
KINDERKRANT

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. 

Op die dag leest koning Willem-Alexander de troon-

rede voor. Waarom doet hij dat? Wat gebeurt er op 

die dag? Dit en meer lees je in deze krant.

PRINSJESDAG

PRINSJESDAG

INTERVIEW WEETJES OPDRACHTEN PUZZELS

2013 / 4e JAARGANG / NUMMER 02

Ook in Madurodam 
vind je het 
Binnenhof en de 
Gouden Koets.
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DE KONINKLIJKE 
STOET

DE GOUDEN KOETS

De Gouden Koets was 

een cadeau van de inwo-

ners van Amsterdam aan 

koningin Wilhelmina 

toen zij in 1898 koningin 

werd. De Gouden Koets is 

natuurlijk niet helemaal 

van goud gemaakt. Het is 

een houten koets bedekt 

met bladgoud. Bladgoud is 

een heel dun laagje goud, 

van 0,0001 millimeter.  

Op het dak van de koets 

staan vier gouden beel-

den. De beelden hebben 

een speciale betekenis: 

landbouw, handel, scheep-

vaart en handwerk. De 

beelden dragen samen een 

gouden kroon. De zijkant 

van de koets is versierd 

met schilderijen. Op die 

schilderijen staan de ge-

schiedenis en de toekomst 

van Nederland.  

WAAROM HEET HET 

PRINSJESDAG?  

Prinsjesdag heeft eigen-

lijk niets met prinsen te 

maken. Waarom heet het 

dan zo? De naam Prins-

jesdag komt uit onze 

geschiedenis. Vroeger 

werd de verjaardag van 

stadhouder Willem V 

van Oranje Prinsjesdag 

genoemd. In de tijd van 

Willem V had Nederland 

nog geen koning. Maar de 

familie Van Oranje had 

wel veel macht. Toen we 

in 1815 onze eerste koning 

kregen, werd het woord 

Prinsjesdag gebruikt voor 

elke feestelijke gebeurte-

nis van het koningshuis. 

Bijvoorbeeld verjaarda-

gen, bruiloften of een 

doop. Pas later is het de 

naam geworden voor de 

dag waarop de troonrede 

wordt voorgelezen.

PRINSJESDAG ZONDER 

GOUDEN KOETS?

De Gouden Koets is niet 

bij elke Prinsjesdag ge-

bruikt. Na de Tweede 

Wereldoorlog gebruikte 

koningin Wilhelmina 

een auto in plaats van de 

koets. Ze vond het niet 

netjes om vlak na de oor-

log te veel pracht en praal 

in de stoet te hebben. 

Ook koningin Juliana is 

een keer met de auto naar 

de Ridderzaal gekomen. 

Dat was in 1974.

In deze koets zitten de grootmees-
ter en de grootmeesteres. De groot-
meester is de baas van iedereen 
die op het paleis werkt.

In deze koets zitten de ceremonie-
meester en kamerheer. De ceremo-
niemeester organiseert de stoet op 
Prinsjesdag. De kamerheer geeft 
advies aan de koning. 

Een fanfare speelt feestelijke mu-
ziek terwijl de stoet naar de Rid-
derzaal loopt.

In de stoet lopen speciale afdelin-
gen van de politie en het leger mee 
in een speciaal uniform. 

DE KOETS IS EEN SYMBOOL 

VOOR NEDERLAND. JIJ MAG 

EEN NIEUW ONTWERP MAKEN 

VOOR DE SCHILDERIJEN OP DE 

GOUDEN KOETS. 

WAT IS VOOR JOU ECHT 

NEDERLANDS?

OP-
DRACHT:

Naast de Gouden Koets lopen aan 
iedere kant drie lakeien. Een lakei 
is een bediende op het paleis. 
Alleen mannen kunnen lakei wor-
den. 

De Gouden Koets wordt getrokken 
door acht paarden. Naast de paar-
den lopen wandelkoetsiers. Deze koets is voor leden van het 

Koninklijk Huis die niet in de Gou-
den Koets zitten.

VOORDAT DE KONING BEGINT MET DE 
TROONREDE IS ER EEN KONINKLIJKE 
STOET DOOR DEN HAAG. 
DE KONING RIJDT MET DE GOUDEN 
KOETS VANAF PALEIS NOORDEINDE 
NAAR HET BINNENHOF. 

