Troonopvolging

‘LEVE
LEVE DE KONING!
KONING!’

Hoe ging het vroeger?
In dit filmpje zie je hoe
koningin Beatrix in 1980
werd ingehuldigd.

30 april 2013… een bijzondere dag! Waarom?
Op die dag stopt koningin Beatrix met haar werk.
Prins Willem-Alexander volgt haar op.

Hij wordt koning. Er is op 30 april dus een troonswisseling. Hoe gaat dat? Dit en meer lees je in deze
krant.

NEDErLaND IS EEN mONarchIE
ELK LAND HEEFT EEN STAATSHOOFD.
STAAT EN LAND BETEKENEN HETZELFDE.
IN ONS LAND IS DE KONING OF KONINGIN HET HOOFD VAN DE STAAT. IN
SOMMIGE LANDEN IS DAT NIET ZO. IN
FRANKRIJK BIJVOORBEELD IS EEN PRESIDENT HET STAATSHOOFD.

MONARCHIE = EEN LAND MET EEN
KONING(IN) ALS HOOFD
REPUBLIEK = EEN LAND MET EEN
PRESIDENT(E) ALS HOOFD

IN NEDERLAND KUNNEN WE NIET KIEZEN
WIE DE KONING WORDT. DAT WORD JE
DOOR JE GEBOORTE. EEN PRESIDENT
KIES JE MEESTAL WEL. IN FRANKRIJK
WORD JE PRESIDENT ALS JE DE MEESTE
STEMMEN KRIJGT.
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aruba

NEDErLaND
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hEEft DE KONING macht?
Op 30 april stOpt
kOningin Beatrix met haar
werk. Ze treedt af als
kOningin. prins
willem-alexander vOlgt
haar Op. hij wOrdt
kOning. er is Op 30 april
dus een trOOnswisseling.
hOe gaat dat?

Nee, want Nederland is een constitutionele
monarchie. Dat betekent dat de koning zich
moet houden aan de grondwet. Constitutie is
een moeilijk woord voor grondwet. De koning
is het staatshoofd van ons land. Maar de
koning mag niet bepalen wat er in Nederland
gebeurt. Wie is er dan de baas? Dat zijn wij
met z’n allen! Het volk is in Nederland de
baas. Het Nederlandse volk mag namelijk
mensen kiezen die de regels maken voor ons
land. Deze mensen noemen we volksvertegenwoordigers. Ze zitten in het parlement, de
Tweede Kamer. We hebben ook een regering
met ministers. De koning heeft dus bijna
geen macht.
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SINt maartEN
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bONaIrE SINt EuStatIuS

Willem-Alexander wordt koning van het
Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk
der Nederlanden is niet alleen Nederland.
Het bestaat uit vier landen.

Je hebt een
openbare taak.
Mensen zien jou bij belangrijke gebeurtenissen. Je gaat naar leuke
dingen, maar ook naar
rampen. Bijvoorbeeld
naar een finale van
een sportwedstrijd of je
bezoekt slachtoffers van
een groot ongeluk.
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3.

Je ondertekent
alle wetten. Je
laat met je handtekening zien dat de wet
definitief is. Je hoeft het
dus niet eens te zijn met
de wet.

4.

Je overlegt wekelijks met de mi-

5.

Je benoemt
politieke
bestuurders, bijvoor-

beeld ministers en
burgemeesters. Je mag
deze mensen niet zelf
uitkiezen.

6.

Je bent voorzitter
van de Raad van
State. Deze Raad geeft
advies over wetsvoor-

SYMBOLEN BIJ DE
INHULDIGING
stellen en is de hoogste
rechter bij ruzies tussen
burgers en de overheid.
Als voorzitter heb je
weinig te zeggen; je
bent bijna nooit bij de
vergaderingen. Eigenlijk is de ondervoorzitter de baas.

7.

Je vertegenwoordigt ons land. Dit
betekent dat je namens
ons op bezoek gaat naar
andere landen: dat heet
een staatsbezoek. En je
ontvangt staatshoofden
uit andere landen in
ons land. Je bent dan
gastheer.

beeld: koningin wikipedia

1.

nister-president. Je mag
adviezen geven, maar de
minister-president beslist
of hij er wat mee doet. Dit
overleg is geheim.

