
KINDErKraNt

Op 30 april 2013 viert Nederland weer feest! Maar 

deze keer is het geen gewone Koninginnedag. Op die 

dag stopt koningin Beatrix namelijk met haar werk. 

Prins Willem-Alexander volgt haar op.  

Hij wordt koning. Er is op 30 april dus een troons-

wisseling. Hoe gaat dat? En wat doet een koning 

eigenlijk? Dit en meer lees je in deze krant.
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Een kroon hoort echt bij 

een koning. Daaraan kun 

je zien dat hij koning is. 

Maar in Nederland heeft 

de koning de kroon nooit 

op zijn hoofd.
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land. Dit betekent dat hij namens 

ons op bezoek gaat in andere lan-

den. En als er een staatshoofd uit 

een ander land komt, is de koning 

gastheer.

-  De koning gaat naar belangrijke 

gebeurtenissen in ons land. De 

koning komt bij leuke dingen, 

maar ook bij rampen. Hij gaat bij-

voorbeeld naar een finale van een 

sportwedstrijd of bezoekt slacht-

offers van een groot ongeluk.

DE KoNINg Is hEt hoofD VaN DE staat

Elke staat heeft een staatshoofd. Staat is een ander 

woord voor land. In ons land is de koning of koningin 

het hoofd. In sommige landen is dat niet zo. In Frank-

rijk bijvoorbeeld is een president het staatshoofd.

noemen we volksvertegenwoordi-

gers. Ze zitten in de politiek, bij-

voorbeeld in de Tweede Kamer. De 

koning heeft dus bijna geen macht 

in ons land.

HET WERK VAN DE KONING

Willem-Alexander wordt niet de 

baas van Nederland, maar hij 

krijgt het wel heel druk. Een paar 

belangrijke taken van de koning:

-  De koning moet heel vaak zijn 

handtekening zetten. Bijvoorbeeld 

onder alle nieuwe wetten voor ons 

land. Wetten zijn regels.

-  De koning overlegt elke week met 

de minister-president. We weten 

niet precies waar ze dan over pra-

ten. Dat is geheim. 

-  De koning vertegenwoordigt ons 

30 april 2013… een bijzonde-
re dag! Waarom? op 30 april 
treedt koningin beatrix 
af. prins Willem-alexander 
volgt haar op. hij Wordt 
koning. er is op 30 april dus 
een troonsWisseling. hoe 
gaat dit?

SYMBOLEN BIJ DE
INHULDIGING

Wat gEbEurt Er op 30 aprIl 2013?

belofte of eed?
Belofte = ‘Dat beloof ik.’
Eed = ‘Zo waarlijk helpe mij God 
almachtig.’
Volksvertegenwoordigers die in 
God geloven zeggen de eed. En 
volksvertegenwoordigers die 
niet in God geloven zeggen de 
belofte.

II. Onze volksvertegenwoordi-

gers beloven of zweren trouw 

aan de koning. Dat betekent dat 

zij zich houden aan de regels in 

de grondwet over het koning-

schap. Eerst houdt de voorzitter 

van deze plechtige bijeenkomst 

een toespraak. Daarna gaan de 

volksvertegenwoordigers één 

voor één staan. Ze steken twee 

vingers in de lucht en zeggen 

hardop de belofte of de eed.

Bij de inhuldiging liggen vijf voorwerpen op een tafel. Deze voorwerpen hebben een symbolische 

betekenis. De vijf voorwerpen heten met een moeilijk woord regalia. Op de tafel liggen ook de 

Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit zijn de regalia:

1. DE KROON

Een kroon hoort echt bij een ko-

ning. Daaraan kun je zien dat 

hij koning is. Maar in Nederland 

heeft de koning de kroon nooit 

op zijn hoofd.

2. DE SCEPTER

De scepter is een soort staf. Je 

kent vast wel de staf van Sinter-

klaas. De scepter beeldt uit dat 

de koning gezag heeft.

3. DE RIJKSAPPEL

De rijksappel is een bol van 

goud met bovenop een kruis. De 

bol staat voor de wereldbol. Het 

betekent dat de koning het hoofd 

is van een stukje van de wereld, 

namelijk van Nederland.  

