Maar waar moeten ze heen?
Wij willen dat die mensen naar Nederland komen, zodat ze hier een goed leven hebben.
Er is geld genoeg, eten genoeg. Er zijn spullen genoeg. Wij kunnen delen. Wij willen delen.
Als ik weet dat iemand anders daar blij van wordt, geen probleem. Zeg maar hoe. Zeg maar
wie. Zeg maar dat die mensen hier naartoe moeten komen.
Zeg maar dat wij ze komen halen.
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Ministerie van
Dieren, Klimaat en
Schone straten
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Er zijn ook dingen die niet gaan over geld. Gelukkig maar. Een daarvan is de wereld.
De wereld wordt warmer en droger, meer stad-achtig met meer mensen. Dat gaat sneller
dan de natuur zich kan aanpassen. Daarom moeten wij ons aanpassen, en beter omgaan
met de natuur.
We gaan ervoor zorgen dat de natuur schoon wordt. De stranden en bossen maar ook de
straten. Want ook die zijn voortaan natuur. Het worden stapstenen in gras, of zandpaden,
of houtjes. Dat doet ook minder pijn als je valt.
Er komt afvalpolitie die gaat opletten wie iets op straat gooit en als je dat doet moet je de
hele straat opruimen.
We stoppen met paarden slachten. We stoppen met alles slachten. We eten wel snoep,
voortaan. En chocola. En gezonde dingen als het moet, maar niet de hele tijd dat slachten
slachten slachten. Dat is nu klaar. Dieren gaan we voortaan helpen.
Er komen minder auto’s en meer elektrische steppen. Bomen geven zuurstof en zijn een
plek voor dieren. Daarom gaan we minder bomen kappen en er mee bij planten. We gaan
minder plastic maken, en minder jagen.
Dat is allemaal in Nederland, maar grenzen zijn niet bedacht voor dieren, dus ook in het
buitenland moeten we helpen. Daarom maken we meer reservaten en teams die vechten
tegen stroperij, ivoor en bont. Ook de zeeën worden schoongemaakt.
Tot slot krijgt iedereen een huisdier. Bijvoorbeeld een valkparkiet. Huisdieren zijn lief en
grappig en geven plezier. Maar: je mag geen nieuw huisdier kopen. Je mag er alleen
eentje adopteren van het asiel. Je mag pas weer een nieuw huisdier als alle asiels helemaal
leeg zijn.
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Ministerie van
Onderwijs
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Het is een groot probleem. Juffrouws en meesters zijn te kort. We doen ze tekort.
Ze komen tekort. Ze zijn te kort. Als je achteraan zit kun je ze bijna niet zien. Daarom
worden juffrouws en meesters langer.
Als dat geregeld is en je ook van achteraan de leraar kunt zien, gaan we ook andere
dingen leren op school. Je leert voortaan aardig zijn voor elkaar, respect hebben voor
elkaars cultuur.
Je leert koken en goede mensen te zijn. Voor jezelf zorgen. Je leert andere mensen helpen
en wat je moet doen als je iemand moet redden. Je leert hoe je goed kunt luisteren.
Je leert spelen en dansen en eerlijk te zijn. Je leert anime maken. En pas daarna komt de
rest. Engels en tekenen. Taal en rekenen. En op een trampoline springen. Want dat kan
goed fout gaan, als je niet oplet.
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Ministerie van
Aanvallen
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Het Ministerie van Aanvallen zegt de dingen die anderen niet durven te zeggen. Dus wij
durven te zeggen: als we al deze ideeën hebben gedaan zijn we het beste land ter wereld.
Daarom, als het klaar is, moeten we andere landen aanvallen en ook zo goed maken.

Ministerie van
Ruzie
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Dit ministerie gaat over oplossingen, en over praten. Juist de dingen die je niet graag wilt
bespreken zijn soms belangrijk. Daarom een ministerie voor ruzie. Voor nu in ieder geval.
Als hij niet meer nodig is heffen we hem het liefst gewoon op.