DE GOUDEN KOETS EN DE KONINKLIJKE STOET

KONINGIN JULIANA 

KWAM IN 1974 MET 

DE AUTO NAAR DE 

 RIDDERZAAL. 
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PLATTEGROND 
RIDDERZAAL

LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

Om te zorgen dat we niet met 16 

miljoen mensen tegelijk moeten 

overleggen, kiezen we één keer in 

de vier jaar vertegenwoordigers. 

Deze vertegenwoordigers komen 

in de Tweede Kamer. Zij stemmen 

over nieuwe wetten en mogen zelf 

wetten maken. Ze controleren het 

werk van de ministers en staats-

secretarissen. De Tweede Kamer 

heeft 150 leden.  

LEDEN VAN DE EERSTE KAMER

Zij stemmen over nieuwe wetten, 

maar mogen geen wetten maken. 

Ook controleren ze het werk van de 

ministers en staatssecretarissen. 

Ze worden gekozen door Provinci-

ale Staten. Er zijn 75 leden van de 

Eerste Kamer. 

PETRA DE BOEVERE 

ZAT IN 2012 IN DE 

RIDDERZAAL

Waarom Was je uitgenodigd?

Ik had een uitnodiging via een medewerker van de 

Eerste Kamer. Die mag elk jaar iemand uitnodigen. 

Dit jaar koos hij ervoor mij uit te nodigen.

Hoe Was Het om in de ridderzaal te zitten?

Ik vond het wel bijzonder aanwezig te mogen zijn op 

de tribune. Ik mocht ook naar de Eerste Kamer. Daar 

kreeg ik een rondleiding en een lunch.

Heb je nog bijzondere dingen gezien 

op die dag?

Vanaf de tribune kijk je op de Kamerleden beneden. 

De fractievoorzitters zaten op een rijtje. 

Wat me verder opviel was het geklets van enkele mi-

nisters en minister-president Mark Rutte. Dat vond 

ik niet zo netjes tijdens het muziekstuk.

Het was bijzonder om buiten muziek te horen. 

Je weet dan dat de koetsen arriveren en dat de ko-

ninklijke familie de Ridderzaal binnenkomt. Het was 

mooi om dit een keer te mogen meemaken. 

En nee, ik droeg geen hoed.

 

KONING EN KONINGIN

Koning Willem-Alexander en ko-

ningin Máxima hebben allebei een 

aparte troon. 

KONINKLIJK HUIS

Op deze plek zitten de andere 

leden van het Koninklijk Huis. 

Dat zijn familieleden van Willem-

Alexander en zijn moeder. 

AUTORITEITEN

Wat een moeilijk woord zeg. Dit 

zijn belangrijke mensen die uitge-

nodigd zijn door de voorzitters van 

de Eerste en Tweede Kamer, zoals 

rechters en mensen uit het leger. 

AMBASSADEURS EN DIPLOMATEN 

Een ambassadeur is de vertegen-

woordiger van een buitenlandse 

regering. Een diplomaat overlegt 

namens een buitenlandse rege-

ring. Als Nederland ruzie heeft 

met een ander land dan overleg-

gen ze met ambassadeurs en 

diplomaten.

DIT IS DE PLATTEGROND VAN DE RIDDERZAAL OP PRINSJESDAG. 

DE KONING LEEST DAN IN EEN VERGADERING VAN DE EERSTE EN 

TWEEDE KAMER DE TROONREDE VOOR. MAAR ER ZIJN NOG VEEL 

MEER MENSEN AANWEZIG. ER ZITTEN ZELFS MEER DAN DUIZEND 

MENSEN IN DE RIDDERZAAL! HIERONDER KUN JE ZIEN WIE DAT 

ALLEMAAL ZIJN.

INTERVIEW

Wat is een troonrede?

rede betekent toespraak. een troonrede 

is dus een toespraak op een troon. koning 

Willem-alexander schrijft de troonrede 

niet zelf. dat doen de

 ministers.

de eerste en tWeede kamer

samen noemen We parlement, 

maar ook staten-generaal. 

 de regering bestaat uit 

de ministers en de ko-

ning. de ministers zijn de 

baas. de koning onderte-

kent de Wetten.

