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Acht Friese paarden voor de Glazen Koets

Prinsjesdag met 
Koninklijk paard

Prinsjesdag was dit jaar voor de liefhebbers van Friese paarden extra mooi. Acht 
fraaie Friese paarden liepen er voor de glazen koets. Een prachtig schouwspel van 
grote betekenis en met een bijzondere historie. Phryso was erbij met het 
inspannen en ontdekte dat je niet maar zo een ‘Koninklijk’ paard wordt.
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Prinsjesdag is de traditionele start 

van het parlementaire jaar voor de 

Eerste en Tweede Kamer in Den 

Haag. Op de derde dinsdag in september 

spreekt Koning Willem-Alexander in de 

Ridderzaal de troonrede uit waarin de 

regering haar plannen voor het komende 

jaar bekendmaakt. Duizenden mensen 

zijn op deze dinsdag al vroeg op de route 

te vinden om de Koninklijke Stoet voorbij 

te zien trekken. Een stoet vol paarden en 

rijtuigen, waarbij de koets met Majesteit 

Koning Willem-Alexander en Hare 

Majesteit Koningin Maxima per toerbeurt 

wordt getrokken door KWPN’ers/Gronin-

gers en het andere jaar door Friese 

paarden. Dit jaar was het de beurt aan 

onze Friese parels!

Traditie met paarden
Waarom wordt Prinsjesdag elk jaar met 

deze indrukwekkende rijtoer opgeluis-

terd? Daarvoor moeten we terug naar de 

17e en 18e eeuw, toen de viering van de 

verjaardagen van de Prinsen van Oranje 

al ‘Prinsjesdag’ werden genoemd. Vooral 

die van stadhouder Prins Willem V 

leidden tot grote volksfeesten. Hetzelfde 

geldt voor zijn zoon, die in 1813 door 

een opgetogen bevolking na zijn balling-

schap werd ingehaald en tot Koning werd 

gekroond. Mensen zijn het woord 

‘Prinsjesdag’ vanaf toen voor elke 

feestelijke gebeurtenis van een Oranje 

gaan gebruiken; verjaardagen, bruiloften 

en dus ook voor de opening van de 

Staten-Generaal. 

Het vervoer tijdens Prinsjesdag ging 

vroeger met paard en rijtuig en die 
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traditie is gebleven, De zorg voor en de 

uitvoering van het complete vervoer van 

het Koninklijk Huis en de Hofhouding 

horen bij het in 1815 opgerichte Konink-

lijk Staldepartement, gevestigd aan de 

Hogewal in Den Haag. De organisatie van 

het Koninklijke Staldepartement omvat 

zo’n 50 personeelsleden, waaronder 

chauffeurs, koetsiers, een zadelmaker, 

een rijtuigmaker en administratief 

personeel. 

32 paarden, 70 rijtuigen
Naast de auto’s en bus heeft het Konink-

lijk Staldepartement de zorg voor circa 

24 koetspaarden, 8 rijpaarden, ruim 70 

rijtuigen (variërend van oefenbrik tot 

Gouden Koets) en een prachtige collectie 

gala-harnachementen. Deze gala-harna-

chementen (galatuigage) zijn veelal meer 

dan 100 jaar oud, maar worden nog 

steeds gebruikt. De rijtuigen uit de 

Koninklijke Stallen worden nog zeer 

regelmatig ingezet. Niet alleen op 

Prinsjesdag, maar bijvoorbeeld ook bij de 

ceremonie ‘Aanbieden Geloofsbrieven’ in 

Den Haag, waarbij de nieuw benoemde 

buitenlandse ambassadeurs per rijtuig 

naar Paleis Noordeinde wordt gereden om  

de Koning hun geloofsbrieven aan te 

bieden. Daarnaast maken diverse leden 

van het Koninklijk Huis regelmatig 

gebruik van de rijpaarden om een 

strandrit in Den Haag of een mooie bosrit 

in Apeldoorn te maken. 

Lef en koel in het hoofd
Zowel de rij- als de koetspaarden van het 

Koninklijk Staldepartement zijn Neder-

landse fokproducten en horen thuis bij 

het KWPN, het KFPS of het Groninger 

Stamboek. De paarden worden meestal 

gekocht als zij vijf jaar oud zijn en 

blijven, mits ze gezond blijven, tot hun 

Glazen Koets uit 1826
Omdat de Gouden Koets nog in restauratie 

staat wordt sinds 2016 de Glazen Koets 

weer gebruikt. Deze Glazen Koets is het 

oudste rijtuig in gebruik bij het Koninklijk 

Staldepartement en is gebouwd in 1826. Het 

werd gebouwd voor Koning Willem I door 

rijtuigbouwers Jean en Pierre Simons uit 

Brussel en is in de periode 2007 tot 2015 

geheel gerestaureerd. De koets wordt alleen 

bij speciale gelegenheden gebruikt 

waaronder het huwelijk van Prinses Juliana 

en Prins Bernard en het huwelijk van Prinses 

Beatrix en Prins Claus. De koets behoort tot 

de top van de rijtuigbouw en is rijk versierd. 

