
Blitse koningin Margrethe
 
De Britse koningin Elizabeth II is alom gekend. Ze is al bijna 70 jaar 
koningin. Geen enkele andere huidige vorst zit zo lang op de troon. 
Maar ook de Deense koningin Margrethe doet het goed. 
Op 14 januari vierde zij dat ze 50 jaar koningin van Denemarken is.

Voor het gouden jubileum bracht de nationale 
bank van Denemarken een herdenkingsmunt uit. 
Op de munt staat een portret van Margrethe. Ook 
wordt de vorstin geëerd met een speciale postzegel. 
Hierop is ze twee keer afgebeeld. Aan de ene kant 
staat een jonge versie, als pasbenoemd staatshoofd. 
Aan de andere kant is er een portret van de konin-
gin zoals ze nu is.

Coole koningin
Margrethe wordt ‘de coolste koningin ter wereld’ 
genoemd. Dat komt omdat ze zich helemaal niet 
gedraagt zoals de meeste vorsten. Margrethe is nu 
81 jaar, en wat anderen van haar vinden, laat haar 
al haar hele leven koud. Ze heeft geen smartphone 
of internet. Wel is ze heel creatief. Ze illustreert 
boeken. Ook maakt ze kleren voor ballet en opera. 
Daarnaast is ze een kettingrookster. dat verbergt 
ze voor niemand. ‘Ik ben bijlange niet perfect, 
maar ik ben tenminste niet schijnheilig’, zegt ze.

Regenjas met bloemenprint
Ook haar eigen kledij ontwerpt Margrethe zelf. 
Ze draagt graag opvallende kleren. Eén van haar 
meest bekende kledingstukken is een regenjas. 
Het is een felgele bloemetjesjas, met een bijpas-

send geel vissershoedje. Dertig jaar geleden kocht 
ze een tafellaken van zeildoek. Dat is een water-
dichte stof. Een Deense modeontwerper kreeg de 
opdracht om er een regenjas van te maken. In die 
jas verschijnt de koningin nu nog dikwijls in het 
publiek. Dat mensen er haar om uitlachen, deert 
haar niet. ‘Het regent best vaak in Denemarken, en 
regen is al somber genoeg!’ zegt ze.
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