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Tradities op Koningsdag

Koningsdag, 27 april, is de verjaardag 
van onze koning. Het is een feestdag 
voor heel Nederland. Op deze dag 
bezoeken de koning en zijn familie 
een gemeente. Het is groot feest in die 
gemeente. Veel muziek, dans, sport, 
zang, kunst, eten, drinken…

Vrijmarkt en festivals

Een vrijmarkt is een markt waarop 
iedereen zijn spulletjes mag verkopen. 
Overal in Nederland worden op 
Koningsdag vrijmarkten georganiseerd. 
Veel kinderen verkopen daar hun oude 
speelgoed. Een groot muziekfestival 
in Amsterdam en andere steden is 
bijvoorbeeld het Kingsland Festival. 

Andere tradities op 
Koningsdag zijn ...

De vlag hijsen. Tompouces eten. Naar 
de televisie kijken om te zien in welke 
plaats de koninklijke familie is en welke 
jurken de koningin en de prinsessen aan 
hebben. Oranje kleding dragen. Oranje 
strepen en rood-wit-blauwe vlaggetjes 
op je gezicht verven. Oranje mutsen, 
petten en hoeden en pruiken op je hoofd 

zetten. In sommige plaatsen is er een 
kermis.

Koningsspelen

Bijna alle basisscholen doen mee aan 
de Koningsspelen. Ze beginnen met een 
ontbijt en gaan daarna lekker sporten 
en spelletjes doen. De Koningsspelen 
worden gevierd op de laatste vrijdag 
voor Koningsdag, dus niet op 
Koningsdag zelf.

Lintjesregen

Overal in Nederland zetten vrijwilligers 
zich in voor organisaties, zoals voor 
sport, kunst, cultuur, natuur, pleegzorg 
en veiligheid. Als je dit meer dan 
vijftien jaar doet, dan kan je een lintje 
krijgen. Je wordt door andere mensen 
voorgedragen. Andere mensen vinden 
dat jij een lintje hebt verdiend. Een lintje 
is een koninklijke onderscheiding. Het 
is een strikje met een medaille eraan. 
Op de laatste werkdag voor Koningsdag 
krijgen heel veel mensen een lintje. We 
noemen dat de ‘lintjesregen’: het regent 
lintjes.

KoningsdagKoninkrijk

Nederland heeft een koningshuis. 
Daarom is ons land een koninkrijk.

Geschiedenis

Tot 1795 (zeventien vijfennegentig) 
was Nederland een republiek. Ons 
land heette toen de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. 
In 1815 (achttien vijftien) riep 
Willem-Frederik zichzelf tot 
koning uit. Na koning Willem I (= 
de eerste) kwam koning Willem II 
(= de tweede), en daarna koning 
Willem III (= de derde). Die laatste 
koning was getrouwd met koningin 
Emma. Koning Willem III ging vroeg 
dood. Hun dochter Wilhelmina was 
nog te jong om het land te leiden, 
te regeren. Daarom heeft koningin 
Emma nog achttien jaar geregeerd. 
Toen koningin Wilhelmina eindelijk 
volwassen was, werd zij de koningin.

Koningin Wilhelmina kreeg ook één 
dochter, Juliana. Koningin Juliana 
trouwde met prins Bernhard en 
zij kregen vier dochters: Beatrix, 
Irene, Margriet en Marijke. Koningin 
Beatrix trouwde met prins Claus. Zij 
kregen drie zonen. 

De oudste zoon, Willem-Alexander, 
is nu onze koning. Hij is getrouwd 
met Máxima. Samen hebben ze drie  
dochters: de prinsessen Amalia, 
Alexia en Ariane. Amalia is de kroon- 
prinses. Zij zal later haar vader op- 
volgen. Zij wordt de nieuwe koningin.

Vragen

•  Hoe is het in jouw land? Is er een 
koning of een president?

• Vier jij Koningsdag? Zo ja, hoe?
•  Ken jij iemand die een lintje moet 

krijgen?
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Moeilijke woorden
•  Het koningshuis: de directe familie 

van de koning. Leden van het 
koningshuis krijgen een uitkering (of 
salaris) van het rijk. Ander woord is 
het Koninklijk Huis. De leden van het 
koningshuis zijn:

 -  koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima

 -  prinses Beatrix
 -  kroonprinses Amalia, prinses 

Alexia en prinses Ariane
 -  prins Constantijn en prinses 

Laurentien
 -  prinses Margriet en de heer Pieter 

van Vollenhoven
•  De koninklijke familie: de leden van 

het koningshuis en de andere familie 
van de koning. Maar deze andere 
prinsen en prinsessen krijgen geen 
uitkering van het rijk. Zij moeten zelf 
voor werk en salaris zorgen. 

•  Zichzelf tot koning uitroepen: 
zichzelf koning maken. Ander 
voorbeeld: Napoleon kroonde 
zichzelf tot keizer van alle Fransen. 
Hij riep zichzelf uit tot keizer.

•  I, II, III: dit zijn Romeinse cijfers. 
750 jaar voor Christus woonden er 
Romeinen (= mensen uit Italië) in ons 
land. Tot de 14e eeuw gebruikte men 
in Nederland deze getallen. Na de 
14e eeuw kregen we in Nederland de 
Arabische cijfers. Soms zie je op oude 
huizen nog Romeinse cijfers staan. 

 - I = 1
 - II = 2
 - III = 3
 - IV = 4
 - V = 5
 - VI = 6
 - VII = 7
 - VIII = 8
 - IX = 9
 - X = 10
 - L = 50
 - C = 100

 - D = 500
 - M = 1000
 - Het jaar 2021: MMXXI
•  Eerst, tweede, derde: 

rangtelwoorden, woorden die de 
volgorde aangeven

•  Leiden: ergens heenbrengen, 
doorbrengen, aanvoeren, bepalen 
wat er gebeurt. Let op: dit is niet 
hetzelfde als lijden.  

 -  Je leidt een land. Je leidt een 
bedrijf of een restaurant. 

•  Lijden: pijn hebben, ergens last van 
hebben

 -  Je lijdt pijn. Je lijdt aan een 
ziekte. 

•  Regeren: een land besturen, 
heersen, leiden. 

•  De route: een weg die je kunt 
nemen. De weg van Noordwijk 
naar Maastricht via Eindhoven is 
een route. Je hebt wandelroutes, 
fietsroutes, autoroutes, vaarroutes, 
enzovoort. 

•  De vlag hijsen: de vlag 
omhoogtrekken in een vlaggenmast

•  De pleegzorg: Als een kind niet thuis 
kan wonen, gaat het kind tijdelijk in 
een ander gezin wonen. Voor meer 
informatie: www.pleegzorg.nl

•  Voordragen: zeggen dat iemand 
geschikt is voor een functie. 
Voorbeeld: de voetbalvereniging 
heeft een nieuwe voorzitter nodig. 
Het bestuur kan een persoon 
voordragen. Zij vinden deze persoon 
geschikt als voorzitter. 

 -  Je kan ook een gedicht 
voordragen. Je staat dan voor een 
groep en je zegt je gedicht op. 

•  Het lintje: dit is een koninklijke 
onderscheiding of een 
vrijwilligersmedaille.  Andere mensen 
hebben een brief over jou geschreven 
naar de burgemeester. In de brief 
staat hoe goed jij vrijwilligerswerk 

doet voor de maatschappij. De 
burgemeester stuurt de brief door 
naar de baas van de provincie, de 
commissaris van de Koning. Daarna 
gaat de brief naar de minister. Voor 
meer informatie: https://lintjes.nl/
onderscheidingen/lintjesregen
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