De opvallend grote koets heeft een 

eenvoudig donkerblauwe kast die is afgezet 

met een brede vergulde lijst van laurier- en 

eikenbladeren. De naam van de koets komt 

van het glas dat de prachtige, maar 

kwetsbare ornamentenrand beschermt die 

onder de vensters op de kast van de koets is 

aangebracht. Het interieur is bekleed met 

purper en beige fluweel en voorzien van 

geborduurde passementen. De zitkussens 

zijn gevuld met paardenhaar. De ‘hemel’ is 

gemaakt van geborduurde beige en 

hemelsblauwe zijde. 

twintigste jaar dienstbaar. Het Friese 

paard is om haar fijne karakter en haar 

uitstraling uitermate geschikt voor het 

werk bij het Koninklijk Staldepartement. 

Alvorens een paard daadwerkelijk wordt 

aangekocht, wordt het wel voor een 

bepaalde periode eerst getest. Alle Friese 

paarden in de stallen zijn hengst of ruin. 

Er staan geen merries, om onrust te 

voorkomen. Een ‘Koninklijk’ paard word 

je echter niet zomaar. Karakter is daarbij 

heel belangrijk. Het paard moet beslist 

goed kunnen stilstaan maar moet 

daarentegen ook over voldoende lef 

beschikken en koel in het hoofd zijn. Hij 

moet wel langs ‘enge’ dingen durven of 

door een waterplas durven lopen 

KFPS-paarden voor de Glazen Koets, Prinsjesdag 2018 

Naam Stamboeknaam Fokker Plaats*

Quo Vadis Walter K. (Harmen 424) H. Kuiper, Oosterend Linksvoor met Postiljon

Kjel Wouter (Sjaard 320) G. Kuipers, It Heidenskip Rechtsvoor

Uno Lieke O. (Leffert 306) R. Oostendien, Zwolle Tweede gelid, links

Nenne Ritske fan de Holdingaburcht (Ulke 338) K. Kempenaar, Anjum Tweede gelid, rechts

Pyke Meint SR (Sape 381) S.J. Ruiter, Nij Beets Derde gelid, links

Falke Doerak v.d. Anne-Rinske Hoeve
(Folkert 353)

Mts. Nooteboom, Vegelinsoord Derde gelid, rechts

Nolle Melle fan de Koaten (Folkert 353) M. Tilma, Kootstertille Voor koets, links

Tiebe Walter V. (Fabe 348) Visser, Rijnsaterwoude Voor koets, rechts

*gezien vanaf de bok
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zijn in dienst bij het Koninklijk Stalde-

partement, anderen zijn ambulant en 

speciaal opgeroepen voor Prinsjesdag.  

Tijdens het aanbrengen van de tuigen en 

gedurende de wachttijd tot het inspan-

nen heerst er totale rust in de stallen en 

staan de paarden ook gewoon los op het 

gangpad.  Op het sein van de Chef 

Koetsstal worden alle paarden naar de 

Glazen Koets geloodst en in een zeer vlot 

tempo staan ze alle acht voor de koets 

ingespannen. Alle lopers dragen op dat 

moment nog een blauwe jas ter bescher-

ming van hun mooie kostuums. De 

koetsier neemt via een trapje plaats op 

de hoge bok. Op de binnenplaats van het 

staldepartement zijn de overige drie 

rijtuigen met Gelderse- en of Groningers 

ook al klaar, waarbij de Galacoupé dit 

jaar voor het eerst gemend werd door een 

vrouwelijke koetsier. Tussen half twaalf 

en half één arriveren op de binnenplaats 

ook de paarden van  de bereden ere-

escorte Koninklijke Marechaussee, de 

ere-escorte Cavalerie en twee pelotons 

van Bereden ere-escorte van de Lande-

lijke Eenheid Beredenen van de Nationale 

politie. Uiteindelijk staan er ongeveer 

190 paarden op de binnenplaats en nog 

steeds heerst er totale rust en ontspan-

nenheid. 

