Troonopvolging

NA 123 JAAR WEER EEN KONING!

Hoe ging de inhuldiging
van koningin Beatrix in
1980? Je ziet het in dit
filmpje.

Op 30 april 2013 treedt koningin Beatrix af. Prins
Willem-Alexander volgt haar op en hij wordt dus
onze nieuwe koning.

In deze krant lees je alles over de troonopvolging,
de geschiedenis van het koningshuis en meer.
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Oranje
Heb je je ooit afgevraagd waarom ons nationale voetbalelftal meestal in een oranje tenue
speelt? Of waarom oranje de kleur is van onze
nationale feestdag? Dat heeft alles te maken
met ons koningshuis. De allereerste voorouder
van onze koninklijke familie heette Willem van
Oranje, omdat hij ooit van een overleden neef
een stuk land in Frankrijk had geërfd met de
naam ‘Orange’.
Willem van Oranje: ‘vader des
vaderlands’
In de zestiende eeuw kwam Willem van Oranje
in opstand tegen de Spanjaarden, die toen
de baas waren in Nederland. Tijdens deze
opstand ontstond de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Vanwege zijn belangrijke rol bij het ontstaan van ons land wordt
Willem van Oranje ook wel de Vader des Vaderlands genoemd.

stadhOuders
Willem van Oranje overleed voordat de Spanjaarden waren verslagen. Maar zijn kinderen
en kleinkinderen gingen door met de strijd en
wonnen. De Oranjes traden vooral op als legerleider en werden stadhouders genoemd. De
naam stadhouder heeft echter niets met een
stad te maken. Het woord komt van het Duitse
woord ‘Statthalter’, en dat betekent plaatsvervanger. Willem van Oranje was plaatsvervanger van de Spaanse koning in de Nederlanden.
Deze titel bleef behouden, ook nadat Nederland in opstand was gekomen tegen de koning.
Franse tijd
Van 1795 tot 1813 waren de Fransen de baas
in Nederland. Zij maakten van Nederland eerst
een republiek en later een koninkrijk: een land
met een koning. De Franse keizer Napoleon
stuurde zijn broer naar Nederland om koning
te worden van ons land. Dit duurde niet lang.
Daarna, van 1810 tot 1813, was Nederland ingelijfd bij Frankrijk. Toen de Fransen weer uit
Nederland weg waren, keerde men niet terug
naar het oude systeem van stadhouders. Willem Frederik, een afstammeling van de broer
van Willem van Oranje, werd in 1815 ingehuldigd als koning Willem I. Zijn nageslacht zit
tot op de dag van vandaag op de troon.

Beeld Willem-Alexander: ©RVD, Frank van Beek
Beeld Máxima: ©RVD, Frank van Beek

Beatrix

WIE
Wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOning Willem-alexander
2013 – ?
Willem-Alexander is op 2 februari 2002 getrouwd met prinses Máxima. Ze
kregen drie dochters: Catharina-Amalia, Alexia en Ariane.

Wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOningin Beatrix
1980 – 2013
Koningin Beatrix trouwde met prins Claus. Ze kregen drie zonen: WillemAlexander, Friso en Constantijn. Prins Friso heeft in 2012 een ernstig
ski-ongeluk gehad waardoor hij nu nog steeds in coma ligt.

Wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOningin juliana
1948 – 1980
Juliana kreeg vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Juliana
was op 30 april jarig, daarom vierden we op deze dag Koninginnedag. Ook
toen Beatrix koningin werd, bleef 30 april Koninginnedag.

Wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOningin Wilhelmina
1898 – 1948
Wilhelmina is vijftig jaar koningin geweest. Speciaal voor haar is Prinsessendag ingevoerd. Vanaf 1898 werd dit Koninginnedag. Wilhelmina was
koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Londen hielp ze mee om
Nederland te bevrijden van de Duitse bezetters.