1. KonIngIn BeatrIx stopt
offIcIeel met haar werK

2. wIllem-alexander Is KonIng

Direct nadat koningin Beatrix
haar handtekening heeft gezet, is
Willem-Alexander koning. Hij hoeft
hier niets voor te doen. Het gaat
helemaal vanzelf. Dit is zo
geregeld in onze grondwet.
Zijn vrouw Máxima is nu koningin.
En hun dochter Amalia wordt de
Prinses van Oranje.

Dit heet met een moeilijk woord
abdicatie. Koningin Beatrix stopt
met haar werk door haar handtekening onder een belangrijk document te zetten. Dit document heet
de Akte van Abdicatie. Ze doet dat
in het Koninklijk Paleis op de Dam
in Amsterdam. Hierna noemen we
haar prinses Beatrix.

10.30
3. toespraaK op het BalKon

4. Nu moet Willem-Alexander nog
ingehuldigd worden. Dat gebeurt
op dezelfde dag in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam, naast het Paleis op
de Dam. Er zijn twee belangrijke
momenten tijdens de inhuldiging:

Nederland telt twaalf provincies en ligt in
Europa. De eilanden Aruba, Curaçao en Sint
Maarten liggen in het Caribisch gebied. Zij
hebben hun eigen parlement en regering
en bepalen veel dingen zelf. Dat is allemaal
geregeld in een bijzonder document. Dat heet
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden Saba, Sint Eustatius en
Bonaire zijn ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland en horen dus ook bij het Koninkrijk.
Bij de inhuldiging op 30 april zijn niet alleen
volksvertegenwoordigers en ministers uit
Nederland aanwezig, maar ook uit de andere
drie landen.

Wat DOEt EEN KONING VOOr WErK? SOmmIGE DINGEN mOEt DE KONING DOEN, OmDat
hEt IN DE WEt Staat. aNDErE DINGEN StaaN NIEt IN DE WEt, maar VErWachtEN WE WEL
VaN DE KONING. DIt zIjN GEWOONtES. StEL jE VOOr Dat jIj KONING bENt.
DIt zIjN DaN jE taKEN:
Op de derde dinsdag in september
is het Prinsjesdag. Je
gaat dan met een koets
naar de Ridderzaal en
leest de troonrede voor.
In de troonrede staan
de plannen van de regering voor het komende
jaar.

10.01

14.00

DE taKEN VaN DE KONING

2.

10.00

VaN WELKE LaNDEN WOrDt
WILLEm-aLExaNDEr KONING?

curacaO

Saba

Wat GEbEurt Er Op 30 aprIL 2013?

1. DE KROON
Een kroon hoort eigenlijk bij
een koning. Daaraan kun je
zien dat hij koning is. Maar in
Nederland heeft de koning de
kroon nooit op zijn hoofd.

I. koning willem-alexander
legt de eed af

II. Onze volksvertegenwoordigers
beloven of zweren trouw

Koning Willem-Alexander zweert
trouw aan de grondwet. En hij zweert
dat hij zijn best doet om een goede
koning te zijn. Hoe doet hij dat?
Koning Willem-Alexander spreekt
hardop een tekst uit. Hij eindigt met
de eed: ‘Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.’ Tijdens het uitspreken
van de eed steekt hij twee vingers van
zijn rechterhand in de lucht.

Onze volksvertegenwoordigers beloven of zweren dat ze trouw zijn aan
de koning. Dat betekent dat zij zich
houden aan de regels in de grondwet
over het koningschap. Eerst houdt de
voorzitter van de Eerste Kamer een
toespraak. Daarna gaan de volksvertegenwoordigers één voor één staan.
Ze steken twee vingers in de lucht en
zeggen hardop de belofte of de eed.

Hierna spreken prinses Beatrix en
koning Willem-Alexander het volk
toe. Dit doen ze vanaf het balkon van
het paleis. Ook Máxima en de drie
prinsesjes komen even op het balkon
staan om naar ons te zwaaien.

Belofte of eed?
Belofte = ‘Dat beloof ik.’
Eed = ‘Zo waarlijk helpe mij
God almachtig.’
Volksvertegenwoordigers die in
God geloven zeggen de eed. En
volksvertegenwoordigers die
niet in God geloven zeggen de
belofte.

