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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Van Koninginnedag naar Koningsdag! 
 
Inleiding 
 

 
 
Op de laatste dag van deze maand gaat er iets heel belangrijks 
gebeuren: koningin Beatrix neemt afstand van de troon en zal 
haar kroon overdragen aan haar zoon. Vanaf die dag is Willem-
Alexander onze koning. Zal er dan veel veranderen? Wordt 
Willem-Alexander een hippe koning? En wat zullen wij ons later 
herinneren van Beatrix? 
 
 

 
Opzet van deze lesbrief 
 
Deze lesbrief gaat over de koningin en onze aanstaande koning. Eerst ga je bekijken hoe 
het koningshuis verweven is in de Nederlandse taal. Daarna ga je filmpjes bekijken en 
een schema invullen over de verschillende koninginnen en de aanstaande koning. Ten 
slotte ga je met een klasgenoot een tijdcapsule vullen. 
 
De Nederlandse taal 
 
Het Van Dale woordenboek zegt het volgende: 
  
Oranjegezind, bn., het Huis van Oranje voorstaande;  gezinde, m.-v (-n), vriend, aanhanger van het 
Huis van Oranje;  gloed, geestdrift voor het Huis van Oranje: Oranjehuis, o., het Huis van Oranje; 
het Nederlandse vorstenhuis;  klant, m. (-en), aanhanger van het Huis van Oranje 
 
Opdracht 1 
 
Er zijn veel spreekwoorden met het woord kroon erin. 
Zet de goede betekenis achter het spreekwoord, bijvoorbeeld 1 – a. 
 
1 Er is geen kroon of er staat een kruisje op. ...... 
2 Dat spant de kroon. ...... 
3 De kroon spannen. ...... 
4 Iemand de kroon van het hoofd stoten. ...... 
5 Iemand een kroon opzetten. ...... 
6 Hij heeft een kroon verdiend. ...... 
 
a Iemand belasteren. 
b Alle goede dingen hebben ook een verkeerde kant. 
c Beter zijn dan anderen. 
d Hij heeft zich netjes gedragen. 
e Dat is het beste van alles. 
f Iemand de hoogste eer bewijzen. 
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Opdracht 2 
 
Bekijk samen met een klasgenoot minimaal twee van de volgende filmpjes. 
 
Koningin Beatrix maakt aftreden bekend 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VN8bJWoZmoo&feature=related&autohide=1 
 
Koningin Juliana maakt aftreden bekend 
http://www.youtube.com/watch?v=8_h-OHArP1A 
 
Wilhelmus, Nederlands volkslied 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=uMHbAKvPJkU&feature=related&autohide=1 
 
Prinses Beatrix geboren 
http://www.youtube.com/watch?v=W3ij7OHtxSY 
 
Prins Willem-Alexander geboren 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=I29icPDaD8g&feature=related&autohide=1 
 
Prinses Amalia geboren 
http://www.youtube.com/watch?v=Xe0mTV9I8a0 
 
Koningin Beatrix, wat doet zij allemaal 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050607_beatrix02 
 
Koningin Beatrix, vroeger en zo 
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1154812 
 
Beatrix, van prinsesje tot koningin 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050607_beatrix01 
 
Prins Willem-Alexander bestelt eerste kinderpostzegels 
http://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/videos/prins-van-oranje-bestelt-eerste-
kinderpostzegels-16926 
 
Huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima 
http://www.youtube.com/watch?v=4GBbuSICr28&playnext=1&list=PL83BCC92447D37D
51&feature=results_main 
 
Huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus 
http://www.youtube.com/watch?v=XXlNJmj1rik 
 
Huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard 
http://www.youtube.com/watch?v=9ooemliBQKM 
 
 
Opdracht 3 
 
Vul samen met je klasgenoot het volgende schema in. 
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Naam: 
 
Naam: 
 
Wij hebben de volgende filmpjes bekeken: 
 
Titel 1 = 
 
Titel 2 = 
 
Evt. titel 3 = 
 
Evt. titel 4 =  
 
Wat kun je zeggen over de verschillen in: 
 Filmpje 1 Filmpje 2 
manier van filmen 
 

  

kleding 
 

  

woordkeuze 
 

  

uitspraak 
 

  

activiteit (wat ze doen) 
 

  

omgeving 
 

  

de informatie die 
gegeven wordt 

  

 
Opdracht 4 
 
Met z’n tweeën gaan jullie een tijdcapsule vullen. Dit is een doos waarin 
jullie spullen stoppen die echt bij deze tijd horen. Een tijdcapsule hoor je 
te begraven en over minimaal tien jaar weer op te graven. Het mooiste is 
om deze tijdcapsule pas weer op te graven als prinses Amalia koningin 
wordt. Maar of jullie dan nog weten waar je ’m begraven hebt ... 
 
In de tijdcapsule stoppen jullie: 
● een foto van prins Willem-Alexander en prinses Amalia, 
● een gedicht dat echt bij deze tijd hoort, 
● een voorwerp dat echt bij deze tijd hoort, 
● een zelfbedachte whatsapp met emoticons van prinses Amalia aan haar vader 

prins Willem-Alexander over de eerste Koningsdag, 
● een zelfbedachte sms van 140 tekens van prins Willem-Alexander aan zijn moeder 

koningin Beatrix over de laatste Koninginnedag, 
● een zelfbedacht briefje van koningin Beatrix aan wijlen haar moeder prinses 

Juliana over Koninginnedag en Koningsdag, 
● een bestaand spreekwoord met een betekenis die te maken heeft met het 

koningshuis. 
 
Tip: prinses Amalia zal haar vader met heel andere woorden en afkortingen whatsappen 
dan dat prins Willem-Alexander zijn moeder sms’t en dat Beatrix aan haar eigen moeder 
schrijft. Denk goed aan het taalgebruik en de tijdgeest. Leef je in! 