WIe:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

regentes emmA
1890 – 1898
Wilhelmina was nog maar tien jaar toen haar vader overleed. Te jong om
te regeren. Emma heeft daarom de taken van de koning tijdelijk overgenomen, tot Wilhelmina oud genoeg was. Emma was regentes: plaatsvervanger van de koning.

CV

Naam:
Willem Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau

GeboreN:
27 april 1967 te Utrecht
Wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOning Willem iii
1849 – 1890
Willem III had er moeite mee dat de macht van de koning beperkt was. Hij
kreeg drie zoons die allemaal eerder stierven dan hij zelf. In 1880 kreeg hij
bij zijn tweede vrouw een dochter: Wilhelmina. Hij was toen al 63 jaar.

WooNplaats:
Wassenaar

burGerlijke staat:
Sinds 2 februari 2002 gehuwd met Máxima Zorreguieta. Vader van Amalia
(7 december 2003), Alexia (26 juni 2005) en Ariane (10 april 2007).

Wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

WIe:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOning Willem ii
1840 – 1849
Net als in veel andere Europese landen accepteerde de bevolking niet
langer dat de koning alle macht had. In 1848 tekende Willem II de nieuwe
grondwet van Thorbecke. Hierin stond dat de macht vanaf dat moment bij
de Eerste en Tweede Kamer kwam te liggen. Willem II is in 1849 overleden
en werd opgevolgd door zijn zoon Willem III.

kOning Willem i
1815 – 1840
Willem I was de eerste koning van Nederland. Hij regeerde als alleenheerser over het koninkrijk, maar was wel gebonden aan de grondwet. Van
1815 tot 1830 hoorde ook het huidige België bij het Nederlandse koninkrijk. In 1830 kwamen de Belgen hiertegen in opstand, Willem I erkende de
afscheiding van België pas in 1839. Hij trad af omdat hij teleurgesteld was
door het verlies van België.

titels:
Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer
van Amsberg

opleidiNG:
• Vliegbrevet van de Rijksluchtvaart school
• Geschiedenis, Universiteit Leiden
• Dienstplicht bij de Koninklijke Marine
• International Baccalaureate, Atlantic College, Llantwit Major, Wales
• Baarns Lyceum en Vrijzinnig-christelijk Lyceum Den Haag

maatschappelijke fuNcties:
• Lid van de Raad van State
• Lid van het Internationaal Olympisch Comité
• Voorzitter van de Nederlandse Adviescommissie Water
• Voorzitter van de Onafhankelijke Adviesgroep Water en Sanitaire Voorzieningen van de Verenigde Naties

stadhOuders

militaire fuNcties:

Willem van Oranje
vader des vaderlands
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• Reserve Commandeur van de Koninklijke Marine
• Reserve Brigadegeneraal Infanterie van de Koninklijke Landmacht
• Reserve Commodore van de Koninklijke Luchtmacht
• Reserve Brigadegeneraal van de Koninklijke Marechaussee
• Adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin
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CONSTITuTIONElE MONARChIE
conStitutionele monarchie
Nederland is een constitutionele monarchie.
‘Monarchie’ betekent koninkrijk, ‘constitutie’ betekent grondwet. In een constitutionele
monarchie is de macht van de koning beperkt
door de grondwet. De koning is het staatshoofd van Nederland, maar hij is niet de baas
van het land.
In de moderne West-Europese monarchieën
als België, Zweden, Denemarken, Spanje en
het Verenigd Koninkrijk heeft de koning of
koningin als staatshoofd niet veel macht. Ook
in Nederland heeft de koning(in) vooral een
ceremoniële en symbolische functie. Anders
dan in landen als Spanje en Zweden maakt
het staatshoofd in Nederland wel deel uit van
de regering. Toch heeft het staatshoofd geen
enkele politieke verantwoordelijkheid. De ministers zijn verantwoordelijk.

