
 

 
 

Koningin Beatrix 
25 jaar koningin 
 
 

2005 was een bijzonder jaar voor koningin Beatrix. Toen was ze 25 jaar koningin van 
Nederland. En dat moest gevierd worden! Zo waren er heel veel tentoonstellingen over de 
koningin en het koningshuis, werden er speciale boeken uitgegeven en speciale 
televisieprogramma's gemaakt. 
 

De koningin bezocht alle provincies van het land. Bijna iedereen is het er over eens dat Beatrix 
haar werk goed doet. Maar wat doet ze nu eigenlijk allemaal? 

Beatrix als staatshoofd 

De koningin is staatshoofd van Nederland. Ze is lid van de regering. Toch is ze niet de baas van 
het land. Dat is de regering.  
 
De regering wordt gekozen door de burgers. Elke vier jaar komt er een andere regeringsploeg. 
De koningin is de enige die blijft. Zij is namelijk niet gekozen. Zij is koningin doordat haar 
moeder Juliana koningin was.  

'Het geheim van het paleis' 
De regering die bestaat uit de minister-president, de ministers èn de koningin. De beslissingen 

worden alleen door de ministers genomen. Maar de koningin praat wèl mee.  
 
Elke week gaat de minister-president met haar praten, dan vertelt hij wat er allemaal aan de 
hand is en wat de regering van plan is. Wat de koningin dan zegt weten we niet. Dat is 'het 
geheim van het paleis'. 

Symbool 

De koningin heeft nòg een belangrijke taak. Ze is een symbool. 

Dat betekent dat mensen tegen haar op kijken en in haar een 
voorbeeld zien. Ze moet dus alles goed doen.  
 
Ze moet netjes praten, ze mag nooit iets doms zeggen, ze moet 

tegen iedereen aardig zijn, ze moet overal verstand van hebben 
en haar haar moet altijd goed zitten. Dat is best een moeilijke 
taak. 

Beatrix heeft zelf ooit gezegd dat het een baan is waar niemand 

om zou vragen, maar dat ze het nu eenmaal moet doen. En dan wil ze het ook goed doen, want 
dat is de aard van de koningin.  
 
Een groot nadeel van koningin-zijn is dat veel mensen alles van haar willen weten. Fotografen 

van roddelbladen gaan, als het nodig is, in de bosjes liggen om foto's te maken. De koningin 
probeert zich zo goed mogelijk te beschermen daartegen, want in haar vrije tijd moet ze toch 
gewoon kunnen leven! 

http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2206940&nr=2202090&site=2168537


 

 
 

Buitenlandse reizen 

De koningin gaat vaak op reis.  Dan ontmoet ze andere vorsten of 
presidenten. Zo'n bezoek heet een staatsbezoek. Dat is goed voor 
ons land, want op die manier krijgen andere landen een goed beeld 
van Nederland. En dat is goed voor de bedrijven in ons land, dan 
komen er meer banen en hebben de mensen meer geld. 
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