Nieuws van het Oranje comité:
Zoals u van ons gewend bent zijn we weer aanwezig op de kerstmarkt.
Ook dit jaar weer met overheerlijke oliebollen, en natuurlijk met
ambachtelijk gebakken poffertjes.
Heeft u nog ideeën, tips voor de invulling van koningsdag 2014, laat het
ons dan weten bij de kerstkraam?
Omdat er nog niet zoveel te vermelden valt vanuit het oranje comité, voor de monarchisten
onder ons een stukje historie.
Koninginnedag, vanaf 2014 Koningsdag is een nationale feestdag in het koninkrijk der
Nederlanden ter ere van het staatshoofd. In alle delen van het Koninkrijk geldt dit voor de
meeste werknemers als vrije dag en wordt het gevierd met verschillende festiviteiten,
waaronder de vrijmarkten en het dragen van oranje kleding. Traditioneel brengt de vorst op
deze dag ook een ceremonieel bezoek aan een of meer gemeenten van het land. 2013 was het
laatste jaar, waarin de feestdag op 30 april gevierd werd en als Koninginnedag bekendstond.
Vanaf 2014 heet de dag Koningsdag, en wordt deze dag gehouden op 27 april, de verjaardag
van koning Willem Alexander.
Geschiedenis van Koninginnedag
Op 31 augustus 1885, de verjaardag van Prinses Wilhelmina,
werd voor het eerst Prinsessedag gevierd. Deze dag is de
voorloper van Koninginnedag. Het initiatief voor de viering
kwam van de liberalen, die met het feest de nationale eenheid
wilden benadrukken. Na het overlijden van Koning Willem III
in 1890, werd de eerste echte Koninginnedag gevierd. Omdat
Koninginnedag ook de laatste dag van de schoolvakantie was,
werd het al snel een feestdag voor kinderen.
Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt
volksfeest. De bevolking vierde toen namelijk ook het bericht dat
Koningin Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte.
Koningin Wilhelmina en haar familie waren overigens bijna nooit
aanwezig bij festiviteiten op Koninginnedag.
Koningin Juliana kreeg tijdens haar regeerperiode een
bloemenhulde van de bevolking op Paleis Soestdijk. Dit
bloemendefilé was vanaf midden jaren '50 op de televisie te zien.
Steeds meer mensen kregen een vrije dag op Koninginnedag en
zo groeide de viering uit tot een nationale feestdag.
Namens het Oranjecomité wens ik u alvast fijne feestdagen en misschien tot ziens op de
kerstmarkt.
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