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InleidingInleidingInleiding   

Op 30 april 2013 deed koningin Beatrix afstand van de troon. 
Haar zoon, Willem-Alexander, volgde haar op. 
Na 98 jaar kreeg Nederland weer een koning. 
 
In dit boek lees je meer over het ontstaan van het koningschap in 
ons land. 
Je leest ook over de herkomst van de familienaam Oranje-
Nassau en over de stamvader van ons Koninklijk Huis. 
Die familienaam gaat meer dan 500 jaar terug in de ge-
schiedenis, maar het koningschap in Nederland bestaat 
nog maar 200 jaar. 
Tot slot lees je in dit boek meer over alle vorsten en 
vorstinnen, het werk van de koning en over zijn paleizen. 



1. De Prins van Nassau en Oranje1. De Prins van Nassau en Oranje1. De Prins van Nassau en Oranje   

Het Huis Oranje-Nassau 
De officiële naam van het Koninklijk Huis is het Huis 
Oranje-Nassau. De naam Nassau duikt voor het eerst 
op in 1403. De naam Nederland bestaat nog niet.  
Ons land bestaat uit losse stukken land of gewesten. 
Die delen zijn het bezit van hertogen en graven.   
Zij besturen die gewesten in naam van een keizer. 
De Duitse graaf Engelbrecht I van Nassau (1) trouwt 
met de vrouwe van Breda, Johanna van Polanen.  
Zo komt de Duitse naam Nassau in Nederland. 

Oranje 
De naam Oranje komt van het prinsdom Orange in het zuiden 
van Frankrijk. Prins Willem van Nassau (2) erft dit prinsdom in 
1544 van een oom.  Daardoor wordt hij prins van Oranje. 
Zo komen de namen Oranje en Nassau samen. 
Bij het prinsdom hoort de Franse wapenspreuk die nog steeds 
in het wapen van Nederland staat: Je maintiendrai. (3) 
Het betekent : Ik zal handhaven ( bewaren, volhouden, in stand 
houden). 
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Ruzie 
Als de  zoon van de keizer, koning Filips II (2), aan de macht 
komt, verandert er veel. Filips wil één groot (Spaans) rijk met 
één en hetzelfde geloof: het Rooms-katholieke geloof. Er is 
geen plaats voor protestanten in zijn rijk. Zij worden vervolgd. 
Willem van Oranje steunt Filips II niet. Er ontstaat ruzie.  
De gewesten van de Nederlanden willen niet meer bij Spanje 
horen. Filips stuurt Spaanse soldaten om de orde te bewaren. 
Er zal 80 jaar oorlog gevoerd worden. 

Prins Willem van Oranje 
Deze prins Willem van Oranje zal de stamvader van ons Huis 
van Oranje worden. Ons land bestond ook in zijn tijd uit 
gewesten. Deze gewesten waren het bezit van keizer Karel 
de Vijfde. Willem woonde aan het hof van deze keizer.  
De Keizer liet Willem van Oranje (1) toezicht houden op de 
gewesten Holland, Utrecht en Zeeland. Zo’n toezichthouder 
werd stadhouder genoemd. Het woord stadhouder betekent 
plaatsvervanger (van de Keizer). 
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Stadhouders 
De opstand ging door en prins Maurtis (2), de zoon van Wil-
lem, werd stadhouder. Hij was ook de militaire leider van het 
verzet. De stadhouder was geen koning, maar had veel macht. 
En net als bij koningen volgde de zoon de vader op als stad-
houder. Ook na de Tachtigjarige Oorlog bleef het stadhou-
derschap van Oranje bestaan. Veel later zal in 1815 uit dat 
stadhouderschap het koningschap geboren worden. 

Vermoord 
Tijdens de opstand wordt prins Willem van 
Oranje in 1584 door een huurmoordernaar 
van Filips II vermoord (1).  
De opstandelingen zijn hun leider kwijt. 
Willem kreeg de bijnaam Vader des Vader-
lands. Ook werd hij Willem de Zwijger ge-
noemd, omdat hij nooit het achterste van 
zijn tong liet zien. 
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Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
Tot het jaar 1795 was Nederland een republiek. Stadhou-
ders speelden een belangrijke rol.  
De republiek bestond uit zeven gewesten of provinciën.  
Na de Tachtigjarige Oorlog werden de gewesten in 1648 zelf-
standig. Spanje was er niet meer de baas. Ons land kreeg de 
naam de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1). 
Elk gewest was zelfstandig en kon zelf beslissingen nemen, 
maar de gewesten werkten wel samen in een statenbond. 