4. HET RIJKSZWAARD

Het rijkszwaard is een groot en 

duur zwaard. Dit zwaard beeldt 

uit dat de koning macht heeft.

5. DE RIJKSSTANDAARD

De rijksstandaard lijkt een 

beetje op een vlag. Er staat een 

plaatje van het wapen van Ne-

derland op. Bijna elk land heeft 

een eigen wapen. Dit is een 

soort logo.

10.00
1.  Koningin Beatrix stopt 

officieel met haar werK

Dit heet met een moeilijk woord 
abdicatie. Koningin Beatrix stopt 
met haar werk door een handteke-
ning op een belangrijk papier te 
zetten. Dit heet de Akte van Abdi-
catie. Ze doet dit in het Koninklijk 
Paleis in Amsterdam. Vanaf nu 
heet ze prinses Beatrix.

14.00 
4. inhuldiging van de Koning

Nu moet Willem-Alexander nog ingehuldigd worden. Dat gebeurt 
op dezelfde dag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat staat naast 
het Koninklijk Paleis. De inhuldiging bestaat uit twee belangrijke 
momenten:

10.01
2.willem-alexander is Koning

Direct nadat koningin Beatrix 
haar handtekening heeft gezet, is 
Willem-Alexander koning. Hij hoeft 
hier niets voor te doen. Het gaat 
vanzelf. Dit is zo geregeld in onze 
grondwet. Zijn vrouw Máxima is nu 
koningin. En dochter Amalia wordt 
de Prinses van Oranje. 

10.30
3. toespraaK op het BalKon 

Hierna spreken prinses Beatrix en 
koning Willem-Alexander het volk 
toe. Dit doen ze vanaf het balkon 
van het paleis. Máxima en de drie 
prinsesjes komen ook even op 
het balkon staan om naar ons te 
zwaaien.

I.Koning Willem-Alexander 

zweert trouw aan de grondwet.  

Hij zweert dat hij zijn best doet 

om een goede koning te zijn. 

Hoe doet hij dat? Koning Wil-

lem-Alexander spreekt hardop 

een hele lange zin uit. De zin be-

gint met: ‘Ik zweer…’. Hij eindigt 

met de eed: ‘Zo waarlijk helpe 

mij God almachtig.’ Tijdens het 

uitspreken van de eed steekt hij 

twee vingers van zijn rechter-

hand in de lucht

Sommige dingen moet de koning 

doen, omdat het in de wet staat. 

Andere dingen staan niet in de wet, 

maar verwachten we wel van de ko-

ning. Dit zijn gewoontes.

monarchie = een land met een 

koning(in) als hoofd

republiek = een land met een presi-

dent als hoofd

In Nederland kunnen we niet kie-

zen wie de koning wordt. Dat word 

je door je geboorte. Een president 

kies je meestal wel. In Frankrijk 

word je president als je de meeste 

stemmen krijgt.

HEEFT DE KONING MACHT?

De koning is het staatshoofd van 

ons land. Maar de koning mag niet 

bepalen wat er in Nederland ge-

beurt. Wie is er dan de baas? Dat 

zijn wij! In Nederland is het volk de 

baas. Het Nederlandse volk mag na-

melijk mensen kiezen die de regels 

maken voor ons land. Deze mensen 
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oraNjE staMbooM

Willem van oranje:  
‘vader des vaderlands’

Lang geleden (in de zestiende eeuw) was Spanje de baas over Nederland. 

Willem van Oranje was het niet eens met de Spaanse koning Filips II. Hij 

vocht tegen de Spanjaarden. Willem van Oranje stierf voordat de Span-

jaarden waren verslagen. Maar zijn kinderen en kleinkinderen gingen 

door met de strijd en wonnen. Hierdoor ontstond de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Vanwege zijn belangrijke rol bij de vorming van 

ons land wordt Willem van Oranje ook wel de Vader des Vaderlands ge-

noemd.  
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Willem van oranje
vader des vaderlands

franse tijd

Wilhelmina

Willem iii

Willem ii

Willem i

beatrix

Willem-
alexander

juliana

Claus

máxima

bernhard

hendrik

stadhouders

Catharina-
amalia

WIE

prinses Catharina-amalia

regeerperiode:  ?

