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Dames en heren, jongens en meiden,
Ons volkslied is een vrijheidslied.
Als kind leerde ik het Wilhelmus op school. Zojuist klonken deze
woorden op het bordes van het stadhuis hier in Gouda. Velen in het land
zongen mee. Ons oude geuzenlied biedt ook vandaag houvast en troost.
‘Mijn Schild ende Betrouwen zijt Gij o God mijn Heer’.
Het is vrijheid die de tirannie verdrijft. Corona is een virus dat ons hart
doorwondt.
Dierbaren sterven. De zorg staat onder grote druk. We moeten op
afstand van elkaar leven. Voor mij bieden deze woorden van ons
volkslied troost.
Of het een brief aan de Koning is, of een appje naar een vriend; woorden
maken het verschil.
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft dit gemerkt toen we
deze dag benoemden als Woningsdag.
Ik ben dankbaar dat ik vandaag iets tegen jullie kan zeggen. Op deze
53e verjaardag van Zijne Majesteit.
Koning Willem-Alexander, namens de Oranjeverenigingen en namens
Gouda: van harte gefeliciteerd met uw 53e verjaardag!

Ik wens u ondanks deze vreemde omstandigheden een mooie dag toe
met uw gezin. Een gelukkig, gezond en gezegend nieuw levensjaar.
U had het u vast wat anders voorgesteld. Zoals wij allemaal.
Mijn hart gaat uit naar de mensen in Maastricht die alles op alles hadden
gezet om deze dag groots met u te vieren.
Collega Annemarie Penn- te Strake. Hopelijk kunnen we bij gezondheid
in 2021 genieten van koninklijk bezoek in uw mooie stad.
Overal in Nederland werkten de vrijwilligers van de Oranjeverenigingen
hard aan een mooi feest voor hun gemeenschap. Ook in Gouda werkten
velen aan de voorbereidingen voor vandaag.
Ik vind het jammer dat hun inzet en creativiteit niet uitmondt in de vrolijke
activiteiten die bij deze dag horen.
Helaas dit jaar geen traditionele Koningsdag, dodenherdenking en
bevrijdingsdag. De Ramadan wordt thuis ingevuld.
We rouwen, troosten, bidden, werken, zingen en praten op afstand. We
missen onze rituelen. We missen het echte contact.
Een hand op de schouder, de omhelzing, de stille blik waaruit liefde
spreekt. Het raakt me om te zien hoe iedereen in Gouda er het beste van
maakt. Jullie houden stad en ommeland bij elkaar. Jullie blijken tegen
een stootje te kunnen.
Dat vervult mij met trots en vertrouwen.
Ik leef met jullie mee, lieve mensen.

We verlangen naar het moment dat we elkaar weer als gewoonlijk
kunnen ontmoeten. Dit vraagt veerkracht. Terug naar het normaal duurt
nog máánden.
Gemeenteraad en college houden contact met ondernemers, onderwijsen zorginstellingen. We zijn er voor elkaar. Voor iedereen.
Samen doen we ons best dat niemand wordt geveld door het
eenzaamheidsvirus.

Beste mensen,
Vandaag is het Koningsdag.
Erasmus schreef in 1515: ‘Wat is een koninkrijk anders dan een grote
familie?’ We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet.
En zo is het.
Ik denk dat we dankbaar mogen zijn dat het grote merendeel van de
Nederlanders vandaag in goede gezondheid Koningsdag op zijn eigen
wijze kan beleven en vieren.
Laten we daaruit vertrouwen putten. Zoals we in Gouda zeggen: door de
doornen naar de sterren.
Vandaag zijn meer mensen jarig. Mevrouw Vergeer bijvoorbeeld, die
afgelopen vrijdag benoemd werd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Alle mensen die vandaag ook jarig zijn; van harte gefeliciteerd!
Blijf thuis. Oranje boven, oranje binnen.
Ik wens u allen een prachtige dag toe.