het ontStaan Van de
conStitutionele monarchie
Na het vertrek van de Franse bezetter werd
Nederland in 1815 een koninkrijk. De eerste
koning Willem I had nog veel macht, net als
zijn zoon Willem II. Dit veranderde in 1848: in
een aantal Europese landen kwam het volk in
opstand tegen de machtige koningen. Het was
onrustig, het spook van de revolutie waarde
door Europa… In Frankrijk werd de koning
verdreven. Koning Willem II kreeg in de gaten
dat ook hij macht moest gaan afstaan aan het
volk. En daarom werd hij ‘in één nacht van
conservatief tot liberaal’, zo luidt een bekend
gezegde. Het resultaat van deze bekering was
de grondwet van 1848, waarvan de liberaal
Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) de grondlegger was. Een belangrijke verandering was
dat de koning veel minder macht kreeg. De
ministers, en niet de koning, waren voortaan

verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. En
zij moesten nu ook zelf verantwoording afleggen aan het parlement. Bovendien werden
de leden van de Tweede Kamer vanaf 1848
rechtstreeks door de bevolking gekozen. Maar
niet iedereen had stemrecht, alleen mannen
die een bepaald bedrag aan belasting betaalden mochten stemmen. Dit was maar een heel
klein deel van de bevolking: in 1848 hadden
nog maar 55.000 mensen stemrecht. Toch
werd in 1848 de basis gelegd van de constitutionele monarchie, het stelsel waarbij de
macht van de koning wordt beperkt door de
grondwet. Hoewel er sindsdien veel verbouwingen en vernieuwingen zijn geweest, leven
we nog steeds in het ‘Huis van Thorbecke’.

ANdERE KONINKRIJKEN

de inVloed Van wilhelmina
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In een constitutionele monarchie zoals Nederland is de macht van de koning beperkt.
De ministers zijn verantwoordelijk voor het
optreden van de koning en de ministers
moeten voor hun beleid verantwoording
afleggen aan het parlement. Maar wat als er
geen parlement is? Die situatie deed zich voor
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de
bezetting van Nederland door nazi-Duitsland
verbleef de Nederlandse regering in Londen,
inclusief koningin Wilhelmina. Daar kreeg zij
het al snel aan de stok met minister-president
Dirk de Geer. Wilhelmina dwong hem in
augustus 1940 tot aftreden en benoemde zelf
een opvolger. Ook in andere gevallen had
Wilhelmina grote invloed op het kabinetsbeleid. Zij maakte daarbij dankbaar gebruik van
het ontbreken van parlementaire controle op
het regeringsbeleid.
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2.

3.

Het voorlezen van de troonrede
op de derde dinsdag van september
is een heel belangrijke taak. In
de troonrede vertelt de koning
welke plannen de regering heeft
voor het komende jaar.

De koning ondertekent alle wetten die door het parlement zijn
aangenomen. Hij laat met zijn
handtekening zien dat de wet definitief is. Hij hoeft het dus niet
eens te zijn met de wet.

De koning heeft een openbare
taak. Mensen zien hem bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij de opening van een museum, een plechtige herdenking of
een feestelijke bijeenkomst. Ook
ontvangt hij staatshoofden uit
het buitenland en legt hij bezoeken af aan andere landen.

4.

5.

6.

De koning overlegt iedere week
met de minister-president. Hij
mag adviezen geven, maar de
premier beslist of hij er wat mee
doet. Dit overleg is geheim.

De koning benoemt politieke
bestuurders. Bijvoorbeeld ministers en burgemeesters. Maar
de koning mag niet zelf bepalen
welke mensen deze functies
krijgen.

De koning is voorzitter van de
Raad van State. De Raad van State
geeft advies over wetsvoorstellen en is de hoogste rechter bij
conflicten tussen burgers en de
overheid. In de praktijk heeft
de koning weinig te zeggen in de
Raad van State, want hij woont de
vergaderingen van de Raad bijna
nooit bij. Eigenlijk is de ondervoorzitter de baas.
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dE TAKEN VAN dE KONING

1.