Vluchten 
Na 1795 komt Nederland onder sterke invloed van 
Frankrijk te staan. Frankrijk heeft het koningschap aan 
de kant gezet, omdat het volk meer macht wil.  
In Nederland dreigt hetzelfde te gebeuren. Stadhouder 
Willem V voelt zich niet veilig en vlucht naar Engeland 
(2) De naam verandert in de Bataafse Republiek.  
Een paar jaar later lijft Frankrijk Nederland in. Er komt 
dan een Franse koning, Lodewijk Napoleon. 
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Koning Willem I (1815-1840) 
Deze koning wordt in 1772 geboren als prins Willem Frederik van 
Oranje-Nassau. Willem I had nog veel macht. Hij kon veel dingen zelf 
beslissen zonder een regering.  
Ook regeerde hij over de Zuidelijke Nederlanden. Het is wat we nu 
België en Luxemburg noemen. In 1830 scheidden de Zuidelijke Neder-
landen zich af na een opstand. In 1839 ontstaat het koninkrijk België.  
Willem I overleed in 1843.  

Onafhankelijk 
Na 1813 is het gedaan met de macht van Frankrijk in 
Europa. Nederland wordt weer zelfstandig. In 1814 
komt de zoon van de gevluchte stadhouder Willem de 
V weer terug. Deze zoon, Willem Frederik komt aan in 
Scheveningen (1).  Hij wordt uitgeroepen tot soever-
ein vorst. Dat betekent dat hij alleenheerser is.  
Het lijkt dat hij alle macht heeft, maar dat is niet 
waar. In 1814 krijgt Nederland haar eerste grondwet. 
Ook de koning moet zich aan die grondwet houden. 
De officiële koningsnaam wordt koning Willem I. 
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Koning Willem III (1849-1890) 
Deze koning wordt in 1817 geboren. Koning 
Willem III was het niet eens met zijn vader.  
Die had de grondwet ondertekend. Willem III 
had meer macht gewild, maar moest zich toch 
aan de wet houden. Hij overleed in 1890.  
Enkele zonen overlijden tijdens zijn leven.  
Willem III had nog één dochter, Wilhelmina. (1) 
Die was nog maar 10 jaar oud en te jong om te 
regeren. Daarom regeert haar moeder Emma   
9 jaar  als koningin-regentes (2). 

Koning Willem II (1840-1849) 
Willem II is de zoon van Willem I en volgt zijn vader op. Hij wordt 
geboren in 1792. Ook deze koning had nog veel macht, maar door 
een nieuwe grondwet werd zijn macht wel minder. Deze koning 
krijgt paleis Soestdijk cadeau, omdat hij indertijd meegevochten 
heeft tegen de Fransen. Willem II had een zwakke gezondheid en 
stierf in 1849 op 56-jarige leeftijd. Hij regeert maar 9 jaar. 
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Koningin Wilhelmina (1890-1948) 
Zij wordt in het jaar 1880 geboren als Wilhelmina Helena Pauline 
Maria. Lang wordt er gedacht dat er geen opvolger van de troon 
zal zijn, maar in 1809 wordt eindelijk een dochter, Juliana, geboren. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vlucht de koninklijke familie naar 
Engeland. Na de bevrijding komt de familie terug.   
Wilhelmina doet in 1948 afstand van de troon. Ze is dan de langst 
regerende vorstin. Wilhelmina stond bekend als een standvastige 
vorstin. Ze sterft in 1962.  

Koningin Juliana (1948-1980) 
Juliana wordt in het jaar 1909 geboren. In 1948 neemt ze de troon over 
van haar moeder Wilhelmina. Juliana is een andere koningin dan alle 
andere koningen en koninginnen. Zij lijkt bijna een soort moeder van 
het Nederlandse volk. Ze staat heel dicht bij de mensen. Op haar ver-
jaardag op 30 april komen mensen langs haar paleis cadeautjes 
brengen. Deze koningin rijdt ook op de fiets rond.   
Ze wordt aangesproken met mevrouw en niet met majesteit. Ze krijgt 
vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. In 1980 doet ze af-
stand van de troon. Prinses Juliana overlijdt in het jaar 2004. 



