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Prinsjesdag
Een spannende dag
De derde dinsdag van september. Het is
precies 1 uur als de gouden koets koningin
Beatrix op komt halen. Ze moet naar het
Binnenhof, om de troonrede voor te lezen.
Dat is altijd spannend. Wat zou er nu weer
in staan? Zwaaiend rijdt ze door heel Den
Haag, en overal staan de mensen te
juichen. Natuurlijk zwaait Hare Majesteit
ook terug.
Om half twee komt ze aan bij het
Binnenhof, waar de regering al op haar
wacht. Koningin Beatrix stapt uit de koets
en gaat naar binnen. Als ze op de troon zit,
begint ze te lezen. “Leden der Staten
Generaal…” zegt ze. Ze vertelt dat het niet
goed gaat met Nederland, en dat de
regering zal proberen om toch zoveel
mogelijk geld over te houden. Ook zegt ze
dat er meer geld voor de scholen moet
komen, en dat het veiliger moet zijn in
Nederland. Dan is ze klaar. ‘Leve de
koningin!’ roepen de mensen.

De troonrede
In de troonrede staan alle plannen van de
regering voor het volgende jaar. Waar de
troonrede over gaat verschilt dus van keer
tot keer. De koningin leest de Troonrede
voor, maar ze schrijft hem niet zelf. Dat
doen de ministers gezamenlijk. Iedere
minister schrijft over zijn eigen 'terrein'
een verhaal. Dat betekent dat de minister
van Verkeer en Waterstaat over de plannen
voor nieuwe wegen kan schrijven. De
minister van Onderwijs schrijft over
nieuwe plannen om meer geld aan leraren
te geven.
De minister-president maakt van al die
verhalen één verhaal. Hij probeert het ook
zo begrijpelijk mogelijk te maken.
De 'Troonrede' is dus een verhaal van de
regering.

Afb. 2: De koningin leest de troonrede voor.

Vraag 3: Wie schrijft altijd de troonrede?

Afb. 1: De koets komt aan bij het Binnenhof

Vraag 1: Op welke datum was Prinsjesdag
dit jaar? Is het elk jaar op dezelfde datum?

Vraag 2: Wat doet de koningin altijd op
Prinsjesdag? ____________________

Vraag 4: Stel dat koningin Beatrix af zou
treden. Wie zou dan voortaan de troonrede
voor moeten lezen? __________________
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Vraag 5: Welke zinnen zijn goed?
a. In de troonrede staat alleen maar hoe
het dit jaar gegaan is.
b. In de troonrede staat bijvoorbeeld of
er volgend jaar meer politie moet
komen.
c. De koningin leest de troonrede alleen
voor. Ze mag er niks aan veranderen.
De miljoenennota
Een tweede belangrijke gebeurtenis begint
om 15.00 uur. Dan komt de minister van
financiën naar de Tweede Kamer. Daar
leest hij de 'miljoenennota' en de
'Rijksbegroting' voor. Die papieren zitten
in een koffertje. Met de miljoenennota en
de Rijksbegroting vertelt de minister hoe
de regering al die plannen in de troonrede
denkt te betalen. Er staat bijvoorbeeld in
dat er volgend jaar ongeveer 25 miljard
euro besteed wordt aan plannen voor het
onderwijs.
De minister denkt dat de regering volgend
jaar ongeveer 124 miljard euro kan
uitgeven. Dat geld wordt vooral verdiend
met belastingen. Dat lijkt veel, maar er is
ook 134 miljard euro nodig om de plannen
in de troonrede uit te kunnen voeren.

In Den Haag
Prinsjesdag wordt gevierd in Den Haag. In
Den Haag zit onze regering. Eigenlijk is
dat wel gek. In de meeste landen zit de
regering namelijk in de hoofdstad van het
land. In Frankrijk zit de regering
bijvoorbeeld in de hoofdstad Parijs. Alleen
in Nederland is dat niet zo.
De koningin werkt ook in Den Haag. Zij is
de baas in Nederland, maar ze moet altijd
luisteren naar de ministers. Omdat
Nederland een koningin heeft, zijn wij een
koninkrijk, net als België en Spanje.
Sommige landen hebben geen koning of
koningin, maar een president. Dat is
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zo.
Elke vier jaar kiezen de mensen in dat land
een president. Een land met een president
noemen we een republiek.
Vraag 8: Wat is de hoofdstad van
Nederland? En in welke stad zit de
regering?
Vraag 9: Frankrijk is een land waarin een
president de baas is. Is Frankrijk een
koninkrijk of een republiek?
__________________________________
__________________________________
Vraag 10: Zou jij liever in een land met
een president willen wonen, of vind je het
wel goed met een koningin? Zeg ook
waarom je dat vindt.

Afb. 3: Minister Zalm van Financiën met de beroemde koffer.
Prinsjesdag 2003

Vraag 6: Wat staat er in de miljoenennota
en in de Rijksbegroting?

Vraag 7: Heeft de regering volgend jaar
genoeg geld om alles te kunnen doen wat
in de troonrede staat? _______

Stukjes buitenland
Wist je dat er in Den Haag eigenlijk kleine
stukjes buitenland liggen? Dat zijn de
ambassades. Je kunt ze meestal herkennen
aan de vlag die er wappert. In de
ambassades wonen buitenlanders die door
de regering van hun land naar Nederland
zijn gestuurd. Een ambassadeur helpt zijn
landgenoten in Nederland als zij
problemen hebben. Een ambassadeur wil
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ook zorgen voor vriendschap en
samenwerking tussen zijn eigen land en
Nederland.
Ook
Nederland
heeft
ambassades in de hoofdsteden van de
meeste landen.
Vraag 11: Er staan buitenlandse gebouwen
in Den Haag. Hoe heten die stukjes
buitenland? _____________________

Vraag 12: Welke zinnen zijn goed?
a. Een ambassadeur in Den Haag is een
Nederlander.
b. Een ambassadeur bevordert de
samenwerking tussen 2 landen.
c. Een
ambassadeur
helpt
zijn
landgenoten in het land waar hij
werkt.
d. Een ambassadeur wordt door zijn
regering naar een ander land
gestuurd.

EXTRA OPDRACHT!!!
Stel je voor dat jij dit jaar de troonrede mag schrijven. Wat zou je dan allemaal vertellen?
Denk maar eens aan dingen die je graag zou willen veranderen in Nederland, of dingen die je
juist heel erg goed vindt.

Leden der Staten Generaal…