Ministerie van
Het Leven
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Het klopt soms niet hoe het leven is. Wat je moet en mag, en hoe oud je moet zijn.
Daarvoor is er dit ministerie, zodat we het vanaf nu goed doen.
Tot je 6 jaar oud bent zorgen wij dat je heel veel mag buitenspelen. Vanaf 6 moet je naar
school, maar ook dat is met meer spelen tussendoor.
Tot je 8 bent mag je gratis naar restaurants, de film, dierentuinen en pretparken, ook
zonder volwassene erbij.
Op je 12e ga je een dag mee met de dierenambulance. Je gaat dan een dier redden en
weer vrijlaten. Bijvoorbeeld een zeehond of een duif.
Als je 13 bent mag je stemmen, en als je een goed beroep hebt bedacht zoals zanger
of kunstenaar of dokter, hoef je niet meer naar school. Vanaf dan ga je dat beroep
oefenen bij mensen die dat al langer doen.
Op school mag je zulke slechte cijfers halen als je zelf wilt, en je mag zo lang op school
blijven als je wilt.
Als je 14 bent mag je geen speedo meer dragen. Je moet dan een zwembroek met pijpen.
Vanaf boven de 18 mag je een beer. En bier. En roken.
Boven de 25 mag je seks.
Boven de 50 mag je niet meer stemmen over dingen in de toekomst.
Je mag wel advies geven.
En als je doodgaat is het verboden om rijk te zijn, net zoals het verboden is om rijk te zijn
als je geboren wordt.
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Ministerie van
Chill en
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Er mag best wat meer relaxtheid zijn. Daarom krijgt iedereen een bioscoop op hun kamer,
met Netflix, YouTube, alles! Entertainment is belangrijk. Voor degenen die buiten willen
zijn maken we meer speeltuinen, maar dan wel echt hele mooie. De speeltuinen worden
gebouwd door van die gezellige bouwvakkers en staan in velden met duizenden soorten
bloemen.

Ministerie van
Feestdagen
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Soms lijkt het wel alsof wij de enige zijn die begrijpen wat leuk is in het leven. Er is bijna
niks gratis, mensen doen niet lief, en er zijn veel te weinig feestdagen.
Daarom komt er vanaf nu een anime-dag waarbij we anime bingen en snoep eten en
cadeaus krijgen.
En er komt een Avatar-dag, dan mag je cosplayen hoe je maar wilt.
Een kunstdag waarin iedereen creatief mag doen.
Een kistdag. Dan gaat iedereen op zoek naar een verborgen kist, en wie hem vindt mag de
verrassing houden die erin zit.
Ook is er de dag van Badil, waarbij je alleen maar appelsap mag drinken en minstens een
iemand moet beroven.
Natuurlijk is er dinsdag, waarop we vieren dat het dinsdag is.
En tot slot komt er een dag voor grappen en moppen waarop alles voor de grap is. Sowieso moet er meer grappigs komen. Holland Lolland toch? Dus ook op andere dagen is
voortaan alles voor de grap. Grappen zijn leuk, en als er dan iets niet werkt zeg je gewoon:
o, het was voor de grap. Perfect systeem.

maar ook...
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De kracht van mislukking
Er moet meer mislukken.
Er lukt teveel.
Als er teveel lukt betekent dat dat we te weinig proberen.
Het lijkt wel of we -of jullie bang zijn voor mislukking.
Alles gaat in kleine inimini pietepeuter-stapjes en als iets ook maar dreigt fout te gaan:
ho ho stop, gauw terug naar hoe het was.
Iedereen meteen roepen dat het niet zijn schuld was, niet haar idee, o ik beloof dat het
nooit meer zal gebeuren.
Ja, zo verandert er natuurlijk nooit wat.
Waar zijn jullie zo bang voor?
Bij ons mislukt… per dag… ons bij mekaar genomen…
Ik wil niet zeggen alles.
Maar een hoop.
En dat is goed.
Dat heet leren.
Dat heet iets doen.
Dan kun je zien of het lukt of niet.
Gaat het fout…
Geef het nog een kans.
Lukt het weer niet, dan weet je dat.
Dan doe je voortaan wat anders.
En als je geluk hebt mislukt dat ook.
Heb je weer wat geleerd.
We willen veel dingen hetzelfde als jullie. Maar toch ook een paar dingen anders.
In ons ideale land zijn er ook rechten en plichten. En er zijn ook dingen verboden.
Maar net andere dingen dan nu, in Nederland.

Rechten
Iedereen heeft het recht dat corona weggaat en als het weg is de corona-maatregelen ook.
Iedereen heeft het recht om anime te kijken. Te stemmen. Naar school te gaan, maar ook:
niet per se naar school hoeven te gaan.
Om binnen te blijven in de pauze, en om niet buiten te hoeven spelen of te sporten of op
straat te moeten zijn tussen alle drukte en herrie en rommel.
Iedereen heeft recht op vrijheid, onderdak, eten, en geld. Maar ook muziek en theater
en andere hobby’s. Je hebt het recht om te gamen. Het is leuk en het maakt je slim. Als
je ouders dat niet snappen heb je het recht dat je ouders een cursus krijgen. Je hebt het
recht om verliefd te zijn op wie je maar wilt.
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Iedereen heeft recht op rust. Even alleen zijn, of samen maar wel rustig. Dat er eventjes
niks hoeft. Dat is belangrijk. Vanaf nu is er minder dat hoeft. Een voorbeeld is dat je niet
meer alles goed hoeft te doen. Je hebt het recht om fouten te maken. Je hebt het recht
om dingen soms niet te weten. “Ik weet het niet” is geen fout antwoord, het is gewoon
eerlijk. Iedereen heeft het recht om te zeggen: ik weet het niet. Dan mag niemand daar
stom over doen. Want je hebt het recht om te zijn wie je bent.