‘Paarden los’
Zodra het sein van vertrek gegeven 

wordt, zo rond 12.45 uur, verlaat de stoet 

bijvoorbeeld. Alle koetspaarden op het 

Departement worden ook onder het zadel 

gereden omdat sommige rijtuigen (bijv. 

de Calèches) niet zijn voorzien van een 

bok voor de koetsier. Bij dit soort 

aanspanningen wordt de koetsier 

‘postiljon’ genoemd. 

Bij het achtspan met Friese paarden voor 

de Glazen Koets is er én een koetsier, én 

een postiljon. Het voorste gelid wordt 

niet door de koetsier bestuurd maar door 

de postiljon, de man/vrouw die op het 

paard zit. Hij/zij moet echter wel de 

instructies van de koetsier volgen. Door 

middel van een bijzetteugel zorgt de 

postiljon ervoor dat het rechtervoorpaard 

ook netjes recht blijft lopen. Het rech-

terpaard van het tweede gelid, in dit 

geval Nenne (Ulke 338) is voor de 

koetsier een heel belangrijk paard. ‘Dit 

paard is voor ons van onschatbare 

waarde en gebruiken we eigenlijk altijd 

bij acht- of zesspannen. Hij is dominant 

en erg belangrijk omdat hij fungeert als 

mijn stuur, de rest van de paarden volgt 

hem’, zegt koetsier Erik Evers. 

Rust en discipline 
Om tijdig bij de Ridderzaal te arriveren 

staan rond 11.00 uur alle paarden, 

voorzien van het galatuig, klaar in de 

stallen. Bij elk paard staat een eigen 

begeleider. In de stallen worden deze 

begeleiders de ‘lopers of ook wel koet-

siers’ genoemd. Een deel van deze lopers 

Stalmeester, Comman-
dant en KFPS-voorzitter 
Bert Wassenaar 
De stalmeester van Zijne Majesteit de 

Koning, de heer Bert Wassenaar heeft een 

vrije plaats binnen de stoet, maar zal zich 

over het algemeen bevinden in de directe 

nabijheid van de Glazen Koets. Als voorzitter 

van het KFPS zou het leuk zijn wanneer hij 

ook op een Fries zou rijden, toch? Volgens 

de traditie kan het echter niet. De Com-

mandant rijdt op een schimmel zodat hij 

gemakkelijk, ook op grotere afstand, 

herkenbaar is voor de onder bevel staande 

eenheden. Derhalve rijdt de heer Wassenaar 

op schimmel Mitch. 

Galatuig: 135 jaar oud
Het galatuig dateert uit 1880 en wordt alleen bij hele speciale gelegenheden gebruikt. Net als bij 

het onderhoud van de koetsen zijn voor het onderhoud van de tuigen niet de koetsiers zelf, maar 

iemand binnen het Koninklijk Staldepartement verantwoordelijk.  

Het galatuig is rijkelijk versierd met koperbeslag. Het tuig heeft mooie rode rozetten en kwasten en 

op de schoftstukken zitten mooie kroontjes. 

Het achterste gelid draagt schoftjes met 
leidselringen waar een dubbel stel leidsels 
doorheen kunnen.

Op de gesp zit een extra oog waar de strengen van 
het derde span (vanaf de koets gezien) aan 
worden geklikt. 

groep voor groep de binnenplaats 

richting Paleis Noordeinde. Het geluid 

van de  vele hoefijzers op de stenen van 

de binnenplaats bezorgen de omstanders 

kippenvel. Het is imponerend wanneer 

zoveel paarden zich tegelijk, rustig 

richting de poort van het departement 

verplaatsen en aansluiten in de stoet.

De rijtoer gaat eerst naar Paleis Noordein-

de, waar de leden van de Koninklijke 

familie en de hofhouding in de rijtuigen 

plaatsnemen om vervolgens richting het 

Binnenhof te rijden. Daar wordt de 

troonrede voorgelezen en vervolgens 

vertrekt men weer in de rijtuigen terug 

naar Paleis Noordeinde, waar ook de 

balkonscène plaatsvindt. Zo rond 14.00 

uur komen de rijtuigen en ere-escortes  

heel vlot terug  bij het Koninklijk 

Staldepartement. 

Net als bij het inspannen heerst er bij het 

uitspannen bewonderenswaardige 

discipline. Alle paarden van alle vier 

rijtuigen worden losgemaakt, maar 

mogen pas in stap van het rijtuig 

vandaan worden geleid wanneer de eerste 

koetsier het sein ‘Paarden los’ geeft. Ook  

weer om de rust erin te houden! 