2

3. liechtenStein
De Liechtensteinse vorst, Hans Adam II,
heeft zijn bevoegdheden overgedragen aan
zijn zoon: prins Alois. De vorst heeft veel
macht. Hij kan het parlement en het kabinet
naar huis sturen. Ook kan hij de benoeming
van rechters en ambtenaren blokkeren.
Maar het volk heeft óók veel zeggenschap.
Inwoners van Liechtenstein mogen namelijk zelf wetsvoorstellen indienen en referenda organiseren. Liechtenstein heeft in
1868 het leger vanwege de kosten opgeheven. Het land is sindsdien afhankelijk van
het Zwitserse leger.
Koning Abdoellah van Saoedi-Arabië

1. Saoedi-arabië
Alle politieke macht ligt bij koning Abdoellah en zijn familie, maar godsdienstgeleerden
houden wel in de gaten of het koningshuis zich
aan de islamitische wetten houdt. In SaoediArabië is het nog relatief rustig vergeleken met
andere landen in het Midden-Oosten. SaoediArabië is erg rijk vanwege de olie. In 2011 gaf
Abdoellah meer dan 7,5 miljard euro uit aan
subsidie en het volk om onrust tegen te gaan.
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ge koloniën, waaronder Australië en NieuwZeeland. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen
grondwet. Toch wordt het Verenigd Koninkrijk een constitutionele monarchie genoemd.
De koningin (en straks de koning) moet zich
namelijk wel aan de rechten en plichten houden die in de wet staan. Officieel is Elizabeth
II trouwens ook het hoofd van de Church of
England, de staatskerk.

6. japan
Japan was het eerste Aziatische land met een
parlementair stelsel. De vorst in Japan is de
keizer. Hij is net als in Nederland vooral een
symbool van de staat en van de eenheid van
het volk. Het kabinet moet verantwoording afleggen aan het parlement en niet aan de keizer. De keizer treedt weinig naar buiten. Na de
tsunami en de crisis rondom de kerncentrale
heeft hij natuurlijk wel een televisietoespraak
gehouden. Japanners bedenken een motto bij
de regeerperiode van iedere nieuwe keizer.
Het motto van de huidige keizer Akihito is
‘Vrede en Vervolmaking’. Japan heeft als enig
land nog een keizer.

Koning Bhumibol van Thailand

4. thailand

Koning Abdoellah II van Jordanië

2. jordanië
In Jordanië heeft de koning veel macht. De koning kan bijvoorbeeld de minister-president
ontslaan, het parlement ontbinden en bepalen
wanneer er verkiezingen worden gehouden. Koning Abdoellah II is een grote fan van Star Trek;
hij heeft zelfs in een aflevering meegespeeld.
Zijn vrouw, koningin Rania, wordt door sommigen bekritiseerd om haar westerse levensstijl.

De Thai kijken erg op naar koning Bhumibol. Als ze naar de bioscoop gaan, dan
kijken ze eerst met z’n allen naar een film
over de activiteiten van de koning. Iedereen moet daarbij gaan staan. In veel huizen
hangt een portret van de koning. De koning
hoort letterlijk hoger te staan dan de Thai.
Je moet dus altijd omhoog kijken als je een
portret van de koning ziet. Op majesteitsschennis staat in Thailand maximaal 15
jaar gevangenisstraf.

5. Verenigd KoninKrijK
Dit koningshuis is waarschijnlijk het bekendste ter wereld. Koningin Elizabeth II is
ook de koningin van het Gemenebest van Naties. Dat zijn vijftien landen; vaak voormali-

der, en wel de moeder van Beatrix. Juliana en
Karel XVI zijn namelijk verre familie van elkaar. Ook waren Juliana en Karel XVI Gustaaf
op dezelfde dag jarig: 30 april. In Nederland
vieren we op die dag Koninginnedag en in
Zweden vieren ze dan een groot feest vanwege de terugkeer van de lente.