KABINET

Het kabinet bestaat uit de minis-

ters en staatssecretarissen. Staats-

secretarissen helpen de ministers. 

BURGERS

Elk jaar mogen er een paar gewo-

ne Nederlanders in de Ridderzaal 

zitten. Als je geluk hebt mag je er 

ooit een keer bij zijn.

JOURNALISTEN

Zij zitten in de zaal om verslag te 

doen van wat er gebeurt.

ORKEST

Op het balkon zit een orkest. Zij 

spelen een muziekstuk dat speci-

aal voor Prinsjesdag is gemaakt.
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VAN PRINSJESDAG TOT GEHAKTDAG
WELK PLAN HOORT BIJ 

WELKE
MINISTER?

prinsjesdag
Op Prinsjesdag rijdt de koning in 
de koets naar de Ridderzaal. Op 
zijn troon vertelt hij welke plan-
nen de ministers hebben. Het 
politieke jaar is geopend!

Vragen oVer de plannen
Ongeveer een week na Prinsjesdag 
mogen Tweede Kamerleden vra-
gen stellen aan de ministers over 
de plannen. Minister-president 
Mark Rutte geeft antwoord op de 
vragen. 

 stemmen oVer plannen
De plannen worden vaak nog een 
beetje aangepast, zodat de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer het 
eens zijn met de plannen.

gehaktdag
Op de derde woensdag in mei 
moet de minister vertellen wat er 
goed en wat er niet goed is ge-
gaan. Kamerleden geven op deze 
dag vaak kritiek op het beleid: de 
Kamerleden “maken gehakt” van 
het beleid.

JE EIGEN TROONREDE

WELKE PLANNEN HEB JIJ VOOR NEDERLAND? 

SCHRIJF JE EIGEN TROONREDE.

De koning leest op Prinsjesdag de troonrede voor. Hij be-

gint met de woorden: “Leden van de Staten-Generaal”. 

Door deze woorden weet iedereen dat de koning praat te-

gen de Kamerleden. Deze Kamerleden beslissen over de 

regels in Nederland. Daarna leest de koning alle plannen 

van de ministers voor. De ministers hopen natuurlijk dat 

de Kamerleden de plannen goed vinden. 

Stel dat jij de troonrede mag schrijven, welke drie plannen 

voor Nederland zouden er dan zeker in staan? Schrijf ook 

op waarom jouw plannen goed zijn!

“Leden van de Staten-GeneraaL,

In 2013 willen we graag de volgende plannen 

uitvoeren:

•	 Plan	1:	……………………………………………………………

………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………..

dit is een goed plan, omdat: 

……………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………..………

•	 Plan	2:	……………………………………………………………

………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………..
MARK RUTTE, 

MINISTER-PRESIDENT EN 
ALGEMENE ZAKEN

LODEWIJK ASSCHER, MINIS-
TER VAN SOCIALE ZAKEN EN 

WERKGELEGENHEID 

RONALD PLASTERK, MINISTER 
VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES

JEROEN DIJSSELBLOEM, 
MINISTER VAN FINANCIËN

IVO OPSTELTEN, MINISTER 
VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

HENK KAMP, MINISTER VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN 

JEANINE HENNIS-
PLASSCHAERT, MINISTER 

VAN DEFENSIE 

JET BUSSEMAKER, MINISTER 
VAN ONDERWIJS

STEF BLOK, MINISTER VOOR 
WONEN EN RIJKSDIENST

dit is een goed plan, omdat: 

……………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………..………

•	 Plan	3:	……………………………………………………………

………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………..

dit is een goed plan, omdat: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Leden van de Staten-Generaal, we wensen jullie 

veel wijsheid toe bij het uitvoeren van deze plan-

nen.”

 

DE KONING LEEST DE TROONREDE VOOR, 

DIE IS GESCHREVEN DOOR ALLE MINISTERS 

SAMEN. WELK PLAN HOORT BIJ 

WELKE MINISTER? TREK LIJNTJES TUSSEN 

DE GOEDE COMBINATIES.

LANTAARNPALEN 
LANGS SNELWE-

GEN MOETEN 
VAKER UITGEZET 

WORDEN.

MENSEN DIE 
WEINIG GELD 

HEBBEN MOETEN 
OOK NAAR HET 

ZIEKENHUIS 
KUNNEN.