bijzonderheden: Prinses Cathari-

na-Amalia is 9 jaar en zit in groep 

6 van de Bloemcampschool in Was-

senaar. Vanaf het moment dat haar 

vader koning is, is prinses Amalia 

de nieuwe kroonprinses. Zij is dan 

de volgende troonopvolger. En ze 

zal dus waarschijnlijk ooit onze 

nieuwe koningin worden. 

koning Willem-alexander

regeerperiode:  2013 – ?

bijzonderheden:  Willem-Alexan-

der is getrouwd met prinses 

Máxima. Ze kregen drie dochters: 

Catharina-Amalia, Alexia en Ariane.  

1 
Als je vroeger een stuk 

land in je bezit had, dan 

werd de naam van dit land 

aan je naam toegevoegd. De vader 

van Willem van Oranje was graaf 

van een stuk grond in Duitsland. Dit 

stuk grond heette Nassau. Dit werd 

dus de achternaam. De achternaam 

van Willem-Alexander is ‘van Oran-

je-Nassau’.

2 
Willem van Oranje werd 

geboren in de Duitse 

plaats Dillenburg. Hij is 

dus ‘van Duitsen bloed’.  

3 
Heb je je ooit afgevraagd 

waarom ons nationale 

voetbalelftal altijd in 

oranje speelt? Of waarom oranje 

dé kleur is van Koninginnedag? 

Ook deze achternaam komt van 

een stuk land. Beatrix en Willem-

Alexander zijn familie van Wil-

lem van Oranje. Deze eerste Wil-

lem kreeg de achternaam Oranje, 

omdat hij ooit van een overleden 

neef een stuk land in Frankrijk 

had geërfd met de naam ‘Oranje’.

4 
Onverveerd… Wat is 

dat?! Het is een heel ou-

derwets woord voor ‘ik 

ben nergens bang voor’.

5 
Huh?! Willem van Oranje 

vocht toch juist tegen de 

Spanjaarden? Dat klopt. 

Met de koning van Hispanje bedoe-

len ze in dit lied niet Filips II, maar 

koning Karel V. Hij was de koning 

van Spanje voor Filips II. Met hem 

was Willem van Oranje wel goede 

vrienden.

Wilhelmus van nassouWe (1)

den Koning van hispanje heb  
iK altijd geëerd. (5)

ben iK, vrij onverveerd,(4)

ben iK, van  duitsen bloed,(2)

een prinse van oranje (3)
den vaderland getrouWe blijF iK

 tot in den dood.

koningin beatrix

regeerperiode:  1980 – 2013

bijzonderheden:  Koningin 

Beatrix trouwde met prins Claus. 

Ze kregen drie zonen: Willem-

Alexander, Johan Friso en  

Constantijn. 

koningin juliana

regeerperiode: 1948 – 1980

bijzonderheden: Koningin Juli-

ana trouwde met prins Bernhard. 

Juliana was op 30 april jarig.

Daarom vieren we op deze dag 

Koninginnedag.

koningin Wilhelmina

regeerperiode: 1898 – 1948

bijzonderheden:  Wilhelmina 

is vijftig jaar koningin geweest.

Ze was ook koningin tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. 

regentes emma

regeerperiode: 1890 – 1898

bijzonderheden:  Wilhelmina was 

nog maar tien jaar toen haar vader 

overleed. Ze was toen nog te jong 

om te regeren. Haar moeder Emma 

heeft de taken daarom tijdelijk 

overgenomen. Zij was plaatsver-

vanger van de koning. Een moei-

lijk woord hiervoor is regentes.

koning Willem iii

regeerperiode: 1849 – 1890

bijzonderheden:  Toen prinses 

Wilhelmina geboren werd was 

Willem III al 63 jaar. De bevolking 

was heel blij met de geboorte van 

het prinsesje. 

koning Willem ii

regeerperiode:  1840 – 1849 

bijzonderheden:  Het volk wilde 

niet meer dat de koning veel macht 

heeft. In 1848 tekende de koning  

een nieuwe grondwet. Hij kreeg

 nu veel minder macht. 

koning Willem i

regeerperiode:  1815 – 1840 

bijzonderheden:  Willem I was de 

eerste koning van Nederland. Hij 

had veel macht. 
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wat BeteKent dat?

