
1

HET PIETERTJE



2

KONINGSDAG 2020

Door de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te 
bestrijden lopen veel feestdagen anders dan normaal. Ook 
Koningsdag kan dit jaar niet op de gebruikelijke manier 
gevierd worden. De traditionele balkonscene, het toilet 
werpen en de vrijmarkt zullen natuurlijk erg gemist worden. Er 
zijn gelukkig een aantal goede manieren om van Koningsdag 
toch nog een mooie dag te maken. In deze nieuwsbrief vindt 
u bijvoorbeeld verschillende puzzels, gedichten en leuke 
weetjes over Koningsdag. Al kunt u ook genieten van de 
programma's die op verschillende televisie- en radiozenders 
uitgezonden worden. 

Koningsdag op de radio

Veel radiozenders zullen speciaal voor Koningsdag  
Nederlandse muziek promoten. Qmusic, alle zenders van de 
NPO, 100% NL, Radio 10, Veronica en Sky Radio zullen van 
7.00 tot 19.00 uur op Koningsdag uitsluitend Nederlandse 
muziek laten horen. De radiozenders doen dit om 
Nederlandse artiesten een steuntje in de rug te geven. Door 
het coronavirus gaan namelijk veel optredens van 
muzikanten niet door. Door deze actie worden de artiesten 
geholpen en kunt u wij op Koningsdag luisteren naar mooie 
Nederlandse nummers.

Hoogtepunten van alle Koningsdagen op TV

Ook de NOS vergeet Koningsdag niet. Op 27 april wordt er 
een speciale aflevering over Koningsdag uitgezonden. In 
anderhalf uur worden de hoogtepunten van alle zes de 
Koningsdagen besproken. Hierin zal goed te zien zijn hoe het 
karakter van Koningsdag in de loop der jaren is veranderd. 
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De NOS zal ook het programma Het huis van De Koning uit 
2017 herhalen. Hierin is te zien hoe het 'gewone' leven in 
Nederland zich de afgelopen vijf decenia heeft ontwikkeld. 
Het programma bevat ook scenes waarin het leven van de 
fictieve familie 'De Koning' wordt besproken. Dit wordt 
afgewisseld met interviews met elf bekende Nederlanders 
(onder wie Rene Moors, Aron Winter, Sacha de Boer en 
Wilfred Genee) die in hetzelfde jaar zijn geboren als de 
koning.
Verder is er in de avond een speciale aflevering over 
Koningsdag in corona-tijden te zien, NOS Koningsdag 2020. 
Hierin staat de vraag 'Hoe viert Nederland Koningsdag in 
corona-tijden?' centraal. Winfried Baijens gaat in deze 
aflevering langs elf provincies om deze vraag te 
beantwoorden.
De speciale Koningsdag aflevering van de NOS is op 27 april 
te zien om 10.10 uur. Het huis van De Koning kunt u kijken 
om 14.50 uur op NPO 1. Op die zender is ook NOS 
Koningsdag 2020 te zien van 19.00 tot 19.50 uur.
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Van wie we zijn? Mooie, goddelijke vraag.
Iemand zei: de tere magie van de monarchie.

zoals iedereen weet, regeert een vorst
over een land bij de gratie gods

Metselwerken, tafelzilver, trompetjes, weg-
verbredingen en dankbaar de scepter zwaaien.

het is zijn taak zijn onderdanen te beschermen
tegen en te vrijwaren van alle onrecht

Mijn hart is als de ster zon voor mensen.
Tussen de leerzame planeten is vrede.

zijn onderdanen zijn niet door god geschapen
om hem slaafs te dienen

Moderne burgers reizen veel. Oude goden
zijn vervangen, een koning is een wacht.

de vorst is er ter wille van zijn onderdanen
-want zonder hen is hij geen vorst-

Dieptevrees? Voedselpakketten waar nodig,
gewoon aan tafel bij verenigingen.

hij dient ze rechtvaardig en verstandig te regeren,
voor hen op te komen en lief te hebben

Zoals je pal staat voor je familie, zo sta je
pal voor je land. Omdat ik een koning ben.

