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Koning	Willem	I Wilhelmina van Pruisen 

(1772-1843)   (1774-1837)

  

  Willem	II	  Anna Paulowna Romanov

  (1792-1849) (1795-1865)

    Willem	III Sophia van Württemberg

    (1817-1890) (1818-1877)

      

      Emma	van	Waldeck-Pyrmont 

      (1858-1934)

  

 Wilhelmina	van	Oranje-Nassau Hendrik van Mecklenburg-

 (1880-1962)    Schwerin (1876-1934)

  

 Juliana	van	Oranje-Nassau Bernhard van Lippe-

 (1909-2004)    Biesterfeld (1911-2004) 

                  

Beatrix	van	Oranje-Nassau  Claus van Amsberg

(1938)         (1926-2002)

           

 Willem-Alexander  Máxima  Zorreguieta                                                   

 van	Oranje-Nassau (1967)  (1971)                                                

            

     

	 	 	 	 	 Catharina-Amalia

   Frederik  Marianne

Alexander       Hendrik    Ernst Casimir       Sophie

 Willem      Maurits  Alexander

 Irene  Margriet  Christina

Friso Mabel Constantijn Laurentien

 

Luana Zaria Eloise Claus-Casimir Leonore

   

 Alexia    Ariane
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Inleiding 

Op 27 april 1967 wordt in Nederland een prins 
geboren. Hoera, het is een jongen! Dat is bijzonder. 
Want in de honderd jaar daarvoor werden er 
alleen maar prinsessen geboren. De prins heet 
Willem-Alexander. Al vroeg weet hij dat hij geen 
brandweerman of dokter zal worden. Want hij 
is de troonopvolger. Zijn leven staat in het teken 
van koning worden. Op 30 april 2013 is het zover: 
Willem-Alexander neemt de troon over van zijn 
moeder Beatrix. 

In dit boek lees je hoe het komt dat Nederland een 
koninkrijk is. En welke koningen en koninginnen 
we al gehad hebben. Maar je leert vooral meer over 
onze koning. Hoe was de kindertijd van Willem-
Alexander? En waar studeerde hij? Hoe bereidde 
hij zich voor op zijn baan als koning? En: wilde hij 
eigenlijk wel koning worden? 
Natuurlijk lees je ook over zijn vrouw: koningin 
Máxima. En over hun drie dochters. 

Dit boek is geschreven in makkelijke taal. Met korte 
zinnen en weinig moeilijke woorden. Voor iedereen 
dus. Want de koning is toch ook van iedereen?
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Het ontstaan  
van het koninkrijk

Nederland is een koninkrijk. Maar dat is niet altijd 
zo geweest. Tot 1795 was Nederland een republiek. 
Er was geen koning of koningin. Stadhouders waren 
de baas. Dat zijn een soort ministers. Dit veranderde 
in de Franse tijd. 

Napoleon
Van 1795 tot 1813 was Nederland een provincie van 
het Franse keizerrijk. De Franse keizer Napoleon 
was de baas in ons land. Daarom noemen we deze 
periode de Franse tijd. Napoleon maakte zijn broer 
Lodewijk Koning van Nederland. Vanaf dat moment 
had ons land dus een koning. En was Nederland een 
koninkrijk. 

Willem	I
Vóór de Franse tijd was stadhouder Willem de 
Vijfde de baas van Nederland. Maar toen de 
Fransen kwamen, vluchtte hij met zijn familie naar 
Engeland. In 1813 werd Napoleon verslagen. 

De zoon van stadhouder Willem de Vijfde kwam 
terug naar Nederland. Deze zoon heette Willem 
Frederik. Maar Willem Frederik kon geen 
stadhouder worden. Want Nederland was nu een 
koninkrijk. Daarom werd hij in 1815 Koning van 
Nederland. En van België. Want in die tijd hoorde 
België ook bij Nederland. Willem Frederik noemde 
zichzelf koning Willem de Eerste. Omdat hij de 
eerste Nederlandse koning was.

