
Tip!  Speel de quiz klassikaal op  
het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan: die bepaalt  

wie antwoord mag geven.

☞  Wijs een vragensteller aan: die stelt  
de vraag en noemt de 3 mogelijke  
antwoorden.

☞  Wie het eerst zijn vinger opsteekt,  
mag antwoord geven.

QUIZ



 In 1799 greep generaal Napoleon Bonaparte de macht 
in Frankrijk. In 1806 kroonde hij zichzelf zelfs tot keizer 
van het Europese vasteland. Hij vond dat Nederland 
(dat al 200 jaar een republiek was en dus geen koning 
had) een koninkrijk moest worden.
Wie benoemde Napoleon tot ‘Koning van Holland’? 

 A De prins van Oranje, Willem V

 B De zoon van Willem V, Willem Frederik

 C Zijn broer Lodewijk
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Op 30 april 2013 is prins Willem-Alexander  
ingehuldigd tot koning. Tijdens zijn inhuldiging  
kreeg hij op een fluwelen kussen de ‘regalia’  
aangereikt: de kroon, de scepter, de rijksappel,  
het rijkszwaard en de rijksstandaard.
Deze vijf voorwerpen geven aan hoe machtig en 
belangrijk een vorst is. Wat symboliseert de rijksappel? 
     

 A De rijkdom van de koning(in)

 B Het grondgebied van het Koninkrijk

 C De macht van de koning(in)
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 Voor ons hoort de Gouden Koets bij Prinsjesdag.  
Maar de koets was er niet altijd, de koets was  
een cadeau van de Amsterdamse bevolking  
aan het Koninklijk Huis ter ere van de inhuldiging  
van een koningin. 
Aan welke koningin werd de Gouden Koets  
cadeau gedaan en wanneer?
 

 A  Koningin Wilhelmina in 1898 

 B  Koningin Juliana in 1948

 C  koningin Beatrix in 1980
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Sinds 1814 is de derde dinsdag in september 
Prinsjesdag. Dan wordt met het uitspreken van de 
troonrede het parlementaire jaar geopend. 
Wat is de belangrijkste boodschap van de troonrede?

 A  Hoeveel geld Nederland  
het afgelopen jaar heeft uitgegeven

 B  Hoe de regering het  
komende jaar Nederland wil besturen

 C  Wat de plannen van de  
koning(in) zijn voor het komende jaar
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5
De troontrede wordt elk jaar op een vaste  
plek voorgelezen aan een select gezelschap:  
leden van de koninklijke familie, ministers  
en leden van het parlement.
Waar wordt de troonrede voorgelezen en door wie?

 A  De minister van Financiën  
in Paleis op de Dam in Amsterdam

 B  De minister-president in  
Paleis Noordeinde in Den Haag

 C De koning(in) in de Ridderzaal in Den Haag 



 Bij Prinsjesdag horen vaste gebruiken en tradities,  
zoals de troonrede, de Gouden Koets, de troon,  
het koffertje en dames met hoedjes.
Welke traditie is overgenomen uit Engeland?
 

 A De Gouden Koets, sinds 1903

 B Het koffertje met de begroting, sinds 1947

 C  De hoedjes, sinds 1977
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Willem van Oranje was amper elf jaar  
toen hij het prinsdom Orange erfde. 
Wie van de Koninklijke Familie van Oranje  
kreeg op tienjarige leeftijd de troon cadeau?

 A Emma in 1890

 B Wilhelmina in 1898

 C Juliana in 1947
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Toen prinses Wilhelmina de troon erfde, was zij 
minderjarig. Gelukkig hoefde ze nog niet het land te 
besturen. Haar moeder koningin Emma werd regentes 
en trad tot haar 18e verjaardag namens haar op.
Welk koningskind stond er wel helemaal alleen  
voor toen hij de troon erfde?

 A  De Chinese Aisin-Gioro ‘Henry’ Puyi,  
toen hij drie was

 B De Franse Lodewijk XV, toen hij vijf was

 C  De Romeinse juniorkeizer Carcalla,  
toen hij twaalf was
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 Maar weinig koningskinderen leefden lang en gelukkig, 
vol pracht en praal. Velen van hen waren eenzaam, 
hadden vijanden en moesten altijd op hun hoede zijn. 
De zoon van Alexander de Grote werd op zijn 14e een 
kopje kleiner gemaakt, de jonge Chinese keizer zat 
opgesloten in zijn paleis en Toetanchamon stierf op zijn 
19e. In zijn graf kreeg de jonge farao wel veel bijzondere 
cadeau’s mee voor het hiernamaals. 
Wat kreeg hij NIET mee?

 A Een gouden dodenmasker

 B 19 sigaren

 C 170 wandelstokken
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Er zijn zelfs ‘koninklijke’ spreekwoorden en gezegden! 
Welke uitdrukking betekent ‘de beste zijn’?

 A De scepter zwaaien

 B De kroon spannen

 C De koninklijke weg gaan
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