DE KONING EN IK

- Anne Vegter, 12 november 2014
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PUZZEL 1: WOORDZOEKER KONINGSDAG
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NIET OP HET KLEEDJE STAAN
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VERBINDING

Vandaag vieren wij
Één voor allen
Allen voor één

Vandaag doen we samen
Staat niemand alleen

Het hele land
Oranje

Als enige kleur
Vandaag vieren wij

En wat doen we morgen?
Zullen we na vandaag

Met elkaar
Voor verbinding blijven zorgen?

-Brievenbusgeluk

Samen
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PUZZEL 2: KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal

2. Het bekende rijtuig van het Koninklijk 
Huis is gemaakt van hout en...

4. De prins van?

7. Wilhelmus van?

8. Hoeveel dochters heeft de Koning?

9. Welk dier staat op het wapen van 
Nederland?

10. In deze maand vieren we Koningsdag.

Verticaal

1. Dit draagt een koning op zijn hoofd.

3. Op Prinsjesdag leest de koning dit 
voor.

5. De koning woont in een...

6. Wie was de koningin vóór Beatrix?
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GESCHIEDENIS KONINGSDAG 

In 1885 werd in Nederland de eerste Prinsessendag 
georganiseerd om de vijfde verjaardag van prinses 
Whilhelmina te vieren. De liberalen hadden deze dag toen 
bedacht om de nationale eenheid in Nederland te 
benadrukken. 
Op 23 november 1890, na het overlijden van Willem III, werd 
Whilhelmina koningin onder regentschap van haar moeder. 
De eerste Koninginnedag werd een jaar later, in 1891, 
gevierd. De koninkijke familie was toen echter nog niet 
aanwezig bij de festiviteiten. 
Doordat Koninginnedag eerst viel op de laatste dag van de 
schoolvakantie was het in het begin meer een feestdag voor 
kinderen. Pas op 31 augustus 1902 werd Koninginnedag een 
echt volksfeest. De bevolking vierde op deze dag namelijk 
niet alleen de verjaardag van de koningin maar ook het 
bericht dat Whilhelmina hersteld was van een ernstige ziekte.

Juliana volgde Whilhelmina in 1948 op als koningin. Zij vierde 
Koninginnedag, net als haar moeder, op haar echte 
verjaardag. In 1949 werd Koninginnedag daarom voor het 
eerst georganiseerd op 30 april.
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Bij Paleis Soestdijk was er vanaf toen ook een feestelijke 
optocht. Veel Nederlanders liepen langs het bordes om de 
koninklijke familie bloemen en geschenken te geven. Dit was 
vanaf midden jaren '50 op de televisie te zien. Koninginnedag 
werd onder koningin Juliana een officiële vrije dag. De viering 
was een nationale feestdag geworden, in het teken van 
saamhorigheid.

Beatrix besloot toen ze in 1980 koningin werd om, uit respect 
voor haar moeder, Koninginnedag te blijven vieren op 30 
april. Ze koos er wel voor om zelf naar de mensen toe te 
gaan in plaats van de mensen naar haar toe te laten komen. 
Ieder jaar bezocht ze één of twee gemeenten in Nederland 
om Koninginnedag te vieren. Daar werd de koninklijke familie 
vervolgens  ontvangen met lokale specialiteiten, tradities, 
zang- en dansdemonstraties en oud-Hollandse spellen. 