en...
Plichten
Je hebt ook plichten. Zoals de plicht om er voor elkaar te zijn, en elkaar te helpen als we
iets niet snappen. Je hebt de plicht om gevaccineerd te zijn, als dat kan. De plicht om het
milieu schoon te houden en te zorgen voor de planten. Je bent verplicht jezelf te zijn.
Niet doen alsof, en ook niet bang zijn. De rest heeft de plicht om niet gemeen te doen.
Als iemand te weinig geld heeft ben je verplicht om 20 cent te geven. 20 cent kan altijd,
en als iedereen dat doet heeft die persoon al gauw weer genoeg geld. Je hebt de plicht
om te luisteren naar je ouders en naar de juf, maar als je goed kunt uitleggen waarom je
het er niet mee eens bent hebben zij ook de plicht om te luisteren naar jou.
En de wereld is soms verplicht om even rustig te doen en kalm. Dan moet er eventjes
niets hoeven en geen herrie, maar gewoon stil en fijn.

Verboden
Voortaan zijn er geen moorden meer. Ook geen zelfmoorden. Wij denken trouwens dat
als onze regels er komen, zoals over geen ruzie maken en elkaar altijd helpen, dat er dan
sowieso geen moorden of zelfmoorden zijn, maar voor de zekerheid is het toch verboden. Er is geen zwaar vuurwerk meer en je mag niet meer spugen op straat. Spuug maar
lekker in je hand, als het zo nodig moet.
Niemand mag meer inbreken, dingen in de brand steken of pesten. Niet op de muren
verven zonder toestemming. Geen racisme. Dieren mogen niet los zijn op straat. Er mag
niet getest worden op dieren.
Het wordt illegaal om mensen illegaal te maken en het is ook verboden dat mensen op
een camping moeten slapen. Het mag, als je dat echt wilt. Maar als kinderen niet mee willen hoeft het niet. En: het moet niet hoeven hoeven, wonen in een tent. Iedereen heeft
gewoon een huis.

Voortaan mag je ook geen foto’s maken van iemand die het niet wil, of het niet weet. Het
wordt verboden om te scheiden, en je mag geen drugs nemen en geen alcohol drinken.
Het spijt ons, maar jullie worden er gewoon heel raar van soms en we vinden het niet leuk.
Het mag niet meer. Niet slaan. Niets kapotmaken. Niet schreeuwen. Ook niet tegen kinderen. Ook niet tegen familie. Gewoon lief doen. En rustig. En als je boos bent dan maken
we het goed. Dan is er hulp.
Nu we er over nadenken is er nog een belangrijk verbod: geld. Ja. We hebben al gezegd:
alles delen, dingen geven, elkaar helpen. Maar we zien al dat dat heel moeilijk wordt voor
sommigen van jullie. We kijken niemand aan, ze weten denk ik zelf wel wie ze zijn.
Daarom verbieden we geld. Dan zijn er alleen nog spullen en de enige manier dat je die
dan hebt is door eerlijk te delen.
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Conclusie
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Als we dit zo vertellen klinken we misschien een beetje streng.
Alsof we het niet leuk vinden zoals het nu is.
Dat is natuurlijk niet waar.
Er is veel waarvan we juist vinden dat het goed gaat.
We hebben vrijheid. Winkels. Tulpen.
Kaas, voor wie wil.
Dat je elk dier mag hebben wat je wilt.
De mooie natuur is fijn, en het openbaar vervoer.
Veel mensen hebben een fiets: supergoed.
Dat mannen en vrouwen gelijk zijn.
Dat je mag stemmen.
Internet en telefoons.
Dat we niet onder water zijn is heel fijn. Dat is goed gelukt.
Al die dingen moeten zeker blijven.
Maar er moeten ook dingen anders.
We hebben er veel over nagedacht.
De wereld is wat kleiner geworden dit jaar.
Als we eerlijk zijn misschien zelfs al eerder.
Het is dreigender.
Armoede, klimaat en ziektes.
Het leven is meer serieus.
Ook voor ons.
Daarom vragen wij niet om toverfabrieken of tamme draken. Geen wolken waar je op
kunt vliegen, met regen die de afwas doet.
Ons hoofd staat er niet naar.
Dit is niet de tijd.
Er moeten dingen worden gefixt.
De wereld is nu serieuzer.
En wij nemen de wereld meer serieus.
In de hoop dat de wereld dat dan ook doet met ons.
Beste Meneer Hoekstra. Dit is wat wij u te zeggen hebben. Nu. Maar nog lang niet alles.
Wij denken na. Over dingen. Wij hebben een mening en ideeën. Wij hebben toekomst.
Als u nog eens met ons wilt praten, dan staan wij daar best voor open. Misschien kunnen
wij u nog wat advies geven.
Vriendelijke groeten,
De kinderen van Nederland

De Kindertroonrede
wordt mede mogelijk
gemaakt en gesteund
door:
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