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Nieuwjaarstoespraak Gouverneur Theo Bovens, Gouvernement aan de Maas op 2 januari 2018  

 

[Gesproken woord geldt] 
 

 

Dames en heren, 

Alle Limburgers uit geboorte, begeerte of vrije keuze, 

of zij die nog niet beseffen Limburger te willen zijn 

In deze zaal aanwezig, of meekijkend via facebook. 

 

Welkom in dit Gouvernement aan de Maas, welkom in het nieuwe jaar, mede namens Provinciale en 

Gedeputeerde Staten. 

 

Een nieuw jaar waarin ik u – en alle andere Limburgers –   veel geluk, voorspoed en een goede 

gezondheid wens. Dat we samen een goed – ontspannen én ambitieus - jaar mogen beleven…   

 

Ja, samen. Vorig jaar sprak ik op precies deze zelfde plek mijn zesde nieuwjaarstoespraak uit. De 

zesde en de laatste in mijn eerste benoemingsperiode. En het feit dat ik hier sta, betekent dat u ook 

de komende vijf jaar op de eerste werkdag om kwart over vijf in de middag mij mag komen aanhoren.  

 

En voor wie hier al meerdere jaren aan mijn lippen komt hangen, ja dat betekent ook de inbegrepen 

gratis geschiedenisles in de vorm van een quiz. Dit keer maar 3 vraagjes; we gaan niet overdrijven.  

 

Voor de eerste vraag neem ik u meteen 450 jaar terug in de tijd: Wie verloor er in 1568 zijn hoofd? 

 

Dat was de Graaf van Horne, heer van Weert, die toen als opstandige edelman op last van Alva in 

Brussel werd onthoofd.  Een historische gebeurtenis die zo’n beetje het begin van de 80-jarige oorlog 

markeerde.  

 

Wie toen jong was, was nog onwetend van een leven waarin Spaanse en Staatse machten ons nog 

verder zouden versnipperen. Maar wie meer wil weten over de onfortuinlijke graaf, kan heel 2018 in 

Weert terecht, voor vele evenementen, inclusief dé musical.  

 

Vraag nummer 2: Welke gouverneur werd in 1918 minister-president van Nederland? 

 

Dat was niet Gustave Ruys de Beerenbrouck, die met 25 jaar nog steeds – in ieder geval tot nog toe – 

te boek staat als de langstzittende gouverneur. En het was óók niet Eduard Van Hövell tot Westerflier.   

 

Nee, het was  Charles Ruys de Beerenbrouck – de zoon van - die al na een paar maanden tot het 

hoogste politieke ambt van Nederland werd geroepen. Als allereerste Limburger ooit. 
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Dat was blijkbaar ook voor toenmalig vorstin Wilhelmina nog even wennen. Naar verluidt heeft ze na 

haar eerste contacten met de nieuwe minister-president de woorden geuit – ik citeer: 

 

‘Al was hij dan Limburger en katholiek, hij maakte een gunstige indruk’. 

 

En de derde – en laatste - vraag: Wie stond er in datzelfde jaar – op 10 november - plotseling op het 

perron in Eijsden? 

 

Van Hövell tot Westerflier was nog geen tien dagen gouverneur toen hij op dat perron oog in oog 

stond met de op dat moment meest gehate man van de wereld. Het was keizer Wilhelm, die in het 

neutrale Nederland asiel kwam aanvragen. Een dag later was de Eerste Wereldoorlog voorbij. Bezoek 

dit jaar vooral ook eens Eijsden als u meer wilt weten over de impact van die oorlog op Limburg, en 

over die dag dat het dorp wereldnieuws werd. 

 

Dames en heren, 

 

Is het precies honderd jaar geleden dat Nederland voor het allereerst een minister-president met 

Limburgse roots kreeg, het moest tot september van het afgelopen jaar duren, voordat het koninkrijk 

ook een Limburgse muntmeester kreeg: de in Maastricht geboren Stephan Satijn, ook wethouder in 

Venlo. Hij koos als muntmeesterteken de Servaasbrug die voortaan op alle Nederlandse munten 

wordt geslagen… 

 

En dat, dames en heren, is meteen een mooie ‘brug’ naar een terugblik op 2017 

 

Het Jaar waarin we de 25
e
 verjaardag van het Verdrag van Maastricht beleefden. En we met het 

programma ‘Europe Calling!’ Limburg omtoverden tot de regio van het debat over de toekomst van 

Europa. 