Keizer Akihito van Japan

7. Zweden

KoninKrijK der
nederlanden
Willem-Alexander wordt koning van
het Koninkrijk der Nederlanden. Het
Koninkrijk der Nederlanden is niet
alleen Nederland. Het bestaat uit vier
landen:
1. Nederland
2. Aruba
3. Curaçao
4. Sint Maarten
Nederland telt twaalf provincies en
ligt in Europa. De eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten liggen in het Caribisch gebied. Zij hebben hun eigen
parlement en regering en bepalen veel
dingen zelf. Dat is allemaal geregeld
in het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden. De eilanden Saba, Sint
Eustatius en Bonaire zijn ‘bijzondere
gemeenten’ van Nederland en horen
dus ook bij het Koninkrijk. Bij de inhuldiging op 30 april zijn niet alleen
volksvertegenwoordigers en ministers
uit Nederland aanwezig, maar ook uit
de andere drie landen.

Door een grondwetswijziging heeft Koning
Karel XVI Gustaaf geen enkele macht meer.
Karel XVI Gustaaf volgde in 1973 zijn opa op.
Zijn vader was namelijk overleden bij een
vliegtuigongeluk. Koning Karel XVI Gustaaf
van Zweden had een Nederlandse peetmoe5

WEl VAN dE fAMIlIE, NIET VAN hET huIS

REPuBlIEK Of MONARChIE?

uitslag
JIJ WILT GRAAG EEN
CONSTITuTIONELE MONARCHIE
(19 – 30 PuNTEN)

Wel vaN
het huis
de koNiNG of koNiNGiN.

de afGetredeN koNiNG(iN).

de ledeN vaN de koNiNklijke familie die
iN de eerste of tWeede Graad familie
zijN vaN de koNiNG(iN) eN die voor de
trooNopvolGiNG iN aaNmerkiNG komeN; eN de echtGeNotes of echtGeNoteN
vaN GeNoemde persoNeN.

fAMILIe eN HUIS
De koninklijke familie is de hele familie Van
Oranje-Nassau. Bij deze familie horen koningin Beatrix, haar kinderen en kleinkinderen,
maar ook haar drie zusters met hun kinderen
en kleinkinderen. De echtgenotes of echtgenoten van die zusters en (klein)kinderen komen daar dan nog bij.
In de wet staat wie bij het Koninklijk Huis horen. Leden van het Koninklijk Huis zijn:
• de koning of de koningin (het staatshoofd);
• de afgetreden koning of koningin;
• de leden van de koninklijke familie die in

eerStegraadS familieleden Zijn je ouderS en
Kinderen.
tweedegraadS familieleden Zijn je broerS en ZuSSen en je grootouderS.
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de eerste of tweede graad familie zijn van de
koning(in) en die voor de troonopvolging in
aanmerking komen;
• de echtgenotes of echtgenoten van genoemde personen.
Je zou misschien denken dat alleen leden van
het Koninklijk Huis de koning(in) mogen opvolgen. Dat is niet zo. Want in de grondwet
staat dat het recht op erfopvolging ook geldt
voor leden van de koninklijke familie die in
de derde graad familie zijn van de koning.
Bijvoorbeeld: zolang Beatrix koningin is, zijn
de drie kinderen van prins Constantijn (de
broer van Willem-Alexander) en prinses Laurentien lid van het Koninklijk Huis. Maar als
Willem-Alexander koning is geworden, zijn
zij geen lid meer van het Koninklijk Huis.
Wel behouden deze drie kinderen het recht
op erfopvolging.
Omgekeerd heeft niet ieder lid van het Koninklijk Huis het recht om koning of koningin te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
aangetrouwde leden van het Koninklijk Huis.

Niet vaN
het huis
Wie de NederlaNdse NatioNaliteit
verliest.

Wie Niet laNGer iN eerste of
tWeede Graad familie is vaN de
koNiNG(iN), bijvoorbeeld door
eeN scheidiNG.