België
Koning Willem de Eerste had veel macht. Hij wilde 
van Nederland een rijk land maken. Hij liet wegen, 
kanalen en spoorwegen aanleggen. Maar voor 
‘gewone’ mensen deed hij weinig. Veel Nederlanders 
waren erg arm. Ook de Belgen waren niet blij 
met deze koning. Ze kwamen in opstand. In 1839 
wonnen ze de strijd. België werd een apart land. 
Dat was een tegenslag voor Willem de Eerste. 
Daarom stapte hij in 1840 op als koning. Toen werd 
zijn zoon, Willem de Tweede, koning. Hij regeerde 
maar kort. Want al in 1849 overleed hij. Zijn zoon 
Willem de Derde volgde hem op.

Dochter
In die tijd konden vrouwen geen troonopvolger zijn. 
Maar dat veranderde na de dood van koning Willem 

e 1
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de Derde. Willem de Derde was getrouwd met 
Sophia van Württemberg. Zij overleed in 1877. 
Twee jaar later hertrouwde Willem de Derde met 
Emma van Waldeck-Pyrmont. Emma was toen 
20 jaar, en Willem de Derde 61. In 1880 kregen ze 
een dochter: Wilhelmina. 

Regentes
In 1890 ging Willem de Derde dood. Zijn drie zoons 
uit zijn eerste huwelijk waren ook dood. Wilhelmina 
werd dus koningin. Er was wel een probleem: 
Wilhelmina was pas 
10 jaar. Daarom werd 
Emma aangesteld als 
regentes. Ze werkte 
als koningin tot 
Wilhelmina 18 werd. 
Veel Nederlanders 
vonden Emma een 
goede koningin. 
Ze werkte hard. En 
bereidde haar dochter 
Wilhelmina goed 
voor op haar baan als 
koningin. 

Wilhelmina kreeg zelf ook weer een dochter: 
Juliana. Juliana werd koningin in 1948. Ook háár 
oudste kind was een dochter: Beatrix. Zij werd 
koningin in 1980. En nu heeft Nederland voor het 
eerst sinds meer dan honderd jaar weer een koning: 
Willem-Alexander.

Koningin Emma met 

haar kleindochter Juliana.

▲

De	Grondwet

Koning Willem de Eerste had een heleboel 
macht. Zijn zoon Willem de Tweede al veel 
minder. En nu heeft de koning helemaal geen 
macht meer. Hoe dat komt? Door de Grondwet. 
Dat is de belangrijkste wet van ons land. In de 
Grondwet staat wie de macht heeft. Wat de 
regering wel en niet mag doen. En welke rechten 
de inwoners hebben. De Nederlandse Grondwet 
werd in 1815 gemaakt. Hierin stond dat de koning 
(toen Willem de Eerste) veel macht had. En dat 
het parlement weinig te zeggen had. Maar dat 
veranderde in 1848. Toen werd de Grondwet 
gewijzigd. Hierdoor kreeg de koning veel minder 
macht. En de ministers en de Tweede Kamer juist 
meer. In hoofdstuk 11 lees je meer over de macht 
van Willem-Alexander.
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Woordenlijst  hoofdstuk 1

Keizerrijk
Een land waar een keizer regeert. Een keizer is een 
soort koning.

Troonopvolging
Treedt  Willem-Alexander af? Dan wordt zijn 
oudste dochter Amalia koningin. Kan of wil 
Amalia niet? Dan is de beurt aan haar zus Alexia. 
Kan of wil zij ook niet? Dan wordt Ariane koningin. 
Kan of wil Ariane niet? Dan wordt Constantijn, 
de broer van Willem-Alexander, koning.

Oranje
De achternaam van de koninklijke familie is 
‘Van Oranje-Nassau’. Nassau is een plaats in 
Duitsland. Hier woonden de voorouders van 
Willem-Alexander. Andere familieleden waren 
de baas in de Franse stad Orange. Zij werden 
‘Prins van Oranje’ genoemd. En nog steeds heet 
de troonopvolger Prins of Prinses van Oranje. 
Ook Amalia draagt de titel Prinses van Oranje. 
En oranje is nog steeds de kleur van Nederland. 
Is er iets te vieren? Dan trekken Nederlanders 
oranje kleren aan. Bijvoorbeeld op Koninginnedag. 

e
Koninkrijk
Een land waar een koning of koningin regeert.