 

En daar gaan we mee door, dames en heren. Zeker nu het Verdrag in maart het Europees 

Erfgoedlabel krijgt… 

 

… Iedereen – vóór of tegen Europa, oud én jong, van binnen en buiten de grenzen – blijft welkom in 

Maastricht en omringende Euregio om de dialoog aan te gaan over een ‘better Europe’. Bovendien 

haakt nu ook de universiteit aan. Onder meer met een leerstoel en onderzoek met jongeren als 

vertrekpunt… 

 

En daarnaast hadden we natuurlijk die andere verjaardag. Onze 150
e
 verjaardag als unieke – en één 

na jongste - provincie van het land. Waarbij we het verjaardagsfeest aftrapten in de Stadsschouwburg 

van Amsterdam om ook de Randstad kennis te laten maken met het gelijk én het geluk van Limburg. 
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De verjaardag zelf – op 11 mei – vierden we met een symposium en een buitengewone 

Statenvergadering. Waarin onder meer Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol ons kwam 

vertellen dat ze Limburg zag als “een anker van ons land, in het hart van Europa.”  

 

En ook de Volkskrant van die week liet zich in een speciaal magazine over Limburg niet onbetuigd. 

“Ontspannen ambitieus”, zo typeerde de krant ons: “het aparte volkje dat ogenschijnlijk leed aan een 

minderwaardigheidscomplex maar intussen succes op succes boekt.” 

 

En dan te bedenken dat de landelijke pers ons destijds – in de beginjaren - nog beschreef als een 

‘eigenaardig kind dat als nakomertje niet echt kon meekomen….’ 

 

Dames en heren, eigenaardig, apart, uniek: we zullen het altijd blijven. Maar weet u nog dat ik hier 5 

jaar geleden beweerde dat het tijd werd de mantel der bescheidenheid af te werpen? Omdat ik toen 

na een jaar van intensieve en hernieuwde kennismaking met Limburg zág dat wij genoeg in huis 

hadden om onszelf iets meer op de borst te kloppen?  Sindsdien beweer ik ook graag dat Limburg 

Nederland groter maakt. 

 

Nu, 5 jaar later – nu ook niet-Limburgers onze kracht dus meer en meer ontdekken – zeg ik dat die 

mantel voorgoed de carnavalskist in kan. En durf ik zelfs te zeggen dat een zekere Sjeng-factor in het 

gouverneurschap dus wel degelijk werkt... 

 

Bovendien blijk ik ook over zekere telepathische krachten te beschikken. Want benoemde ik vorig jaar 

in mijn speech nog Tom en Max als snelle jongens, zie wat er geschiedde: 

 

Max won de Grand Prix van Mexico én Maleisië. 

 

En Tom de Giro, het NK tijdrijden, de BinkBanck Tour, de WK ploegen- én individuele tijdrit én werd 

Sportman van het Jaar. Van Limburg én van Nederland. 

 

En dan had ik die drie Limburgse voetbalvrouwen nog niet eens genoemd waarmee Nederland 

Europees kampioen damesvoetbal werd: Dominique Janssen, Vanity Lewerissa en Lieke Martens. 

Lieke, die ook nog eens werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi, Europa én de wereld. 

 

Ik zou bijna zeggen: geen wonder dat het de mannenvoetbalploeg niet meer lukt zich voor een EK of 

WK te selecteren. Want hoeveel Limburgers telt hun selectie? …..Juist… 

 

Maar nu dus weer een nieuw jaar: 2018. 
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2018 dat alles in zich heeft om voor Limburg weer een goed jaar te worden. Laat ik alvast voorspellen: 

 

Max, Tom, Lieke en veel andere Limburgse sporters zullen opnieuw fantastisch presteren, ik voel het 

gewoon! 