Koningin Beatrix (1980-2013) 
Prinses Beatrix wordt in 1938 geboren. Zij krijgt samen 
met haar man prins Claus drie zonen: Willem-Alexander, 
Johan Friso en Constantijn (1). In 1980 wordt zij de nieuwe 
koningin in Amsterdam. Er is tijdens het feest een oproer. 
Jongeren protesteren tegen het tekort aan woningen.   
Ze roepen: Geen woning, geen kroning!  
Koningin Beatrix laat zich weer majesteit noemen.  
Zij bezoekt op Koninginnedag (2) elk jaar twee gemeenten 
in Nederland. Zij doet in 2013 afstand van de troon. 

1 2 



3. Koning Willem3. Koning Willem3. Koning Willem---AlexanderAlexanderAlexander   

Willem-Alexander is de huidige koning.  
Hij wordt op 27 april 1967 in Utrecht ge-
boren (1). Hij is de oudste zoon van koningin 
Beatrix en prins Claus von Amsberg. 
De jonge prins brengt zijn jeugd door in 
Baarn (2). 
Hij is een sportieve prins en doet in 1986 
mee aan de Elfstedentocht (3), een 200 kilo-
meter lange tocht op de schaats. 
Ook houdt hij van het kijken naar sport.  
Hij vertegenwoordigt Nederland in het In-
ternationaal Olympisch Comité. 
Na zijn studie geschiedenis in Leiden wordt 
de prins voorbereid om later koning te 
worden. Hij  brengt veel bezoeken aan pro-
vincies en steden, soms alleen, soms samen 
met de koningin. 
Op 2 februari 2002 trouwt Willem-
Alexander met Maxima uit Argentinië. (4) 
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Koning, Willem-Alexander (1) en ko-
ningin Maxima (2) hebben drie 
kinderen:  
prinses Amalia Catharina (3) geboren 
in 2003, prinses Alexia (4) geboren in 
2005 en prinses Ariane (5) geboren in 
2007. 
Prinses Amalia zal als oudste prinses 
later de troonopvolgster van haar 
vader zijn.  
Ook zij zal later door haar ouders 
voorbereid worden op haar taak als 
koningin. 
 
Op 30 april 2013 werd Willem-
Alexander koning en werd Maxima de 
nieuwe koningin. Zij draagt alleen de 
titel koningin, maar heeft geen enkele 
macht. 
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Heel lang geleden was een koning de 
alleenheerser over een land. 
De koning had alle macht en maakte 
de wetten. 
In onze tijd heeft een koning geen po-
litieke macht.  Die macht ligt bij een 
door het volk gekozen regering (1). 
Die regering maakt ook alle wetten. 
De koning zet alleen zijn handteke-
ning onder de wet. Daarna is de wet 
geldig. 
Ook leest de koning de troonrede 
voor (2) op de 3e dinsdag in septem-
per. In die troonrede staan de plannen 
van de regering voor het komende 
jaar. 
De meeste tijd is de koning op bezoek 
in dorpen, steden, provincies en an-
dere landen.(3)  In dat geval is de ko-
ning de vertegenwoordiger van ons 
land. 
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Koning Willem Alexander woont met zijn gezin 
op de Eikenhorst (1) in Wassenaar.  

Na 2016 zal de koning verhuizen naar Paleis Huis 
ten Bosch (2) in den Haag.  

De koning heeft ook een paleis waar hij zijn 
werk doet. Dat werkpaleis is  Paleis Noordeinde 
(3) in den Haag. 
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Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis

-willem-van-oranje/#q=wiilem%20van%
20oranje  

Het klokhuis: Willem van Oranje 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-willem-van-oranje/#q=wiilem%20van%20oranje
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-willem-van-oranje/#q=wiilem%20van%20oranje
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-willem-van-oranje/#q=wiilem%20van%20oranje
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http://www.koninklijkhuis.nl/voor-de-media/rijksvoorlichtingsdienst/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Koningen_der_Nederlanden 

http://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/geschiedenis/ 
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