ER KUNNEN 
BEST MEER 

GEVANGENEN IN 
ÉÉN CEL ZITTEN. 

MEER KINDEREN 
MOETEN EEN 

SCHOOLDIPLOMA 
HALEN.

MENSEN DIE VEEL 
VERDIENEN 

MOGEN NIET MEER 
IN EEN GOEDKOOP 
HUURHUIS WONEN.

WE HEBBEN NU 
TWAALF 

PROVINCIES.
DAT KUNNEN ER 

WEL MINDER 
WORDEN. 

LATEN WE MEER 
HANDELEN MET 
ARME LANDEN 

EN IETS MINDER 
HULP GEVEN.

IK HOUD IN DE 
GATEN DAT DE 
MINISTERIES 

NIET TEVEEL GELD 
UITGEVEN.

WERKLOZEN 
MOETEN SNEL-

LER EEN NIEUWE 
BAAN VINDEN.

ER IS AL VEEL BE-
ZUINIGD OP ONS LE-
GER. NU IS HET TIJD 
OM BETERE WAPENS 
AAN TE SCHAFFEN.

MENSEN MOETEN 
MAKKELIJKER GELD 
KUNNEN LENEN OM 

EEN BEDRIJF TE 
STARTEN.

WE GAAN ANDERE 
LANDEN HELPEN 
ALS DAAR EEN 

RAMP GEBEURT.

DEZE MINISTER 
SPREEKT VAAK NA-
MENS ALLE MINIS-
TERS EN NAMENS 

NEDERLAND.

aanbieden Van de 
begroting
De minister van Financiën gaat 
naar de Tweede Kamer met een 
koffertje. Daar zit een begroting 
in. In de begroting staat wie de 
plannen moet gaan betalen. 

2
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 uitVoeren Van plannen
Als de plannen zijn goedgekeurd, 
dan worden ze uitgevoerd. De 
ministers zorgen ervoor dat dat 
goed gebeurt.

6
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FRANS TIMMERMANS, 
MINISTER VAN BUITENLAND-

SE ZAKEN 

praten oVer geld 
In oktober wordt er alleen maar 
gepraat over geld. De minister 
van Financiën probeert de Ka-
merleden ervan te overtuigen 
dat het geld goed wordt besteed.

4

LILIANNE PLOUMEN, MINIS-
TER VOOR BUITENLANDSE 

HANDEL EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING

MELANIE SCHULTZ VAN HAE-
GEN, MINISTER VAN INFRA-

STRUCTUUR EN MILIEU

EDITH SCHIPPERS, MINISTER VAN 
VOLKSGEZONDHEID, 
WELZIJN EN SPORT 

?

?

€€€

?WILLEM-ALExANDER

MARK RUTTE
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PUZZEL
| 

VRAGEN
1. In deze stad wordt Prinsjesdag gevierd.

2. Op de tribune van de Ridderzaal zit tijdens  

 Prinsjesdag een ......

3.  Dit kledingstuk dragen alle vrouwen op  

Prinsjesdag.

4. Zo noemen we de toespraak van de koning in  

 de Ridderzaal.

5. Op deze dag kijken de Kamerleden of de plan- 

 nen van de ministers wel of niet goed zijn  

 uitgevoerd.

6. De Gouden koets wordt getrokken door   

 acht……

7. Prinsjesdag is altijd op de derde ……. 

  in september.

8. Wie schrijven de troonrede?

9. De Gouden Koets is beschilderd met ……..

10. Hierin zitten de plannen van de regering die  

 op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 

Antwoord: Vanaf dit paleis vertrekt de Gouden 

Koets naar de Ridderzaal :
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Onderweg naar de Rid-

derzaal is de hoed van 

de minister afgewaaid. 

Help jij haar om op tijd 

met haar hoed bij de 

Ridderzaal te komen ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

REBUS DOOLHOF

Antwoord:

Op www.prodemos.nl kunt u de Prinsjesdagkrant bestellen voor uw hele 

klas. U ontvangt dan ook een docentenhandleiding. 

Wilt u met uw klas bezoek brengen aan het Binnenhof en de Tweede Ka-

mer? ProDemos verzorgt gratis excursies voor groep 7 en 8.


