
Majesteit,

In traditie ligt kracht. 

Vandaag zijn de Staten-Generaal voor de zevende maal in tweehonderd jaar in verenigde 

vergadering bijeen ter inhuldiging van de Koning. Deze vergadering staat in de traditie die 

haar oorsprong vindt in het ontstaan van ons Koninkrijk. De kracht van deze traditie ligt  

in de verbondenheid van de volkeren van ons Koninkrijk met het Huis van Oranje-Nassau. 

Een verbondenheid die op haar beurt ruim twee eeuwen verder terug gaat tot de Vader des 

Vaderlands, Prins Willem van Oranje.

Het is in deze traditie, dat de leden van de Staten-Generaal en de gedelegeerden van de  

Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten, invulling geven aan hetgeen in hun 

naam besloten ligt: het zijn van volksvertegenwoordiger. 

Wat onder het volk leeft, zouden wij vandaag in twee woorden kunnen uitdrukken:  

welkom Majesteit!

Met deze woorden kunnen wij echter niet volstaan, nu de wet voorschrijft dat wij de eed  

die u zojuist hebt afgelegd beantwoorden met de inhuldigingsverklaring, die wij vervolgens  

één voor één hebben te beëdigen of bevestigen. De verhouding tussen de Koning en de 

volkeren van het Koninkrijk is verankerd in het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet. 

Dit maakt de eed of belofte tot een bevestiging van een wederkerige, constitutionele plicht 

van het staatshoofd enerzijds en de volksvertegenwoordiging anderzijds.

Onze samenleving is een andere dan in 1980. Zij is gevarieerder, sneller en meer mondiaal 

gericht. Met de veranderingen in de maatschappij zijn ook de democratische rechtsstaat  

en de constitutionele monarchie geëvolueerd. Tegen deze achtergrond markeren wij vandaag  

de overgang naar een nieuwe generatie. Koningin Beatrix verwoordde dit treffend in de 

toespraak waarin zij haar abdicatie aankondigde. 

Toespraak door de Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal 

ter gelegenheid van de inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander  

in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 30 april 2013



Met grote dankbaarheid zien wij terug op haar regeerperiode. Zij heeft met haar niet aflatend 

plichtsbesef, schier onuitputtelijke energie, grote kennis en warme betrokkenheid op indruk-

wekkende wijze invulling gegeven aan het koningschap. Zij was de samenbindende kracht op 

momenten van nationale vreugde en van nationaal verdriet. Dat zij veel respect en waardering 

heeft geoogst in de uitoefening van haar ambt, bleek eens te meer na de aankondiging van  

haar aftreden en zij hier nog eens benadrukt.

Majesteit, 

Met vertrouwen zien wij uit naar uw regeerperiode.

Het zijn de toewijding waarmee u zich op het koningschap hebt voorbereid, de wijze waarop  

u uw rol als Prins van Oranje hebt ingevuld en de wijsheid en talenten van uw beide ouders,  

die dit vertrouwen hebben gevoed. Evenals uw voorgangers staat u voor de continuïteit en 

stabiliteit van ons Koninkrijk.

In het nieuwe tijdperk dat vandaag begint, zult u op eigentijdse wijze invulling geven aan uw 

taken. Daarbij zult u uw eigen accenten leggen en naar eigen inzicht een samenbindende, 

vertegenwoordigende en aanmoedigende rol vervullen. Mensen met elkaar verbinden, een 

brug slaan door te wijzen op gemeenschappelijk gedeelde waarden, is iets wat u na aan het hart 

ligt. Dit vermogen om wederzijds begrip te kweken houdt, naar is gebleken, niet op bij de 

grenzen van het Koninkrijk. 

U mag zich hierbij gesterkt weten door de steun van uw echtgenote, die u steeds terzijde staat, 

en van uw drie dochters, die naarmate zij ouder worden  ongetwijfeld bij tijd en wijle blijk 

zullen geven van hun eigen inzichten. Dat wij sinds vanmorgen met uw oudste dochter  

Prinses Catharina-Amalia voor het eerst een Prinses van Oranje in ons midden hebben, mag  

op deze feestelijke dag niet onvermeld blijven. 

Majesteit,

Wij hernieuwen vandaag de verbondenheid tussen de volkeren van het Koninkrijk en Uw Huis. 

Een kracht geborgen in traditie. 

Wij, de volksvertegenwoordigers van alle landen van het Koninkrijk, wensen u kracht en zegen 

bij de vervulling van uw taak.