Parlement
Het parlement is een groep mensen die controleren 
of de regering van het land zijn werk goed doet. 
In Nederland bestaat het parlement uit de Eerste 
Kamer en de Tweede Kamer.

Regentes
Een regent of een regentes doet het werk van de 
koning of koningin. Bijvoorbeeld omdat de koning 
of koningin nog te jong is om te regeren.

Regering
De regering bestuurt het land. In Nederland bestaat 
de regering uit de Koning en de ministers.

Republiek
Een land waar een president de baas is. 
De president wordt door het volk gekozen.

Tweede	Kamer
Het volk kiest de leden van de Tweede Kamer. Deze 
groep controleert of de regering haar werk goed 
doet. Ze controleren de wetten die de regering 
maakt. Ze kunnen ook wetten veranderen. En zelf 
wetten maken.
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De geboorte 
van een prins 

Op 25 april 1967 wordt prinses Beatrix opgenomen 
in het ziekenhuis van Utrecht.
Haar man, prins Claus, en haar moeder, koningin 
Juliana, zijn er ook. Heel Nederland kijkt uit naar de 
geboorte van een prins of prinses.

Prins
Het duurt nog twee dagen. Maar in de avond van 
27 april is er nieuws. Er is een prins geboren! Na zijn 
moeder, prinses Beatrix, is hij de troonopvolger. En 
dat is best bijzonder. Want het is al 115 jaar geleden 
dat er een prins werd geboren in Nederland. Eerder 
werden er alleen prinsessen geboren.

Feest
Voor het ziekenhuis in Utrecht staan honderden 
mensen. Ze vieren feest. De volgende dag zijn alle 
schoolkinderen vrij. Overal in het land gaat de vlag 
uit. Mensen eten beschuit met oranje muisjes.

Streepje
Op 2 mei doet prins Claus aangifte van de geboorte. 
Pas dan hoort Nederland de naam van het prinsje: 
Willem-Alexander. Er is nog even onrust over de 
dubbele voornaam met een streepje ertussen. 
Want in die tijd is dat eigenlijk niet toegestaan. 
De regering moet er zelfs over vergaderen. Maar 
dan wordt de naam toch goed gekeurd. Vanaf dat 
moment is een dubbele naam met een streepje 
ertussen niet meer verboden.

e 2

Prinses Beatrix en prins Claus laten de pasgeboren 

Willem-Alexander aan Nederland zien.

▲
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Huis
Moeder en zoon zijn gezond en mogen na een paar 
dagen naar huis. Ze wonen in kasteel Drakensteyn. 
Dat staat in het dorp Lage Vuursche, in de provincie 
Utrecht.

Gedoopt
Op 2 september 1967 wordt Willem-Alexander 
gedoopt. Daarvoor komen 1800 mensen samen in 
de Sint-Jacobskerk in Den Haag. Er zijn ook veel 
journalisten en fotografen. 
Na de doop verdwijnt het koninklijk gezin naar hun 
kasteel. Ze willen dat hun zoon in alle rust opgroeit. 

Woordenlijst  hoofdstuk 2

Aangifte	doen	van	een	geboorte
Binnen drie dagen na de geboorte moet een baby 
worden aangegeven bij de gemeente. Iemand 
die bij de bevalling was moet dat doen. Vaak is 
dat de vader van de baby. Bij de gemeente wordt 
een geboorteakte gemaakt voor het kind. Het 
kind is dan officieel geregistreerd en krijgt een 
burgerservicenummer.

Wist je dat ...?

Saluutschoten
Na de geboorte van prins Willem-Alexander werden 
101 saluutschoten afgevuurd. Met een kanon. Dat 
is een heel oude traditie bij de geboorte van een 
troonopvolger. Vroeger klonken er 101 schoten 
bij de geboorte van een prins, en 51 schoten bij 
de geboorte van een prinses. In 1983 is de wet 
veranderd. Sinds die tijd is er geen verschil meer 
tussen jongens en meisjes. Bij de geboorte van 
Catharina-Amalia, de oudste dochter van Willem-
Alexander, waren daarom ook 101 saluutschoten te 
horen. e


