
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Geachte	  dames	  en	  heren,	  
	  

In	  2014	  en	  2015	  vieren	  wij	  het	  200	  jarig	  bestaan	  van	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden.	  
Op	  26	  september	  zal	  met	  een	  feestelijk	  slotspektakel	  op	  de	  Amstel	  in	  aanwezigheid	  van	  het	  Koninklijk	  
Paar	  en	  Prinses	  Beatrix	  dit	  Koninkrijksjubileum	  	  officieel	  worden	  beëindigd.	  
	  

Als	  voorzitter	  van	  het	  Nationaal	  Comité	  heb	  ik	  veel	  initiatieven	  zien	  langskomen:	  van	  bedrijven	  en	  
organisaties,	  van	  provincies	  en	  gemeenten,	  van	  culturele	  instellingen	  en	  nog	  meer.	  Treffend	  was	  de	  	  
rijke	  variëteit	  van	  initiatieven	  voortkomend	  uit	  de	  creativiteit	  en	  de	  inzet	  van	  velen.	  
	  

Met	  de	  landelijke	  manifestatie	  “Vorstelijk	  Tafelen	  in	  Nederland”	  werd	  onze	  vaderlandse	  eetcultuur	  en	  	  
de	  	  Nederlandse	  	  keuken	  	  op	  verrassende	  wijze	  van	  een	  Koninklijk	  accent	  voorzien.	  Aan	  dit	  initiatief	  van	  
de	  Stichting	  Ontwikkeling	  Nederlandse	  Kookkunst	  werd	  medewerking	  verleend	  door	  	  de	  Horeca,	  de	  
wereld	  van	  Zorg	  &	  Welzijn	  alsmede	  door	  het	  bedrijfsleven	  en	  organisaties	  in	  de	  land-‐	  en	  tuinbouw	  en	  het	  
toerisme.	  Ook	  	  bedrijven	  en	  organisaties	  die	  zijn	  onderscheiden	  met	  het	  Predicaat	  Koninklijk	  en	  
Hofleverancier	  hebben	  hun	  betrokkenheid	  bij	  de	  viering	  200	  Jaar	  Koninkrijk	  volop	  getoond.	  
	  

Wat	  mij	  bijzonder	  heeft	  aangesproken	  is	  de	  uitstraling	  van	  saamhorigheid	  en	  verbondenheid.	  	  
“Tafelen	  in	  Nederland”	  in	  vele	  tientallen	  restaurants,	  zorginstellingen	  en	  bij	  de	  krijgsmacht	  en	  genieten	  
van	  vorstelijke	  gerechten	  uit	  de	  keuken	  van	  Koning	  Willem	  I.	  
	  

Het	  jubileumboek	  “Vorstelijk	  Tafelen	  in	  Nederland”	  geeft	  een	  uniek	  overzicht	  van	  onze	  vaderlandse	  
kookgeschiedenis	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Nederlandse	  keuken	  	  en	  eetcultuur.	  
30	  musea	  presenteerden	  hun	  culinaire	  collecties	  en	  Paleis	  Het	  Loo	  organiseerde	  een	  unieke	  expositie	  
“200	  jaar	  Koninklijke	  Menukaarten”	  in	  samenwerking	  met	  het	  Koninklijk	  Huisarchief.	  
	  

Met	  een	  Benefiet	  Galadiner	  voor	  het	  goede	  doel	  van	  de	  	  Kinderresto’s	  van	  Harte	  	  zal	  de	  manifestatie	  	  
“Vorstelijk	  Tafelen	  in	  Nederland”	  in	  Amsterdam	  feestelijk	  worden	  afgesloten	  .	  
	  

Ik	  heb	  dit	  initiatief	  van	  harte	  aanbevolen.	  
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