 

Maar ook op andere terreinen ziet het er goed uit. 

 

Om te beginnen hebben we Nederland ook echt groter gemaakt. Want vanaf gisteren heeft Limburg 

zo’n 13 hectare land erbij gewonnen. Zonder wapengekletter; geruild met de Belgen. 

 

En dan de economie. Dan kan ik alleen maar de Volkskrant gelijk geven, want we stapelen inderdaad 

‘succes op succes’. En dat zie ik ook in 2018 gebeuren. We scoren immers nu al beter dan het 

landelijk gemiddelde, want  

 

onze economie groeit sneller; 

onze werkloosheid daalt rapper; 

we hebben méér starters.  

 

En ook over investeringen van grote spelers hebben we niet te klagen. 

 

Zie bijvoorbeeld een Sabic die over de hele wereld fabrieken heeft, maar er voor kiest om de fabriek 

van de toekomst – voor het ontwikkelen van nieuwe plastics – juist in Limburg te plaatsen. 

 

Of een Corendon, dat met een investering van ruim 10 miljoen gelooft in de kracht van onze 

luchthaven. 

 

Of al dat Belgisch, Brits, Amerikaans en Chinees geld dat geïnvesteerd wordt in het groeiend aantal 

logistieke bedrijven. En niet alleen in Venlo – dat wederom is uitgeroepen tot de meest gewilde 

logistieke hotspot van Europa – maar ook in Midden- en Zuid-Limburg. 

 

En dan onze kennis 

 

Vorig jaar kon ik u al vertellen dat Limburg in de top drie van de meest innovatieve provincies van het 

land staat, en daar gaan we ook zeker niet meer uit verdwijnen. Zeker niet nu de Europese 

Commissie ons heeft gepromoveerd van innovatievolger tot innovatieleider. 

 

En ook voormalige bewindslieden als  Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, die wijzen op de grote 

betekenis van kunstmatige intelligentie, roemen de snelle groei van bijvoorbeeld de Brightlands Smart 

Service Campus waar talentvolle starters toveren met data. Dames en heren: voor kennis over 
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blockchain moet je tegenwoordig in Limburg wezen! (En als u niet weet wat dat is, dan heeft u 

waarschijnlijk ook geen bitcoins)  

 

En op het gebied van cultuur zijn we natuurlijk blij dat de Tefaf ook in 2018 voor ons kiest. De 

komende tien jaar blijft onze hoofdstad ieder voorjaar tien dagen lang de hoofdstad van de 

internationale kunstwereld. 

 

‘Succes op succes’ dus dames en heren, waarbij ik mag constateren dat dit mede te danken is aan de 

grote inzet van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, onze ambtenaren én onze partners. Maar 

het zou dom zijn om de ogen te sluiten voor de bruggen die we nog hebben te slaan. 

 

Want al gaat het ons economisch goed, niet alle Limburgers profiteren daar in gelijke mate van. 

Vandaar dat we niet alleen miljoenen investeren in de economische, maar ook in de sociale agenda. 

 

Een sociale agenda met als 2 belangrijkste pijlers ‘gezondheid’ en ‘werk’ 

 

Voor beide lanceerden we de laatste maanden ambitieuze aanvalsplannen. 

 

Met het eerste – voor de gezondheid – hebben we voor ogen de eerste positief gezonde provincie van 

Nederland te worden.  

 

Waarmee we willen zorgen dat iedereen – te beginnen met de jonge generaties - in goede 

gezondheid oud kan worden. Door meer te bewegen, gezonder te eten, de lenigheid van geest te 

trainen… . Maar het bovenal bijzonder belangrijk blijft dat iedereen mee doet; kan meetellen…  

 

Onder meer door werk voor iedereen, waarvoor het tweede aanvalsplan in de steigers is gezet. Het 

plan voor een arbeidsmarkt met: 

 

1: genoeg banen; 

2: een goede match tussen banen en mensen; 

en 3: genoeg mensen. 