In 2013 werd Koninginnedag veranderd naar Koningsdag, 
Willem-Alexander had toen de troon overgenomen van zijn 
moeder. De datum werd daarom ook veranderd naar zijn 
eigen verjaardag, 27 april. Net als zijn moeder, bezoekt hij op 
zijn verjaardag een gemeente met zijn familie en doet hij mee 
aan verschillende activiteiten.
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PUZZEL 3: DOOLHOF
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QUIZ 1: KONINGSDAG 

1 Hoe oud wordt Koning Willem-Alexander dit jaar?
a. 52
b. 53
c. 55
d. 56

2 Hoeveel jaar is Willem-Alexander al koning?
a. 5 jaar
b. 6 jaar
c. 7 jaar
d. 8 jaar

3 Hou oud was Prinses Beatrix toen ze aftrad als 
koningin?

a.  70 jaar
b.  73 jaar
c.  75 jaar
d.  79 jaar

4 Hoe heten de kinderen van Willem-Alexander en 
Maxima?

a.  Amalia, Ariane en Alexia
b.  Amalia, Aletta en Adella
c.  Alina, Ariane en Adella
d.  Alina, Aletta en Alexia

5 In welk jaar trouwde Willem-Alexander met Máxima?
a.  2000
b.  2002
c.  2005
d.  2008
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6 Op welke datum vierden we vroeger Koninginnedag?
a. 30 april
b. 31 april
c. 28 april
d. 18 april

7 Uit hoeveel coupletten bestaat het Wilhelmus?
a. 15
b. 14
c. 12
d. 6

8 Wat is de volledige naam van Koning Willem-Alexander?
a.  Willem-Alexander Claus Bernhard Ferdinand
b.  Willem-Alexander Claus George Ferdinand
c.  Willem-Alexander Julius George Ferdinand
d.  Willem-Alexander Julius Bernhard Ferdinand

9 Welke lekkernij wordt er op Koningsdag veel gegeten?
a.  Bossche bollen
b.  Tompoucen
c.  Amandel bokkenpootjes
d.  Soesjes

10 Wanneer werd Nederland een koninkrijk?
a.  1806
b.  1815
c.  1821
d.  1830
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WILHELMUS ZINGEN

Allemaal gezamenlijk het Wilhelmus zingen op Koningsdag, 
dat is de oproep van het Koninklijk Concertgebouw. Met 'een 
groots en positief gebaar van saamhorigheid' wil het orkest 
Koningsdag beginnen.  

Het plan is om op maandag 27 april om 10.00 uur het 
volkslied door het hele land te laten horen. Het Koninklijk 
Concertgebouw hoopt dat zo veel mogelijk mensen vanaf het 
balkon, uit het raam of in de tuin het Wilhelmus mee willen 
zingen. Zingt u ook mee? 

Ingekorte tekst Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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BLADMUZIEK  WILHELMUS 

S
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 QUIZ 2: VLAGGENKENNIS

 1. 2. 3.

4. 6.

7. 8.

5.

9.

Van welke Nederlandse gemeenten zijn deze vlaggen?

1 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

6 ______________________________________

7 ______________________________________

8 ______________________________________

9 ______________________________________
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WILHELMUS 2017

Een volk dat rijk werd op het water
begrijpt wie elders strandt.

Verwacht jij ook hulp?
Is er een maat aan het kwaad?

Als jij het bent die moet vluchten:
Hollander zijn is een daad!

Verleen je hart een extra kamer.
Zoals Erasmus schreef:

ruimte scheidt de lichamen
maar niet de geest -

en status, geloof of afkomst
bestaan vrij naast elkaar.
Geef iedereen toekomst

en maak ons Kikkerland waar!

- Anne Vegter, 1 januari 2017
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MANDALA LEEUW
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MANDALA KROON
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ANTWOORDEN PUZZELS EN QUIZ

PUZZEL 1: WOORDZOEKER
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PUZZEL 2: KRUISWOORDPUZZEL
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PUZZEL 3: DOOLHOF

QUIZ 1: KONINGSDAG 
1   b
2   b
3   c
4   a
5   b
6   a
7   a
8   b
9   b
10 b
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QUIZ 2: VLAGGENKENNIS
1   Amsterdam
2   Roosendaal
3   Zwolle
4   Midden-Delfland
5   Zoetermeer
6   Rotterdam
7   Delft
8   Den Haag
9   Rijswijk
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