A) De vlag uithangen en naar de inhuldiging
op televisie kijken, en naar de vrijmarkt.
B) Met vrienden de stad in, vooral voor de
gezelligheid.
C) Ik doe niets bijzonders. Die gekte op straat
vind ik maar onzin.
2) De minister-president heeft elke week een
gesprek met de koning. Wat vind jij hiervan?
A) De koning moet op de hoogte worden
gesteld van wat er speelt in het land. Een
staatshoofd moet weten wat er besproken
wordt door de regering.
B) Dit wekelijkse gesprek moet worden
afgeschaft. Het is niet democratisch dat de
inhoud van het gesprek geheim blijft voor
het volk en de Tweede Kamer.
C) De koning moet tijdens dit gesprek advies
geven aan de minister-president. De
koning hoort niet bij een politieke partij
en kan dus onafhankelijk advies uitbrengen. Ook heeft hij jarenlange ervaring als
kroonprins.

3) Het Koninklijk Huis kost ongeveer 39 miljoen
euro per jaar. Wat vind jij hiervan?

5) Welke van de volgende voordelen van het
koningshuis vind je het belangrijkst?

A) Deze kosten bestaan vooral uit beveiligingskosten, onderhoud paleizen,
uitkering voor het staatshoofd en staatsbezoeken. De kosten zouden er ook zijn als
Nederland een president zou hebben.
B) Het is belachelijk dat dit allemaal moet
worden betaald door de belastingbetaler.
C) Het is logisch dat aan een koningshuis
kosten verbonden zijn. Maar er kan bezuinigd worden.

A) Het koningshuis zorgt voor binding onder
het volk. Denk aan Koninginnedag, Nederlands elftal, Prinsjesdag, enzovoort.
B) Het koningshuis levert veel geld op
doordat de koning handelscontacten
aanknoopt met buitenlandse bedrijven.
C) Ik zie helemaal geen voordelen.

4) De koning heeft in Nederland een kleine
politieke rol. Hij vormt samen met de ministers
de regering en zet zijn handtekening onder
wetten. Wat vind jij hiervan?

A) Een president is beter dan een koning,
want een president wordt gekozen. Dit betekent dat het volk beslist wie het wordt.
B) Een koning is beter, want hij hoeft zich
geen zorgen te maken of hij wel herkozen
wordt. Hierdoor kan hij zijn werk beter
doen en zorgt hij voor stabiliteit.
C) Beiden hebben voor- en nadelen. Ik weet
niet wat het beste is.

A) De koning hoort niet thuis in de regering.
Hij hoort geen politieke rol te hebben en is
slechts het visitekaartje voor Nederland.
B) In een democratie hoort geen koning. Het
is hopeloos ouderwets dat Nederland een
koning heeft.
C) De koning zorgt voor stabiliteit in een
regering. De ministers wisselen elke vier
jaar (of vaker), de koning is een constante
factor.

• Als iemand niet langer in de eerste of tweede
graad familie is van de koning(in), bijvoorbeeld door een echtscheiding.
• Als iemand van het Koninklijk Huis trouwt
zonder toestemming van de Tweede Kamer.
Hij of zij verliest dan ook het recht op troonopvolging.
• Als iemand de Nederlandse nationaliteit verliest. Ook dan is troonopvolging onmogelijk.

WIe IS pOLItIeK VeRANtWOORDeLIjK?
Wat betekent het lidmaatschap van het Koninklijk Huis in politiek opzicht? Alle leden
van het Koninklijk Huis vallen onder de
ministeriële verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de leden van het Koninklijk Huis
onschendbaar zijn en dat de ministers verantwoordelijk zijn voor alles wat zij in het openbaar zeggen en doen. In extreme gevallen zullen de ministers dus moeten aftreden als een
lid van het Koninklijk Huis iets heeft gezegd
of gedaan waarvoor de ministers niet verantwoordelijk willen zijn. Dat laatste is nog nooit
gebeurd, maar een minister moet soms wel
uitleggen wat de koning of koningin met een
uitspraak precies bedoelde.