De koning en de ministers zijn sa-

men de regering van ons land. De 

koning is het staatshoofd.

dus…

De koning gaat samen met de mi-

nisters op de foto als er een nieuw 

kabinet is. Maar hij is nooit bij ver-

gaderingen van de ministers. De 

koning heeft bijna geen macht.

wat BeteKent dat?

Niemand kan de koning dwingen 

iets te doen. Niemand kan hem een 

straf geven.

dus…

Als de koning in een toespraak lelij-

ke dingen zegt over iets of iemand, 

dan mag niemand tegen hem 

zeggen dat hij dat niet had moe-

ten doen. En de koning hoeft ook 

aan niemand uit te leggen waar-

om hij die dingen heeft gezegd. 

wat BeteKent dat?

Ministers zijn verantwoordelijk 

voor alles wat de koning zegt of 

doet. Dat heet ‘ministeriële verant-

woordelijkheid’.

dus…

De koning moet oppassen met wat 

hij zegt en doet. Als de koning bij-

voorbeeld verkeerde dingen zegt, 

dan moeten de ministers uitleggen 

aan de Tweede Kamer waarom hij 

dit heeft gedaan. In het ergste ge-

val moet een minister zelfs aftreden 

voor iets wat de koning heeft gezegd.

Wat 

Mag DE 

KoNINg 

VolgENs 

DE WEt?

DE KoNINg Is lID VaN 

DE rEgErINg

DE KoNINg Is 

oNschENDbaar

DE MINIstErs zIjN  

VEraNtWoorDElIjK
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WAT DOET EEN LAKEI? 

-  Een lakei serveert drankjes en 

maaltijden bij ontvangsten, recep-

ties, lunches en diners. 

-  Een lakei begeleidt de Gouden 

Koets op Prinsjesdag.

-  Een lakei zorgt voor gasten die 

blijven logeren.

- Een lakei moet het zilver poetsen. 

HOE ZIET EEN LAKEI ERUIT? 

Een lakei draagt een traditioneel 

uniform. We noemen dit uniform 

een livrei. Het woord livrei komt 

uit Frankrijk. In Nederland bestaan 

drie soorten feestelijke livreien en 

een dagelijks livrei. 

DAGELIJKS UNIFORM

Als een lakei gewoon op het paleis 

aan het werk is zonder dat er gasten 

aanwezig zijn draagt hij meestal 

een gemakkelijk en eenvoudig uni-

form: een net zwart galakostuum. 

WAT IS PRINSJESDAG?

Elk jaar op de derde dinsdag in 

september is het Prinsjesdag. Op 

Prinsjesdag leest de koning de 

troonrede voor in de Ridderzaal. 

Hierin staan alle plannen van de 

regering voor het komende jaar. De 

koning schrijft de troonrede niet 

zelf. Dat doen de ministers.

DE GOUDEN KOETS

Voordat de koning begint met de 

laKEI

Wat zou jij doen als je 

een dag koning zou zijn?

Dennis (13 jaar, uit Capelle 

aan den IJssel): Ik zou een 

eigen voetbalstadion kopen 

plus een voetbalteam.

Phoebe (12 jaar, uit Capelle 

aan den IJssel): Ik zou een 

eigen winkel kopen. En 

mensen helpen.

Sarah (11 jaar, uit Capelle 

aan den IJssel): Ik zou het 

paleis van Beatrix hele-

maal omtoveren tot een 

kledingwereld. En dan 

zou ik allemaal kleding 

en schoenen kopen en 

sieraden en heel het paleis 

daarmee volhangen.

Jeska (12 jaar, uit Berkel en 

Rodenrijs): Ik zou mensen 

een contract laten tekenen 

zodat ze nooit meer eten 

weggooien.

Lique (11 jaar, uit Berkel en 

Rodenrijs): Een afspraak re-

gelen met Justin Bieber. En 

ik zou geld geven aan arme 

een laKei is een bediende 

die WerKt voor de Koning 

oF Koningin. dit beroep 

Wordt alleen door man-

nen uitgevoerd, vrou-

WelijKe laKeien bestaan 

niet.

troonrede is er een koninklijke stoet 

door Den Haag. De koning komt met 

de Gouden Koets naar de Ridderzaal. 