Bij de inhuldiging liggen vijf voorwerpen op een tafel. Deze voorwerpen hebben een symbolische betekenis. De vijf voorwerpen heten met een moeilijk
woord regalia. Op de tafel liggen ook de Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden. Dit zijn de regalia:

2. DE SCEPTER
De scepter is een soort staf. Je
kent vast wel de staf van Sinterklaas. De scepter beeldt uit
dat de koning gezag heeft.

3. DE RIJKSAPPEL
De rijksappel is een bol van
goud met bovenop een kruis.
De bol staat voor de wereldbol.
Het betekent dat de koning het
hoofd is van een stukje van
de wereld, namelijk van het
Koninkrijk der Nederlanden.

4. HET RIJKSZWAARD
Het rijkszwaard is een groot
en duur zwaard. Dit zwaard
beeldt uit dat de koning macht
heeft.

5. DE RIJKSSTANDAARD
De rijksstandaard lijkt een
beetje op een vlag. Er staat
een plaatje van het wapen van
Nederland op. Bijna elk land
heeft een eigen wapen. Dit is
een soort logo.
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Wat maG DE KONING VOLGENS DE WEt?

DE KONING IS LID VaN
DE rEGErING

DE KONING IS
ONSchENDbaar

DE mINIStErS zIjN
VEraNtWOOrDELIjK

Wat betekent dat?
de koning en de ministers zijn samen de regering van ons
land. de koning is het staatshoofd.

Wat betekent dat?
niemand kan de koning dwingen iets te doen. niemand
kan hem een straf geven.

Wat betekent dat?
Ministers zijn verantwoordelijk voor alles wat de koning
zegt of doet. Dat heet ‘ministeriële verantwoordelijkheid’.

dus…
de koning gaat samen met de ministers op de foto als er
een nieuw kabinet is. Maar hij is nooit bij vergaderingen
van de ministers. de koning heeft bijna geen macht.

dus…
als de koning in een toespraak lelijke dingen zegt over
iets of iemand, dan mag niemand tegen hem zeggen dat
hij dat niet had moeten doen. en de koning hoeft ook aan
niemand uit te leggen waarom hij die dingen heeft gezegd.

dus…
De koning moet oppassen met wat hij zegt en doet. Als de
koning bijvoorbeeld verkeerde dingen zegt, dan moeten
de ministers uitleggen aan de Tweede Kamer waarom hij
dit heeft gedaan. In het ergste geval moet een minister
zelfs aftreden voor iets wat de koning heeft gezegd.

PVDA

GROEN LINKS

50PLUS

Partijleider: Diederik Samsom

Partijleider: Bram van Ojik

Partijleider: Henk Krol

De koning moet lid van de regering blijven. De ministers
blijven verantwoordelijk.

Nederland moet een republiek worden, dus zonder
koning.

Koningin Beatrix laat zien
dat je uitstekend kunt
functioneren als je boven de
50 bent.

D66

VVD
Partijleider: Mark Rutte
De koning moet lid van de
regering blijven. Het moet
blijven zoals het is.

Partijleider: Alexander
Pechtold

PVV

De koning mag geen politieke taken meer hebben.
De koning hoeft geen wetten
meer te ondertekenen.

Partijleider: Geert Wilders
De koning moet uit de regering. Het koningshuis moet
bezuinigen.

SGP

CDA

SP

Partijleider: Kees van der
Staaij

Partijleider: Sybrand van
Haersma Buma

Partijleider: Emile Roemer

De geschiedenis van ons koningshuis is sterk verbonden
met de geschiedenis van
Nederland.

We zijn trots op ons koningshuis. Het moet blijven zoals
het nu is.

CHRISTEN UNIE
Partijleider:: Arie Slob
Ons koningshuis is meer dan
een symbool het vertegenwoordigt de geestelijke vrijheid en de zelfstandigheid
van Nederland.

Wat KOSt ONS KONINKLIjK huIS?
De koningin krijgt geen salaris maar een uitkering van
de Nederlandse staat. Op dit
moment krijgen drie leden van
het Koninklijk Huis een uitkering:
koningin Beatrix, prins WillemAlexander en prinses Máxima. De
uitkering bestaat uit een persoonlijk inkomen en een bedrag voor
personeels- en kantoorkosten. De
koningin hoeft geen belasting te
betalen.

WIE?