 

 Dat betekent dus méér dan jobs creëren, zoals we dat nu al doen; 

 dat betekent ook dat we meer moeten opleiden en kwalificeren voor de banen van vandaag én 

morgen. Ook voor banen, die we nu nog niet kennen… 

 En dat betekent ook dat we meer mensen nodig hebben. Jongeren, die blijven óf terugkeren, 

maar óók mensen van buiten.  
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Mensen van buiten Limburg die hier een bestaan willen opbouwen. Of ze hier nou op de vlucht terecht 

zijn gekomen of op zoek zijn naar een beter bestaan.  

 

Dames en heren, 

 

We hebben dus inderdaad nog wat spreekwoordelijke bruggen te slaan: 

 

tussen gezond en ongezond; 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 

én tussen oude en nieuwe Limburgers. 

 

Waarbij ik er overigens het volste vertrouwen in heb dat we goede bouwers van bruggen zijn. Net 

zoals we goede verleggers van grenzen zijn.   

 

Al wil ik hier ook graag benadrukken dat het goed is om soms wel degelijk duidelijke grenzen te 

trekken.  

 

Want al mogen we als Limburg en Limburgers in vele opzichten grenzeloos zijn, bij politieke en 

bestuurlijke integriteit trek ik – trekken wij – wel degelijke een grens. We kijken niet meer weg… 

 

En als we dan nog een degelijke brug hebben te slaan, dan gaat het vooral om een brug  tussen beeld 

en realiteit. Het hardnekkige onterechte beeld dat in Limburg van alles zou kunnen, en de realiteit dat 

we bovenop het bevorderen van de integriteit van bestuur zitten, en ook blijven zitten. We zijn  niet 

voor niets de trotse houder van de nationale Ien Dales – Integriteits-Award. 

 

Dames en heren, ik had het over ons verleden – ver en recent – en ons heden. Maar hoe gaat het met 

onze toekomst? Een toekomst waarvan we nu al weten dat niets lang hetzelfde zal zijn. Maar alles 

razendsnel verandert. En dan bedoel ik niet alleen de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. 

 

Zijn we daarop voorbereid?  Zijn we naast ‘ontspannen en ambitieus’ ook ‘lenig’ genoeg om daarop te 

kunnen anticiperen? Zijn we voldoende doordrongen van de noodzaak van vernieuwing op alle 

domeinen en in alle generaties? 

 

Als provincie werken we nu – gebaseerd op input van Limburgers – aan een toekomstbeeld gevat in 

een zogenaamde Limburgagenda. 

 

Maar laat mij u eerst een vraag stellen:   

 

Wie is hier boven de zestig jaar? 
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Wie zijn hier allemaal vijftigers? 

Veertigers? 

Dertigers? 

Twintigers? 

Wie is hier onder de twintig? Een echte millennial? 

 

Hmm, die Limburgagenda heeft nu een horizon van 2030, maar ik vrees dat de meesten van u – 

mijzelf inclusief – dan al met pensioen zijn. 

 

Waarmee ik overigens absoluut niemand wil diskwalificeren. Op mentale lenigheid en 

nieuwsgierigheid hoeft immers geen leeftijd te staan. Uitgerekend mijn baas – Koning Willem 

Alexander – bracht daarvan het beste bewijs toen hij in zijn kersttoespraak de 85 jarige choreograaf 

Hans van Manen citeerde: ‘Voor de mensheid is nieuwsgierigheid buitengewoon belangrijk’. 

 

Maar al hoeft die nieuwsgierigheid niet aan leeftijd gebonden te zijn, u zult het met mij eens zijn dat 

we de jeugd meer op sleeptouw moeten nemen. Méér moeten betrekken bij hun eigen én onze 

toekomst. Want wie nú jong is, moet meekrijgen dat verandering en vernieuwing de grootste 

constante zullen zijn.  

 

Kortom – u ziet hem al aankomen: we hebben ook een ferme brug te slaan tussen jong en oud. 