De echtgenoten van onze drie laatste
koninginnen (Wilhelmina, Juliana
en Beatrix) werden geen koning genoemd, maar prins. Maar als vrouw
van de koning mag je jezelf wél koningin noemen! Dat lijkt oneerlijk, maar
het heeft een goede reden. Nederland
is een koninkrijk en in de grondwet is
sprake van ‘de Koning’. Wanneer de
koning een vrouw is, dan noemt iedereen haar koningin, maar volgens de
grondwet wordt zij als de koning gezien. Als de man van ‘de Koning’ dan
ook nog eens koning wordt genoemd,
zouden er eigenlijk twee koningen
zijn. En dat kan natuurlijk niet. Daarom werd de echtgenoot van koningin
Beatrix prins Claus genoemd, maar
mag Máxima zich wel koningin noemen als Willem-Alexander koning is
geworden.

Je ziet een aantal voordelen van een
koning als staatshoofd. Maar je vindt
het niet goed dat de koning zich mag
bemoeien met politiek. In de grondwet
moet komen te staan dat de koning
geen politieke invloed heeft. De koning mag wel staatsbezoeken afleggen en bij ceremonies aanwezig zijn.
JIJ WILT GRAAG EEN REPuBLIEK
(0 – 17 PuNTEN)

Je vindt dat in een democratie geen
plaats is voor een koning. In een democratie hoort het volk de macht te
hebben. De koning is niet democratisch gekozen en past daarom niet bij
Nederland. Je bent dus republikein.

dE uITKERING VAN dE KONING
Drie leden van het Koninklijk Huis krijgen momenteel
een ‘uitkering’ van de Nederlandse staat. Dat zijn koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima.
Deze uitkering bestaat uit een persoonlijk inkomen en uit
een bedrag voor personeel en andere uitgaven.

KONINGIN MáxIMA

JIJ WILT GRAAG EEN
CEREMONIëLE MONARCHIE
(9 – 18 PuNTEN)

= 12 miljOen

Wie trouWt zoNder toestemmiNG
vaN de tWeede kamer.

WANNeeR eINDIGt Het LIDMAAtSCHAp
VAN Het KONINKLIjK HUIS?

6) Sommige landen hebben geen koning, maar
een president. Wat heb jij liever?

Je vindt de koning een belangrijk onderdeel van onze staatsinrichting. Je
vindt dat een constitutionele monarchie prima samengaat met een democratie. Sterker nog: het gezag van de
koning is onmisbaar voor een goed
functionerende democratie. De koning
kan voor stabiliteit zorgen en hoeft niet
mee te gaan met de waan van de dag.

1 A = 5 • B = 3 •C = 0 • 2 • A = 3 • B = 0 • C 5
3•A=5•B=0•C =3•4•A=3•B=0•C=5
5•A=5•B=3•C=0•6•A=0•B=5•C=3

Niet ieder lid van de koninklijke familie is lid van het Koninklijk Huis. Omgekeerd zijn alle
leden van het Koninklijk Huis wel lid van de koninklijke familie. Neem nou prinses Amalia,
de oudste dochter van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima. Zij is lid van beide. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wat is nu precies het verschil tussen de twee?

1) Wat doe jij dit jaar tijdens Koninginnedag?

In de grondwet is vastgesteld dat de koning(in) jaarlijks
een uitkering van het Rijk ontvangt. Daarnaast hebben
ook de echtgenote van de koning, de troonopvolger en de
echtgenoot van de troonopvolger recht op een uitkering
vanaf het moment dat de troonopvolger achttien jaar is.
Ook als de koningin afstand van de troon heeft gedaan,
blijft ze een uitkering ontvangen.
Over de uitkering hoeven de leden van het Koninklijk
huis geen inkomstenbelasting te betalen. Ook hoeven ze
geen huur te betalen voor het gebruik van de paleizen. Bovenop bovenstaande bedragen komen nog de kosten voor
beveiliging van alle leden van het Koninklijk Huis en allerlei andere kosten. In totaal is in 2012 ongeveer 39,4
miljoen euro uitgegeven aan het Koninklijk Huis.
Daarmee heeft Nederland de duurste monarchie in WestEuropa. In Groot-Brittannië kost het koninklijk huis 38,2
miljoen euro. In Spanje kost het 8,2 miljoen euro. Maar
ook in landen zonder koning wordt veel geld besteed aan
het staatshoofd. In Frankrijk wordt jaarlijks zo’n 111,7 miljoen euro uitgegeven aan de president.