INKOmEN

DIrEctEur phILIpS

± € 3.100.000 (mEt bONuSSEN)

KONINGIN bEatrIx

€ 825.000

mINIStEr

€ 144.000

LEraar mIDDELbarE SchOOL

± € 35.000

KappEr

± € 20.000

Wat als je het persoonlijk inkomen van koningin Beatrix vergelijkt met het inkomen van andere
Nederlanders?

bIjStaNDSuItKErING

In totaal is in 2012 ongeveer 39
miljoen uitgegeven aan het Koninklijk Huis in Nederland. Onder
andere aan personeel, onderhoud
van paleizen en beveiliging van
de Koninklijke familie. Best veel,
het meeste van alle koninkrijken
in West-Europa. In Spanje kost het
Koninklijk Huis 8 miljoen euro.
Maar als je ook kijkt naar landen
met een president, dan kan het nog
duurder. Frankrijk geeft elk jaar
ongeveer 111 miljoen euro uit aan
de president.
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martijn, 15 jaar
4 vmBO-tl

Brenda, 16 jaar
4 vmBO-tl

rOB, 15 jaar
4 vmBO-tl

Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap

Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap

Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap

‘De koningin is een symbool
voor ons land. En de koningin
kiest uit wat het beste is voor
het hele volk. Beatrix heeft
het goed gedaan.’

‘De koningin heeft veel gezag,
maar je merkt weinig van
het koningshuis. De Tweede
Kamer beslist toch alles. Ze
mogen van mij wel blijven.’

‘Ik ben ertegen. Waarom heb
je ze nodig? Ze beslissen toch
niets meer. Ze geven alleen
maar geld uit.’

Partijleider: Marianne
Thieme
De koning mag niet meer
jagen en mag bij de inhuldiging geen bont dragen.

DOE DE TEST EN JE WEET HET

1) Wat doe jij dit jaar tijdens Koninginnedag?

2) De minister-president heeft elke week een
gesprek met de koning. Wat vind jij hiervan?

WAT vIND JIJ vAN HET KONINGSHuIS?

PARTIJ VOOR
DE DIEREN

rEpubLIEK Of mONarchIE?
A) De vlag uithangen en naar de inhuldiging op televisie kijken.
B) Met vrienden de stad in, vooral voor de
gezelligheid.
C) Ik doe niets bijzonders. Ik vind het maar
onzin.

± € 7.900

Het is beter als je het staatshoofd kunt kiezen.

A) Dat is goed. De koning moet weten wat
er speelt in het land.
B) Dit wekelijkse gesprek moet worden
afgeschaft. Het is niet democratisch.
C) Dat is goed. Wat mij betreft mag de koning zelfs advies geven aan de ministerpresident.

JIJ WIlT GRAAG EEN
CONSTITuTIONElE MONARCHIE
(19 – 30 PuNTEN)

3) Het Koninklijk Huis kost ongeveer 39 miljoen
euro per jaar. Wat vind jij hiervan?

5) Welke van de volgende voordelen van het
koningshuis vind je het belangrijkst?

A) Een president kost ook geld, dus het
maakt mij niet uit. Bovendien heb ik
liever een koning.
B) Het is belachelijk dat dit allemaal moet
worden betaald door de belastingbetaler.
C) De koning mag van mij wel een beetje
bezuinigen.

A) Het koningshuis zorgt ervoor dat Nederlanders zich verbonden voelen met elkaar.
Samen staan we voor Oranje!
B) Het koningshuis levert geld op doordat de
koning contacten legt tussen Nederlandse
en buitenlandse bedrijven.
C) Ik zie helemaal geen voordelen.

4) De koning heeft in Nederland een heel kleine
politieke rol. Hij vormt samen met de ministers
de regering en zet zijn handtekening onder
wetten. Wat vind jij hiervan?

6) Sommige landen hebben geen koning, maar
een president. Wat heb jij liever?

A) De koning hoort helemaal geen politieke
rol te hebben. Alleen lintjes doorknippen
is wel genoeg.
B) Het is hopeloos ouderwets dat Nederland
een koning heeft.
C) De ministers wisselen elke vier jaar (of
eerder), de koning blijft veel langer. Dus
daarom is het wel handig.

uitslag

A) Een president is beter dan een koning,
want een president wordt gekozen. Dit betekent dat het volk beslist wie het wordt.
B) Een koning is beter, want hij hoeft zich geen
zorgen te maken of hij wel herkozen wordt.
Hierdoor kan hij zijn werk beter doen.
C) Beiden hebben voor- en nadelen. Ik weet
niet wat het beste is.

