
Leden van de Staten-Generaal, 
 
 
We leven in een wereld die vaak chaotisch en complex is. Hoewel veel dingen in Nederland beter 
kunnen, hebben we het hier over het algemeen goed. Maar spanningen en conflicten liggen ook hier 
helaas dicht aan de oppervlakte en zijn voor velen dagelijks voelbaar. Dat kan en moet beter. Wij 
willen onze kinderen niet belasten met problemen die wij veroorzaakt hebben. 
 
Wat we in de eerste plaats nodig hebben om problemen op te lossen, is hoop en inspiratie. Juist dat 
kunnen onze kinderen ons in overvloed geven. Het is daarbij goed, om met belangrijke en 
fundamentele zaken te beginnen. In het geval van onze samenleving is dat de Grondwet. Deze is 
noodzakelijk voor onze samenleving maar kent een belangrijke omissie: er ontbreekt een preambule.  
 
Het is van groot belang dat we ons bewust zijn van de onderliggende redenen waarom de Grondwet 
is opgesteld. Een preambule is de meest voor de hand liggende plek om die redenen in aan te geven. 
En dat is waar onze kinderen ons kunnen inspireren. 
 
Leg kinderen uit hoe onze rechtsstaat werkt, wat de Grondwet is en laat hen vervolgens een 
preambule voor de Grondwet schrijven. Kinderen staan goed in contact met hun echte wensen en 
verlangens. Zij zijn ook goed in staat om buiten bestaande hokjes en kaders te denken, simpelweg 
omdat deze voor hen vaak nog niet bestaan. Wij kunnen hen helpen om woorden te geven aan hun 
wensen en verlangens, en hen er een preambule van laten maken. 
 
Vervolgens gaat u op school met hen in dialoog over de preambules die zij hebben opgesteld. Als 
ieder van u daar jaarlijks eenmaal toe bereid is, vinden er door het hele land honderden dialogen 
plaats over de werking van onze rechtsstaat en de wensen en verlangens van kinderen. Zo kunt u 
duizenden kinderen laten ervaren dat er helemaal geen afstand bestaat tussen politiek Den Haag en 
hun leven van alledag. 
 
En u, de belangrijkste vertegenwoordigers van ons politiek bestel, komt in direct contact met de 
belangrijkste vertegenwoordigers van onze toekomst. Dat geeft iedereen hoop en inspiratie.  
 
 
Michiel Steffelaar 
(Den Haag) 


