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Nederland krijgt een koning - voor het eerst sinds 1890

Koningin Beatrix doet afstand van de troon.
Prins Willem-Alexander wordt de 

koning van Nederland.

Koningin Beatrix zei in een verrassende toespraak tegen haar volk, dat ze 
ten gunste van haar zoon afstand zal doen van de troon. Op 30 april wordt het ambt 

aan haar oudste zoon Willem-Alexander overgeven, zodat hij de eerste koning 
sinds 1890 wordt.
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KONINGIN B������ W��������� A������ ��� O�����-N�����

Zij werd op 31 januari 1938 geboren. In de zomer 1959 behaalt zij haar kandidaats-
examen rechten en in juli 1961 slaagde zij voor haar doctoraalexamen rechten vrije 
studierichti ng. Op 10 maart 1966 trouwde ze met de Duitse diplomaat Claus von 
Amsberg. Haar moeder maakte op 31 januari 1980 bekend dat ze op 30 april na 31 
jaar afstand deed van de troon. Koningin Beatrix heeft  drie zonen: Prins Willem-
Alexander, prins Johan Friso en prins Constanti jn.

K��������� W�����-A�������� CLAUS GEORGE FERDINAND VAN ORANJE-NASSAU

Hij werd op 27 april 1967 in Utrecht geboren en is de oudste zoon van Koningin 
Beatrix en Claus von Amsberg en dus de kroonprins van Nederland. Willem-Alexan-
der groeide met zijn broers Johan Friso en Constanti jn op kasteel Drakensteyn in 
Baarn op. Toen zijn moeder tot koningin werd gekroond verhuisde het gezin naar 
Den Haag. Hij gaat naar openbare scholen en voltooide zijn opleiding aan de Atlan-
ti c College in Llantwit Major, in Wales. Vanaf 1987 studeert hij aan de Universiteit 
van Leiden geschiedenis. Op 2 februari 2002 trouwde hij met Máxima Zorreguieta. 
Ze hebben samen drie dochters:- Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Alexia 
Juliana Marcela Laurenti en, Ariane Wilhelmina Máxima Ines.

Wie heeft  recht op troon?

Sinds 1922 hebben alleen nakomelingen van koningin Wilhelmina recht op de troon. Wanneer een ko-
ning (of koningin) sterft  gaat het koningschap over aan zijn wetti  ge erfgenamen. Eerder overleden kin-
deren worden vervangen door hun kinderen. Als de koning(in) sterft , maar geen kinderen en kleinkin-
deren achterlaat, erven de eerste nakomelingen van de ouders en dan de grootouders het koningschap. 
Dit geldt echter alleen voor bloedverwanten van de koning tot de derde graad. Dit betekent dat in 
principe de afstammelingen van de koning, zijn broers en zussen en neven en nichten recht hebben om 
te erven. Zijn ooms, tantes, achternichtjes, achterneven, nichten en heven en verre verwanten kunnen 
dus alleen rechtstreeks in de opvolging komen, nadat de betreff ende voorvader koning werd.
Wanneer een koning doet afstand doet, geldt hetzelfde als bij een erfenis.

Uitsluiti ng van opvolging:

De koning(in) alsook alle troonopvolgers dienen toestemming (toestemming is nodig van de Staten-
Generaal geregeld in arti kel 28 van de Grondwet) te vragen voor het aangaan van een huwelijk. Wie 
trouwt zonder toestemming van de Staten-Generaal, verliest zijn/haar recht op de troon.
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Wanneer werd koningin Beatrix geboren?

Hoe heten de broers van prins Willem-Alexander?

Wat hebben alle troonopvolger nodig voor een huwelijk?

Hoe heet de oudste dochter van prins Willem-Alexander?

Wanneer trouwde prins Willem-Alexander met zijn vrouw Máxima Zorreguita?

Na hoeveel jaar het Koninkrijk der Nederlanden te hebben regeert, trad de 
moeder van koningin Beatrix af?

Hoe heette de echtgenoot van koningin Beatrix?

Wat studeerde Willem-Alexander?

De volledige namen van koningen en koninginnen en wanneer zij op de troon waren.

Koning Willem I: Willem Frederik (1815 - 1840)
Koning Willem II: Willem Frederik George Lodewijk (1840 - 1849)
Koning Willem III: Willem Alexander Paul Frederick Louis (1849 - 1890)
Koningin Wilhelmina: Wilhelmina Helena Pauline Maria (1890 - 1948)
Koningin Juliana: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (1948 - 1980)
Koningin Beatrix: Beatrix Wilhelmina Armgard (1980 - 2013)
Kroonprins Willem-Alexander Claus George Ferdinand (2013 -)
Opvolger: Prinses Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria

Lees het werkblad goed door en 
beantwoord dan de vragen.