Je vindt de koning erg belangrijk. Het
hoort bij Nederland. De koning mag van
jou best een politieke rol hebben. Dat is
goed voor onze democratie. In moeilijke
tijden zorgt een koning voor stabiliteit.
JIJ WIlT GRAAG EEN
CEREMONIëlE MONARCHIE
(9 – 18 PuNTEN)

volgens jou zijn er een paar voordelen van
een koning als staatshoofd. Maar de koning mag zich niet bemoeien met de politiek. Alleen lintjes doorknippen en staatsbezoeken afleggen is wel genoeg.
JIJ WIlT GRAAG EEN REPuBlIEK
(0 – 8 PuNTEN)

Je vindt dat bij een democratie geen koning hoort, want de koning wordt niet gekozen door het volk. van jou mogen we het
koningshuis afschaffen.

1 A = 5 • B = 3 •C = 0 • 2 • A = 3 • B = 0 • C 5
3•A=5•B=0•C =3•4•A=3•B=0•C=5
5•A=5•B=3•C=0•6•A=0•B=5•C=3

flickr.com/photos/minister-president

Wat zEGt DE pOLItIEK OVEr hEt KONINGShuIS?
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OraNjE StambOOm

kOning willem-alexander
2013 – ?
Willem-Alexander is op 2 februari 2002
getrouwd met prinses Máxima. Ze kregen
drie dochters: Catharina-Amalia, Alexia en
Ariane.

wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOningin Beatrix
1980 – 2013
Koningin Beatrix trouwde met prins Claus.
Ze kregen drie zonen: Willem-Alexander,
Friso en Constantijn. Prins Friso heeft in
2012 een ernstig ongeluk gehad. Hij ligt
nog steeds in coma.

wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOningin juliana
1948 – 1980
Koningin Juliana trouwde met prins Bernhard. Ze kregen vier dochters: Beatrix,
Irene, Margriet en Christina. Juliana was
op 30 april jarig. Daarom vierden we op
deze dag Koninginnedag.

wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOningin wilhelmina
1898 – 1948
Wilhelmina is vijftig jaar koningin geweest. Ze was koningin tijdens de Tweede
Wereldoorlog. vanuit londen hielp ze mee
om Nederland te bevrijden van de Duitse
bezetters. via Radio Oranje stuurde ze
regelmatig berichten naar het Nederlandse
volk. Koningin Wilhelmina trouwde met
prins Hendrik.

franse tijd
Van 1795 tot 1813 waren de Fransen de baas
in nederland. Zij maakten van nederland eerst
een republiek en later een koninkrijk: een land
met een koning. de Franse keizer napoleon
stuurde zijn broer naar nederland om koning
te worden van ons land. dit duurde niet lang.
daarna, van 1810 tot 1813, was nederland ingelijfd bij Frankrijk.

WIE:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

regentes emmA
1890 – 1898
Wilhelmina was nog maar tien jaar toen
haar vader overleed. Ze werd toen wel
koningin, maar ze was nog te jong om
te regeren. Haar moeder Emma heeft de
taken daarom tijdelijk overgenomen. Zij
was plaatsvervanger van de koning. Een
moeilijk woord hiervoor is regentes.

nederland weer Zelfstandig
Vanaf 1813 was nederland weer een zelfstandig land. Maar er was nog niemand om nederland te besturen. een paar wijze mannen
vonden het een goed idee om de zoon van de
laatste stadhouder terug naar nederland te
halen. Hij heette Willem Frederik en was familie van Willem van Oranje. Voor de Franse
tijd was hij met zijn vader vertrokken naar engeland. In 1813 kwam hij terug in nederland
en werd in 1815 officieel koning van ons land.

wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOning willem iii
1849 – 1890
Willem III vond het niet leuk dat hij zo
weinig macht had. Na het overlijden van
zijn eerste vrouw trouwde hij met koningin
Emma. In 1880 kregen ze een dochter:
Wilhelmina. Hij was toen al 63 jaar.

wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOning willem ii
1840 – 1849
Het volk wilde niet meer dat de koning alle
macht heeft. In 1848 tekende de koning
een nieuwe grondwet. Hij kreeg nu veel
minder macht. De macht ging naar de Eerste en Tweede Kamer. De Eerste en Tweede
Kamer werden gekozen door mensen met
veel geld. Koning Willem II was getrouwd
met Anna Paulowna uit Rusland.