In 2012 ging het om de volgende bedragen (in euro’s):

PERSOON

INKOMEN

PERSONEElS- EN
KANTOORKOSTEN

TOTAAl

Koningin Beatrix

825.000

4.408.000

5.233.000

Prins
Willem-Alexander

245.000

1.165.000

1.410.000

Prinses Máxima

245.000

389.000

634.000

hOE zAT hET OOK AlWEER?
RepUBLIeK =
staatsvorm waarbij het staatshoofd door het volk wordt gekozen (president).
CeReMONIëLe MONARCHIe =
het staatshoofd is een koning, maar hij heeft geen politieke rol. Hij is slechts
het gezicht van een land.
CONStItUtIONeLe MONARCHIe =
monarchie waarbij de macht van de vorst wordt beperkt door een grondwet.
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1. In 1848 raakte de Nederlandse koning macht
kwijt door veranderingen in de grondwet. De
grondlegger van deze nieuwe grondwet was ...
2. Aanspreekvorm van de koningin (en straks ook
van de koning).
3. De koning(in) woont en werkt in deze stad.
4. Hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus?
5. Japan heeft geen koning, maar een ...
6. Iemand die het liefst de monarchie afschaft.
7. Koninginnedag was altijd op 30 april, de
verjaardag van ...
8. De Raad van State, waarvan de koning
officieel de voorzitter is, geeft onafhankelijk
advies over ...

PuzzEl
1
2
3
4
5

Oplossing:
“Zojuist heb ik afstand gedaan van de ...”

6
7
8

...............................................

WAt GeBeURt
eR Op 30 ApRIL
2013?

KONINgIN BEAtRIx tREEDt Af

WIllEM-AlExANDER WORDt KONINg

Dit heet met een moeilijk woord abdicatie.
Koningin Beatrix treedt af door haar handtekening onder de Akte van Abdicatie te
zetten. Ze doet dat in het Koninklijk Paleis
op de Dam in Amsterdam. Hierna noemen
we haar prinses Beatrix.

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

i. koning Willem-alexander legt de eed af
Koning Willem-Alexander zweert trouw aan de grondwet. En
hij zweert dat hij zijn best doet om een goede koning te zijn.

ii. Onze volksvertegenwoordigers beloven of zweren trouw
Onze volksvertegenwoordigers beloven of zweren één voor één
trouw aan de koning. Dat betekent dat zij zich houden aan de
regels in de grondwet over het koningschap.

SYMBOLeN BIj De
INHULDIGING

1. De KROON
Symbool voor de zelfstandigheid
van het Koninkrijk der Nederlanden en de waardigheid van de koning. Omdat er in Nederland geen
kroning, maar een inhuldiging is,
draagt de koning de kroon nooit op
zijn hoofd.

2. De SCepteR Symbool voor het
gezag van de koning.

INHulDIgINg vAN DE KONINg

tOESpRAAK Op HEt BAlKON

Nu moet Willem-Alexander nog
ingehuldigd worden. Dat gebeurt
op dezelfde dag in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam, naast het Paleis op
de Dam. Er zijn twee belangrijke
momenten tijdens de inhuldiging:

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

Bij de inhuldiging liggen vijf voorwerpen op een tafel, we noemen deze voorwerpen de regalia. Op
de tafel liggen ook de grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

3. De RIjKSAppeL Symbool voor
het grondgebied van de koning.

4. Het RIjKSzWAARD Symbool
voor de macht van de koning.

5. De RIjKSStANDAARD Hierop
staat het Nederlandse wapen.
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