 

Zeker als ik bij het ophalen van inspiratie voor die Limburgagenda bij een Havo-klas hoor dat slechts 

één leerling kiest voor een vervolgopleiding in de techniek. Eén leerling op de 27… 

 

Van de andere kant is het juist de allereerste Limburgse millennium-baby – dat is Pepijn Jansen uit 

Maasbree, geboren op 1 januari 2000 om tien minuten na middernacht – die technologie de kracht 

van zijn generatie noemt. “Wij zijn opgegroeid met de technologische ontwikkelingen van de moderne 

tijd. Wij weten er dus het meest van af.” Zo claimde hij afgelopen weekend in de Limburger. Speciaal 

voor u die nog een papieren krant leest…  

 

Hoe dan ook: jong en oud hebben elkaar nodig om op dat juiste vernieuwende spoor naar de 

toekomst te komen. En ja, daarvoor moeten we soms uit onze comfortzone treden. Zoals ik zelf 

afgelopen zomer heb mogen ervaren toen ik tijdens mijn laatste zomertour tieners opzocht voor 

tips4theo.  

 

Vrees niet. Ik ga u niet vragen om net als ik voor de 1
e
 keer in uw leven op de rug van een paard te 

klimmen, met een 13 jarige wereldkampioene kickboksen de ring in te stappen, of op Instagram of 

Snapchat te gaan, noch vraag ik u daarvan vlogs te maken (die overigens 100.000 keer zijn bekeken), 

maar ik vraag u wél om u bewust te zijn van al die verschillende ‘bubbles’, waarin wij verkeren.  
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Ál die verschillende bubbles, van jongeren, bubbles van ouderen, een bubble zoals wij die hier 

vanmiddag vormen, tot de bubble van uw eigen app-groep. Die moeten we echt zien te doorbreken, of 

minimaal te verbinden. 

 

Een vraag die ik bovendien vergezel met een waarschuwing. En wel een waarschuwing, dames en 

heren, voor een té grote gezapigheid. Zo van ‘het gaat ons toch zo goed, dus ach…’ 

 

Nee, ik pleit liever voor jeugdig elan. Eeuwig jeugdig elan. Waarbij mijn motto voor 2018 dan mag 

luiden: blijf ontspannen, blijf ambitieus en blijf – of wordt – lenig. In ieder geval van geest. 

 

Waarbij het natuurlijk altijd een grote meevaller blijft dat wij Limburgers – zoals ik net al zei – in vele 

opzichten grenzeloos zijn. En makkelijk over grenzen heen stappen. Of in ieder geval heel graag 

willen.  

 

Zo bleek ook uit de Europe Calling Burgertop voor inwoners uit de Euregio. Inwoners die best graag 

aan de andere kant van de grens willen wonen, werken of ondernemen, maar zich daarin soms nog  

gehinderd voelen door  te grote verschillen in pensioenen, sociale zekerheid, diploma-erkenning…  

 

Problemen waarvoor wij al jaren in Den Haag op de deur kloppen. Maar nu ook gehoor hebben 

gekregen. Want het buurlandenbeleid hééft een plek gekregen in de regeringsverklaring. Én er is nu 

een staatssecretaris met grensoverschrijdende samenwerking in zijn portefeuille. Bovendien heeft ook 

Noordrijn-Westfalen een nieuw kabinet dat fan is van meer grensoverschrijdende samenwerking.  

 

En uiteraard blijft die grote wil tot samenwerking ook bestaan met onze westerburen. Onlangs nog 

was ik samen met Herman Reynders – óók de beste gouverneur van Limburg– twee dagen op stap 

door de beide Limburgen om te leren van elkaars parels.  

 

Dames en heren, u weet dat mijn nieuwjaarstoespraken al een paar jaar eindigen met een lied dat we 

ook delen met Belgisch Limburg. 

 

Werd het eerder ingezet door jongeren, door burgemeesters en vorig jaar door Syrische vluchtelingen, 

dit jaar zet jong talent uit de buurlanden, studerend aan ons conservatorium, de toon….  

 

De toon die past bij onze unieke en ijzersterke reputatie: die van ontspannen, ambitieuze en lenige 

bruggenbouwers over grenzen heen. 

 

Zalig Nieuwjaar!  

 