WIE:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

kOning willem i
1815 – 1840
Willem I was de eerste koning van Nederland. Hij had alle macht. Hij was getrouwd
met Wilhelmina van Pruisen.

Claus

juliana

willemalexander

hendrik

wilhelmina

willem iii

willem ii

willem i

máxima

Catharinaamalia

willem van Oranje: ‘vader des
vaderlands’
Lang geleden (in de zestiende eeuw) was
spanje de baas over nederland. Willem van
Oranje was het niet eens met de spaanse koning Filips II. Hij vocht tegen de spanjaarden.
Willem van Oranje stierf voordat de spanjaarden waren verslagen. Maar zijn kinderen
en kleinkinderen gingen door met de strijd en
wonnen. daardoor ontstond de Republiek der
Zeven Verenigde nederlanden. Vanwege zijn
belangrijke rol bij de vorming van ons land
wordt Willem van Oranje ook wel de Vader
des Vaderlands genoemd.
stadhOuders
In de Republiek der Zeven Verenigde nederlanden was er geen koning. er waren stadhouders met veel macht. Veel van deze stadhouders waren familie van Willem van Oranje.
toen de Fransen in 1795 ons land binnenvielen, vertrok de laatste stadhouder, prins Willem V, naar engeland.

franse tijd

stadhOuders

willem van Oranje
vader des vaderlands
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VaN babY tOt KONING

©RvD, Beeldcentrum Rijksoverheid

Bernhard

wie:
Regeerperiode:
Bijzonderheden:

beeld Willem-alexander: ©RvD, Frank van Beek
beeld Máxima: ©RvD, Frank van Beek

Beatrix

WIE

7

1. Welke voornaam heeft Willem van Oranje in ons
volkslied?
2. In welke kleur kleden veel mensen zich op Koninginnedag?
3. Dit kledingstuk mag de koning niet aan van de
Partij voor de Dieren. De hermelijnen …
4. Wie is de nieuwe troonopvolgster als WillemAlexander koning is?
5. In welke stad is de inhuldiging van koning Willem-Alexander?
6. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Sint Maarten en ...
7. Deze koningin was precies vijftig jaar koningin
van Nederland.
8. Op welke dag in de week is het Prinsjesdag?
9. In welke wet staan regels over de troonopvolging?

puzzEL
1
2
3
4
5
6

Oplossing:
Een land met een koning als staatshoofd noemen we
ook wel een

7
8
9

...............................................
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v ul HIER JE ANTWOORD IN:

Waar Gaat ONS VOLKSLIED OVEr?
wilhelmus van nassouwe (1)
ben ik, van duitsen bloed,(2)
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
een prinse van oranje (3)
ben ik, vrij onverveerd,(4)
den Koning van hispanje (5)
heb ik altijd geëerd.

2
1
3

Als je vroeger een
stuk land in je
bezit had, dan werd
de naam van dit
land aan je naam
toegevoegd. De vader
van Willem van
Oranje was graaf
van een stuk grond
in Duitsland. Dit
stuk grond heette
Nassau. Dit werd
dus de achternaam.
De achternaam van
Willem-Alexander is
‘van Oranje-Nassau’.

Willem van Oranje
werd geboren in de
Duitse plaats Dillenburg. Hij is dus ‘van
Duitsen bloed’.

Heb je je ooit afgevraagd waarom ons
nationale voetbalelftal bijna altijd
in oranje speelt? Of
waarom oranje dé
kleur is van Koninginnedag? Ook deze
achternaam komt
van een stuk land.
Beatrix en WillemAlexander zijn verre
familie van Willem
van Oranje. Deze eerste Willem kreeg de
achternaam Oranje,
omdat hij ooit van
zijn neef een stuk

land in Frankrijk
had geërfd met de
naam ‘Oranje’.
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Onverveerd… wat is
dat?! Het is een heel
ouderwets woord
voor ‘ik ben nergens
bang voor’.

Huh?! Willem van
Oranje vocht toch
juist tegen de Spanjaarden? Dat klopt.
Met de koning van
Hispanje bedoelen ze
in dit lied niet Filips
II, maar koning
Karel v. Hij was de
koning van Spanje
voor Filips II. Met
hem was Willem van
Oranje wel goede
vrienden.
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