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Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, mijnheer Smit, 

burgemeester van Den Haag, mevrouw Krikke, geachte da-

mes en heren, 

 

Het is u bekend: het aantal vrouwen nam in de afgelopen ja-

ren zienderogen toe: in het onderwijs, de rechtspraak, de lei-

ding van grootbedrijven en in tal van andere maatschappelijke 

geledingen. Het zal u daarom niet verbazen dat nu ook het 

overgrote deel van onze Eerste en Tweede Kamerleden vrouw 

is. 

 

Tegen de achtergrond van deze machtsverschuiving is het 

misschien wel begrijpelijk dat ons parlement vandaag besloot 

het kiesrecht voor mannen af te schaffen. Nadat het parlement 

in 1919 daadwerkelijk besloot algemeen kiesrecht in te voe-

ren is dit recht in ons land nu uitsluitend voorbehouden aan 

vrouwen (…) 

 

Gekke gedachte misschien. Want zo’n omgekeerde werke-

lijkheid is voor ons als man wellicht niet goed in te denken. 

Maar de toestand van vóór 1919, waarin vrouwen niet moch-

ten kiezen, lijkt inmiddels ook een vreemde geschiedenis. 

 

Welnu, zo’n gedachteoefening scherpt je de betekenis in van 

het thema voor Prinsjesfestival 2019, dat Ester Naomi Per-

quin van Zuid-Holland zopas opende met haar PrinsjesGe-

dicht. Het centrale festivalthema is: 

 



     

   

Gezocht: volksvertegenwoordigers (v/m) 
Gelijke kansen na honderd jaar algemeen kiesrecht? 

 

We staan op dit Prinsjesfestival in het bijzonder stil bij hon-

derd jaar kiesrecht voor vrouwen. Maar we zijn geen histo-

risch genootschap. De actualiteit van het festivalthema maakt 

dat ook duidelijk. Want zo vanzelf spreken rechten als het al-

gemeen kiesrecht nu ook weer niet: in onze tijd, ver weg en 

ook dichtbij huis. 

 

Reden temeer met Prinsjesfestival te vieren dat we met elkaar 

leven in onze democratische rechtsstaat. Inspelend op Prins-

jesdag verdient die een feest. We doen dat dit jaar opnieuw 

met tal van nieuwe en bewezen activiteiten. Die werpen licht 

op de waarde en werking van de democratische rechtsstaat in 

het algemeen en het festivalthema in het bijzonder. En ook nu 

doen we dat in wisselwerking met politiek, media en cultuur. 

 

We vieren dit feest van de democratie in nauwe samenwer-

king met de provincie Zuid-Holland, strategische partner van 

Prinsjesfestival 2019. We doen dat ook samen met onze 

vrienden, vertegenwoordigers van samenwerkende overhe-

den, instellingen en bedrijven, met onze media- en Prinsjes-

Partners. 

 

Naast de provincie Zuid-Holland zijn PrinsjesPartner: de Eer-

ste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en 

Veiligheid en van Defensie, de gemeente Den Haag, stichting 

Boschuysen, de Gravin van Bylandt stichting, Democratie In 



     

   

Actie, Fonds 1818, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, 

ProDemos en Rabobank Nederland. 

 

Rond het Binnenhof biedt Prinsjesfestival verdieping, plezier 

en ontmoeting tussen mensen uit de binnen- en buitenwereld 

van onze democratie. Het festival trekt steeds meer bezoek en 

belangstelling van jong en oud, uit stad en land. 

 

Een bijzonder woord van dank aan onze festivaldirecteur, Pim 

Molenaar, en zijn medewerkers. Bovenal zijn we als burger-

initiatief blij met de tomeloze inzet van onze vele vrijwil-

ligers. 

 

Commissaris, burgemeester, dames en heren, rest mij u allen 

hier te bedanken voor uw aandacht en betrokkenheid. Geniet 

in de dagen die komen gaan van Prinsjesfestival. 

 

Dank. 


