Bernard van LippeBiesterfeld (1911-2004)

De prinsesjes wonen in
prachtige paleizen,
dragen mooie kleren en
gaan op verre vakanties.
Maar ze krijgen echt niet
de hele speelgoedwinkel
cadeau. Jammer!

Juliana

Alexia
(2005)

(2003)

(1971)

Catharina-Amalia

Máxima Zorreguieta

(2007)

Ariana

Máxima is geboren in
Argentinië. Toen ze
prins WillemAlexander ontmoette,
werkte ze bij een bank.
Ze vindt het hartstikke
leuk om nu prinses en
straks koningin te zijn.

Prins Claus stond graag in de
keuken. Op zondag maakte hij
vaak uiensoep voor Beatrix en
de drie prinsen. Daar waren
ze gek op!

(1967)

(1926-2002)

Rood

De (toekomstige)
koningen en
koninginnen herk
en je
aan de in het rood
geschreven namen
.

Hendrik ging graag jagen
op de Veluwe. Hij had als
bijnaam Zwijnen Heintje.

Willem-Alexander

Claus van Amsberg

Juliana deed graag
hetzelfde als gewone
mensen. Ze was bekend
als fietsende koningin.
Haar kinderen gingen naar
een gewone school, maar
wel een heel nette hoor.

(1938)

(1909 – 2004)

Sophie van Württemberg (1818-1877)
Prinses Sophie was de eerste vrouw van Willem III. Ze wilde
helemaal niet met Willem trouwen, maar ze moest van haar
vader. Toen Sophie overleed, trouwde Willem III met Emma.

Willem III was niet zo aardig.
Hij schold zijn vrienden en
kennissen uit en dronk te
veel. Het volk noemde hij
stomme ossen.

(1792 – 1849)

Willem II

Wilhelmina was de
zus van de Duitse
koning. Ze werd ook
wel Mimi genoemd.
Heel geliefd was ze
niet. De mensen
vonden haar
afstandelijk.

Willem II vocht als generaal mee
in de slag bij Waterloo waarbij
Napoleon definitief werd
verslagen. Hij raakte daarbij
gewond aan zijn schouder.

Wilhelmina van
Pruisen (1774 – 1837)

Hendrik van MecklenburgSchwerin (1876-1934)

(1817-1890)

Willem III

(1772 – 1843)

Willem I

Beatrix

Willem-Alexander weet al
zijn hele leven dat hij
koning wordt. Hij is
daarvoor opgeleid. Hij nam
al een tijd lang heel veel
taken van zijn moeder over,
zodat hij vast kon oefenen.

Koningin Beatrix kan heel goed
beeldhouwen. Dat doet ze graag als
ze vrij is. Haar mooie koninginnenkleren doet ze dan wel uit, want
beeldhouwen geeft heel veel stof.

Bernard droeg graag
uniformen en
onderscheidingen. Hij
had ook altijd een anjer
in zijn knoopsgat.

(1880-1962)

Wilhelmina

Anna Paulowna van
Rusland (1795 – 1865)

Emma van WaldeckPyrmont (1858-1934)

Wilhelmina werd al koningin toen ze
10 jaar oud was. Dan kun je natuurlijk
nog niet regeren, dus deed haar moeder
Emma dat voor haar tot ze 18 jaar werd.

Emma is twintig als ze met Willem III trouwt.
Hij is dan al 61 en gaat elf jaar later dood.
Omdat hun enige dochter Wilhelmina dan pas
tien jaar is, gaat Emma regeren. Ze was een
stuk populairder dan haar overleden man.

Anna Paulowna was een
dochter van de Russische tsaar.
De bruiloft met Willem II in
Rusland duurde elf dagen. Dat is
nog eens een feest!

Stamboom
koningshuis

Koning Willem I werd ook wel koning koopman
genoemd. Hij zette zich in voor de handel en economie.
Hij richtte de Nederlandse Bank op om geld te kunnen
lenen aan mensen die een bedrijfje wilden beginnen.
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