
Koning Willem-Alexander
Op 30 april 2013 werd prins Willem-Alexander ingehuldigd. Na bijna 125 
jaar kreeg ons land weer een koning. In de 20e eeuw hadden er drie konin-
ginnen op de troon gezeten.

Koningin Wilhelmina regeerde vanaf 1898. Op dat moment was Nederland 
niet meer zo Oranjegezind. Dat veranderde tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Vanuit Londen hield Wilhelmina via Radio Oranje elke week een praatje. 
Ze prees het verzet en liet blijken dat het na de oorlog anders moest in ons 
land. Zij zou daar leiding aan geven. Maar het bleek dat Nederland niet zat 
te wachten op veranderingen. Na vijftig jaar regeren vond Wilhelmina het 
daarom genoeg. Het werd tijd voor koningin Juliana. 

Juliana was net als Wilhelmina als enig kind opgegroeid. Ze vond het lastig 
om de toekomstige koningin te zijn. Het liefst wilde ze net zo normaal zijn 
als iedereen, maar dat ging natuurlijk niet. 
Voor de Tweede Wereldoorlog trouwde ze met prins Bernard. Omdat hij 
Duits was, werd hij tijdens de oorlog niet helemaal vertrouwd. Maar Wilhel-
mina twijfelde niet aan Bernard. En omdat de meeste mannen uit het verzet 
net zo avontuurlijk waren als Bernard, werd hij hun grote held.
Juliana kreeg vier dochters en woonde op paleis Soestdijk. Hier vierde zij op 
30 april haar verjaardag met een defilé. Mensen uit het hele land kwamen 
dan in optocht langs het bordes voor het paleis, waar koningin Juliana met 
haar gezin stond te kijken en te zwaaien. Als iemand iets voor de koningin 
bij zich had, mocht dit op de trappen gelegd worden. Het defilé werd op de 
televisie uitgezonden en iedereen in het land vond het leuk om te zien hoe 
gewoon Juliana was.
 
In 1980 werd Beatrix koningin. Rond die tijd was er veel werkeloosheid en 
woningnood. ‘Geen woning, geen kroning’ was de leus van de krakers en 
op de dag van de inhuldiging ontstonden er in Amsterdam rellen met veel 
geweld. 
In het begin vonden de meeste Nederlanders koningin Beatrix afstandelijk. 
Juliana was een soort moeder van ons volk geweest. Beatrix was een wer-
kende vrouw. Zij wilde dat men haar weer majesteit ging noemen en niet 
mevrouw, zoals bij koningin Juliana. Uiteindelijk wende men aan koningin 
Beatrix. Ze werkte hard en deed het goed. Ze was een koningin voor alle 
Nederlanders.
Ook haar man prins Claus werd populair. Hij had een groot hart voor Afrika, 
waar hij als kleine jongen gewoond had. In de laatste jaren voor zijn dood 
trok prins Claus zich minder aan van het protocol. Zo deed hij weleens in 
een deftig gezelschap zijn stropdas af. Hij vond dat alle mannen dat moes-
ten doen. Een stropdas was stijf en in Afrika droeg bijna niemand 
er een.

Toen Willem-Alexander koning werd, dacht iedereen dat hij 
zich koning Willem IV zou laten noemen. Maar omdat hij vroeger 
altijd Alexander genoemd werd, heeft hij die naam gehouden. 
Samen met koningin Maxima heeft hij drie dochters. Maxima 
werkt zelf ook. Niemand vindt dat raar, want tegenwoordig 
werken veel moeders. Zij werkt onder andere voor de Verenigde 
Naties om vrouwen die in armoede leven te helpen een eigen 
bedrijfje op te starten.
Net als zijn oma wil Willem-Alexander dicht bij het volk staan. 
Hij praat makkelijk met iedereen en is ook snel over te halen om 
iets leuks te doen. Hij houdt van sport en vindt het belangrijk dat 
Nederlandse bedrijven goede zaken in de wereld kunnen doen. 
Hij is dus net als oudgrootvader Willem I een koning-koopman.

De inhuldiging van Willem-Alexander.

Koningin Juliana op de fiets.

Koninginnedag met Beatrix.
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Koning Willem-Alexander
1. Vul in: Juliana - afstandelijk - Radio Oranje - Beatrix - koninginnen - Wilhelmina - 20e eeuw - mevrouw.

 In de  zaten er drie  op de troon in Nederland.

  werd in de Tweede Wereldoorlog geliefd door haar toespraken via 

  wilde het liefst gewoon zijn en  genoemd worden.

  werd in het begin  gevonden, maar werkte hard en deed het goed.

2. Wat hoort bij wie? Zet de woorden in de juiste kolom.

 majesteit - 1948 - Hendrik - Bernard - 1980 - Claus - 2013 - Maxima - verzet - 1898 - sport - defilé

 Wilhelmina  Juliana  Beatrix Willem-Alexander

    

    

    

3. Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

 Wilhelmina vond na vijftig jaar regeren dat het tijd werd voor Juliana, want: 

    Nederland zat niet te wachten op de veranderingen die zij wilde na de oorlog.

    Nederland was wel toe aan een andere koningin. 

 Juliana vond het lastig om de toekomstige koningin te zijn, want:

    ze was net als Wilhelmina als enig kind opgegroeid.

    ze wilde het liefst net zo normaal zijn als iedereen.

 Beatrix werd in het begin afstandelijk gevonden, maar uiteindelijk wende men aan haar, want:

    ze wilde majesteit genoemd worden en dat vond iedereen toch normaal.

    ze deed het goed en was een koningin voor alle Nederlanders.

4. Wie zegt het? Vul bij elke uitspraak de juiste naam in.

 Wilhelmina - Juliana - Beatrix - Willem-Alexander 

 : “Elke zomer gaan wij een weekje naar Argentinië.”

 : “Lieve mensen, hartelijk dank voor de mooie cadeaus hier op de trap.”

 : “Mensen in Nederland, houd de moed erin, de vrede is nabij.”

 : “Jammer van die vervelende rellen op deze mooie dag.”

5. Om over na te denken

 Waarom werden Hendrik, Bernard en Claus niet koning, maar prins genoemd?

 

 Waarom mag Maxima wel koningin genoemd worden?

 

6. Zet de volgende gebeurtenissen op de juiste plek in de tijdbalk. 
 Willem-Alexander trouwt met Maxima - In Zeeland breken de dijken door - RTL zendt haar eerste programma 
 uit - Neil Armstrong zet voet op de maan
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