De Gouden Koets was een cadeau 

van de inwoners van Amsterdam 

aan koningin Wilhelmina toen zij 

in 1898 koningin werd. De koets 

is natuurlijk niet helemaal van 

goud gemaakt. Het is een houten 

koets bedekt met bladgoud. Dat 

is een heel dun laagje goud, van 

0,0001 millimeter.

prINsjEsDag

INtErVIEW

mensen in Nederland.

Jaimy (13 jaar, uit Berkel en 

Rodenrijs): Heel veel games 

kopen en meer geld in 

Nederland investeren.

Zou je zelf met een 

prins(es) willen trouwen?

Dennis:  Nee. Het gaat niet 

om het geld.

Phoebe: Mij maakt het niet 

uit. Het gaat niet om het 

geld, het gaat om de liefde.

Sarah: Ik zou er wel mee 

trouwen. Alleen zou ik 

vragen of ik een eigen win-

kelcentrum mag vol met 

kleding.

Jeska: Ik zou er alleen mee 

trouwen als ik er verliefd 

op werd. Hij moet niet op 

Justin Bieber lijken.

Lique: Alleen als hij aardig 

is, maar ik wil geen prin-

ses worden. Er zitten te 

veel mensen op je lip.

Jaimy: Ja, dan word ik rijk 

en dan word ik bekend.

VaN babY tot KoNINg
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Van links naar rechts: Jaimy, Beatrix, Lique en Jeska.

Van links naar rechts: Phoebe, Beatrix, Sarah en Dennis.
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VragEN
1. Deze kleur hoort bij de koning.

2.  Dit kledingstuk van rood fluweel draagt de nieuwe 

koning bij de inhuldiging.

3.  Welke stad gaf aan Wilhelmina de Gouden 

Koets cadeau?

4. Wie was de oma van Willem-Alexander? 

5. Hoe noemen we Koninginnedag vanaf 2014?

6. Wie draagt een livrei?

oplossing:
Wie is de nieuwe kroonprinses van Nederland? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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lEVE DE KoNINg(IN)

reinildis van ditzhuyzen –  
‘Leve de koning(in)’ 
ISBN 9789460035715   

gebonden / €15,95

Tijdens haar bezoeken aan ba-

sisscholen viel het Reinildis van 

Ditzhuyzen op hoe boeiend de leer-

lingen het onderwerp koningschap 

vinden. Maar helaas hoorde ze van 

leerkrachten dat er nauwelijks nog 

aandacht aan dit onderwerp wordt 

besteed. Met dit vorstelijke boekje 

hoopt Van Ditzhuyzen deze leemte 

in het onderwijs te vullen. 
  Pakket Kinderkranten + Boek 

= € 54,95

tEKENWEDstrIjD

Wat moet je doen?

•  Teken een cartoon, schilderij, of 

maak een collage; wat jij maar wilt!

• Maximaal A3-formaat

•  Mail je tekening naar 

tekenwedstrijd@prodemos.nl

•   Of stuur hem via de post onder 

vermelding van Tekenwedstrijd, je 

naam, telefoonnummer en e-mail-

adres naar:   ProDemos, Hofweg 1H 

   2511 AA Den Haag 

Wat kun je Winnen?

De 25 winnaars krijgen op 

zaterdag 27 april:

• Een rondleiding door politiek Den Haag

•  Een ontmoeting met schrijfster 

Reinildis van Ditzhuyzen in de  

ridderzaal

• Het boek ‘Leve de koning(in)!’

• Kaartjes voor Madurodam

   insturen voor

  17 april!

Doolhof

Loop door het doolhof naar de 

Nieuwe Kerk voor de inhuldiging. 

Neem onderweg de vijf regalia 

mee die je nodig hebt voor de in-

huldiging. Let op dat je niet de ver-

keerde spullen meeneemt!

hoE zIEt VolgENs jou EEN Dag uIt hEt lEVEN VaN oNzE  

NIEuWE KoNINg EruIt? DoE MEE aaN DE tEKENWEDstrIjD!
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