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2013 : Troonswisseling in Nederland 
 

Bij de troonswisseling in Nederland op 30 april 2013 vond in Amsterdam de abdicatie plaats van 
koningin Beatrix, gevolgd door de inhuldiging van Willem-Alexander als Koning der Nederlanden. 
 

Beatrix was sinds 30 april 1980 koningin van het Koninkrijk der Nederlanden, als opvolgster van 
koningin Juliana. Op 28 januari 2013 kondigde Beatrix met een toespraak aan dat ze haar ambt 
op 30 april van datzelfde jaar zou overdragen aan haar oudste kind, de Prins van Oranje. 
 

De ceremonie vond plaats in het Paleis op de Dam. De koningin hield een korte toespraak. 
Aansluitend las de directeur van het Kabinet der Koningin de Akte van Abdicatie voor, die de 
koningin vervolgens bekrachtigde met haar handtekening. Vanaf dat moment was prins Willem-
Alexander Koning der Nederlanden. Na zijn moeder plaatste koning Willem-Alexander als eerste 
getuige zijn handtekening onder de akte. Daarna volgden Máxima en eenendertig anderen. 
 

Máxima bleef als echtgenote van het staatshoofd de titels van Prinses der Nederlanden en 
Prinses van Oranje-Nassau dragen. Zij werd informeel aangeduid als koningin. Haar 
aanspreektitel werd majesteit. 
 

Vervolgens begaven prinses Beatrix en koning Willem-Alexander zich met Máxima naar het 
paleisbalkon, waar Beatrix haar zoon als nieuwe koning voorstelde aan het volk op de Dam. Ook 
Willem-Alexander hield een korte toespraak. Na een uitvoering van het Wilhelmus verliet prinses 
Beatrix het balkon en voegden de drie kinderen van het koningspaar zich bij hun ouders en 
werden de toeschouwers in de gelegenheid gesteld het koninklijk gezin toe te juichen. 
 

De inhuldiging van Willem-Alexander als koning der Nederlanden vond plaats tijdens een 
Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk. 
 

Vooraf aan de eedaflegging hield de koning een korte toespraak, waarin hij zijn moeder uitvoerig 
bedankte voor de drieëndertig jaar dat zij koningin was geweest.  
 

Door de koning werd aansluitend de volgende eed afgelegd: 
Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet 
steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied 
van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de vrijheid en de 
rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en 
bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking 
stellen, zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God 
almachtig! 
 

Prinses Máxima had drie maanden eerder via de Rijksvoorlichtingsdienst aangegeven dat haar 
familie niet aanwezig zou zijn. Die afwezigheid werd veelal toegeschreven aan controverses rond 
haar vader Jorge Zorreguieta die staatssecretaris was onder het regime-Videla. 
 

De troonswisseling heeft gevolgen voor het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Door de 
abdicatie van koningin Beatrix is de omvang het Koninklijk Huis verminderd van zeventien tot tien 
personen. De kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien maken er geen deel meer van 
uit, al blijven ze wel in de lijn van troonopvolging. Prins Maurits, prins Bernhard en hun 
echtgenotes zijn eveneens geen lid meer. 
Prinses Catharina-Amalia is vanaf de ondertekening van de akte van abdicatie, als beoogde 
troonopvolger, Prinses van Oranje. Zij is de eerste van het vrouwelijke geslacht die de titel draagt. 
 

Ter kennismaking bezocht het koningspaar in de periode 28 mei - 21 juni 2013 alle twaalf 
provincies van Nederland. Er waren ?????????? bezoekdagen. Op elk van die dagen werden 
twee provincies bezocht en dan steeds de hoofdstad en enkele andere plaatsen. 
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Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden 
uit het verhaal op de vorige pagina door in de woordzoeker hieronder. 

De woorden staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 
 

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 
Die oplossing is het ontbrekende woord (de vraagtekens) in het verhaal. 

Om het niet te gemakkelijk te maken vertellen we je niet hoeveel letters overblijven. 
 

Succes. 
 

 


