
Troonrede 2020 

Leden van De Wageningse Golfclub 

Er was eens een haveloos ventje 

Die vroeg aan z'n moeder een broek 

Maar moeder verdiende geen centje 

En vader was wekenlang zoek. 

Ach moedertje, geef me geen standje 

Er zit in me broekie een scheur! 

De jongens op school roepen "Jantje, 

Jouw bille die zien we d'r deur". 

 

De moeder werd ziek van de zorgen 

Lag stil en bedrukt in een hoek 

Geen mens die haar centen wou borgen 

En Jantje vroeg toch om z'n broek. 

Toen heeft ze haar rok uitgetrokken 

De enigste die ze bezat 

En ze maakte van stukken en brokken 

Een broek voor haar enigste schat. 

 

Nou konden ze Jantje niet plagen 

Nou waren zijn billen niet bloot 

Maar voor die zijn broekie kon dragen 

Ging moeder van narigheid dood. 

Ze stierf van het sjouwen en slaven 

Vervloekt en verwenst door haar man. 

Toen Jantje haar mee ging begraven 

Toen had ie z'n broekie pas an. 

 

Deze treurige geschiedenis uit de jaren 30 van de vorige eeuw, de jaren van de Grote Depressie,  laat 

schrijnend de overeenkomst zien met de huidige crisis. Immers, ook nu zien wij weer jongelui lopen in 

gescheurde spijkerbroeken, zelfs mijn eigen dochter Alexia is erin gesignaleerd, kort nadat ik dat 

noodzakelijke bootje van twee miljoen euro had moeten aanschaffen. Zo is het nu gesteld met ons: de 

jongeren moeten offers brengen om de kwetsbare ouderen te ondersteunen.  Solidariteit is het 

sleutelwoord in deze maatschappij. Daarom ook heeft het ministerie van financiën enkele miljarden 

gereserveerd voor de Wageningse Golfclub, waar honger en armoede steeds luider aan de deur kloppen nu 

er geen worst en kaas meer geserveerd mogen worden na de vrijdagse wedstrijden, nu er geen taart meer 

gegeten mag worden na de woensdagochtendwedstrijd, nu er slechts mondjesmaat prijsjes worden 

uitgedeeld aan winnaars. Dit vijfde steunpakket zal alle leden van de Wageningse Golfclub verlichting geven 

opdat zij zich makkelijker mondkapjes kunnen aanschaffen die dienen om te verhullen dat ze geen geld 

hebben om naar een tandarts te gaan. Zelfs kan men een persoonlijke doventolk in de arm nemen wanneer 

die dure gehoorapparaten niet tot de mogelijkheden behoren. 

Ook binnen de regering worden maatregelen genomen die armoedebestendig zijn. 

Op het ministerie van gezondheid is men wekelijks bezig de schoenen van de minister bij te schilderen om de 

kale plekken en afgetrapte hakken aan het oog te onttrekken.  

Het hoofd van de bewindsman van Justitie en veiligheid zal dagelijks met de tondeuse bewerkt worden om 

te voorkomen dat de luizen die in zijn armoedige huisje vrolijk ronddansen, overspringen op andere 

medewerkers, zeker nu men daar ter plekke de anderhalvemetermaatregel niet in acht hoeft te nemen, 

zoals de bewindsman zelve heeft voorgeleefd. 

Het ziet ernaar uit dat vele ministeries uit armoede en daaruit voortkomende onwetendheid moeten sluiten 



en hun plaats zullen moeten afstaan aan het Outbreak Management Team dat  in wezen toch al dit land 

regeert.  

Nederland zit economisch in een diep, diep dal en dat is des te zorgwekkender nu de zeespiegel drie tot 

zeven meter zal stijgen. Laarzen zullen dan niet meer toereikend zijn, aanbevolen wordt dat elke burger geld 

opzij legt om te zijner tijd eveneens een flinke boot te kunnen aanschaffen, rubberbootjes zullen niet 

afdoende zijn, zoals we hebben kunnen zien aan de vele gelukszoekers die onze kant probeerden te 

bereiken. Gedacht wordt veeleer aan een boot van koninklijke proporties. 

De Wageningse Golfclub zal overgaan tot het spelen van watergolf waarbij men zwemmend de green 

probeert te bereiken om met een rubberen balletje de vlag te raken. De kledingvoorschriften zijn dan als 

volgt: 

1. Duikbrillen mogen mond en neus niet bedekken teneinde het mondkapje aldaar te kunnen bevestigen. 

2. Metalen spikes zijn verboden want die gaan roesten. 

3. Verleidelijke kleding is tot op elke denkbare hoogte toegestaan, mits knobbels, kwabbels en knoedels niet 

zichtbaar zijn. 

 

De regels voor watergolf zijn deze: 

1. Laterale waterhindernissen zijn laterale waterhindernissen. 

2. Het is verboden te spugen of te plassen in het water. 

3. Dames met permanent of watergolf in het haar moeten het hoofd boven water houden. 

4. De ijsberen die men zal ontmoeten, zijn losse natuurlijke voorwerpen die zonder straf verwijderd 

mogen worden. 

5. De walvis is een vast obstakel. Ligt die in een waterhindernis, dan mag hij niet ontweken worden. U 

dient wel de anderhalve meter afstand in acht te nemen. 

6. U mag niet verdrinken. 

Het Golfvaardigheidsbewijs kan verkregen worden door het behalen van zwemdiploma A plus het juist 

beantwoorden van de theorievragen uit de onlinecursus ‘Wet live spetter’.  Wie naar de bodem of anderszins 

zakt, moet tien dagen in quarantaine en opnieuw de cursus volgen. 

De toekomst ziet er zeer zorgwekkend uit: zonder genade of mildheid zal het zeewater ons overspoelen, 17 

miljoen Nederlanders zullen om droge voeten te kunnen houden asiel moeten aanvragen bij hoger gelegen 

landen. Een hartverwarmend bericht kwam reeds uit Griekenland dat beloofd heeft van die 17 miljoen 

mensen 100 kinderen op het eiland Lesbos op te vangen. 

Leden van de Wageningse Golfclub, boven onze hoofden, in de lucht, woedt een hevige strijd tussen twee 

voor ons onzichtbare legers, het leger van de stikstof en het leger van hèt virus. Boeren trachten het eerste 

leger groter en dus sterker te maken, flink geholpen door de medische stand die het andere leger uit alle 

macht probeert uit te schakelen.  Maar ook het virusleger heeft hulptroepen op aarde, troepen die niet in 

quarantaine gaan of die intieme feestjes organiseren. Wie uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd zal komen 

is nog niet te voorspellen. Wel is nu al duidelijk dat wie de winnaar ook is, deze de mensheid triomferend zal 

toeroepen: Jullie kunnen allemaal stikken! En ook dat zullen we dan sámen doen, zonder uitsluiting of 

discriminatie van wie dan ook.  

Leden van de Wageningse Golfclub, 

Op u rust de zware taak over alles gras te laten groeien, het vliegtuig en andersoortige bevliegingen te 

vermijden, bij tegenvallende scores te huilen in de elleboog en samen, maar op afstand, het 

eenzaamheidsvirus te lijf te gaan. 

Wij wensen u daarbij de zegen van Jaap van Dissel, het RIVM en gebarentolk Irma Sluis. 

 


