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Het “huis“ van Oranje 
 

 

Willem van Oranje 
Willem is op 24 april 1533 op het Duitse kasteel Dillenburg geboren als oudste zoon 
van Willem, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Zijn moeder voedde Willem 
zelf op en deed dat in Lutherse geest. Willem kreeg aan de hofschool onderwijs in 
schrijven, lezen en rekenen. Vreemde talen leerde hij niet. In 1544 erfde hij bij de dood 
van René van Chalons, prins van Orange, het prinsdom Orange, waarbij het gebied 
rondom Breda hoorde. In Breda leerde Willem Frans, Nederlands en Latijn. 
Ridderlijke vaardigheden en kunsten werden hem ook daar bijgebracht. T  ot zijn 

zestiende jaar woonde Willem in zijn paleis in Breda. 
Op 17-jarige leeftijd werd Willem kamerheer van de keizer, Karel V, in Brussel.  
Karel V stelde groot vertrouwen in hem. Als Karel vreemde vorsten ontving, was 

Willem er bijna altijd bij. Andere edelen waren dan ook jaloers op hem. Willem maakte aan het Brusselse hof 
veel vrienden. Hij had er een prinsheerlijk leventje met veel feesten. 
In 1551 trouwde hij met Anna van Buren, waardoor hij de bezittingen van de graaf van Buren erfde. Zo groeide 
Willem uit tot de belangrijkste edelman van de Nederlanden. 
Als Karel V in 1555 afstand doet ten gunste van zijn zoon Filips II, verandert er veel. Het boterde niet tussen 
Filips en Willem. In hetzelfde jaar dat zijn vrouw Anna van Buren sterft, lukt het Willem om vrede te maken 
tussen Frankrijk en Spanje. Maar daar hoort hij ook van het plan om protestanten te vermoorden. Het betekent 
een breuk in het onbezorgde leven. Willem wilde verdraagzaamheid en gewetensvrijheid, geen godsdienststrijd. 
Filips II keert naar Spanje terug en laat het bestuur over de Nederlanden over aan zijn halfzuster Margaretha van 
Parma, die wordt geholpen door drie adviesraden. Willem van Oranje wordt stadhouder van Holland, Utrecht en 
Zeeland. Een stad- houder is een dienaar van de koning. De toestand in de Nederlanden verscherpt door de 
vervolging van protestanten, door de aanwezigheid van Spaanse troepen en door het Spaanse bestuur. In 1560 
sluit Willem van Oranje met de hoge adel een soort bond. Ze willen dat de Spaanse troepen vertrekken (dat 
gebeurt in 1561), dat het bestuur moet veranderen (Granvelle gaat weg) en dat de geloofsvervolgingen moeten 
stoppen. Dit laatste lukte niet. In 1564 vertelde Willem hoe hij over die zaken dacht. Willem sprak zijn afkeuring 
uit over koningen die hun onderdanen geen vrijheid van geloof en godsdienst geven. Een reis van edelman 
Egmont naar Filips II leverde niets op. De maatregelen werden zelfs strenger. De lage adel bood daarop het 
smeekschrift aan (1566). Ook dat bleef zonder resultaat. In datzelfde jaar brak de beeldenstorm uit. Nu stuurde 
Filips II hertog Alva om de Nederlanden te straffen. Willem moest vluchten, vergaarde bondgenoten en werd zo 
de leider van de Opstand. Het betekende het begin van een langdurige strijd. 

De opstand 
Filips II is zo boos over wat er in de Nederlanden gebeurt, dat hij de leider Willem van Oranje in de ban doet. En 
hij verklaart Willem vogelvrij. Iedereen die Willem kan vermoorden, krijgt 25 000 gouden dukaten als beloning. 
Op 26juli 1581 zweren de Nederlanden de Spaanse koning Filips II af. Dat is het beginpunt van een eigen ,,land” 
(Acte van Verlatinghe). Op 18 maart 1582 vindt een eerste aanslag plaats op het leven van Willem van Oranje in 
Antwerpen. Jean Jaureguy stapt op hem toe met een document. Hij trekt zijn pistool en verwondt de prins. 
Willem wordt geraakt in een slagader aan de hals en zijn kaakbeen is verbrijzeld. Maar de prins overleeft deze 
aanslag. Meer plannen worden gesmeed (maart 1583, april 1584). Balthasar Gerards wil ook een plan uitvoeren. 
Hij ziet kans om onopgemerkt binnen te komen. Als boodschapper komt hij zelfs in dienst van do prins. Willem 
geeft hem geld, zodat hij nieuwe kleren kan aanschaffen. Van dat geld koopt Gerards twee pistolen. Daarmee is 
hij op 10 juli 1584 in het Prinsenhof in Delft. De prins wordt gewaarschuwd voor een verdacht iemand, maar hij 
wuift dat weg. Balthasar Gerards kan zich beneden in de gang in een nis verstoppen. Na het middagmaal loopt de 
prins de trap af. Gerards komt tevoorschijn en raakt de prins met twee kogels. Prins Willem van Oranje is 
vermoord. De moordenaar wordt gegrepen. Op 14juli wordt hij terechtgesteld. Een verhaal over de moord op de 
prins, om voor te lezen of om kinderen zelf te laten lezen, is het dunne boekje van H. Didderis, Moord op de 
Prins, Historische verhalen. 
 

Willem van Oranje 



Wat “Oranje” bleef. 
Het Wilhelmus is niet gemaakt om het Nederlandse volkslied te worden. Officiële volksliederen bestonden nog 
niet in de tijd dat het lied ontstond (tussen 1570 en 1572). 
Het Wilhelmus is een lied tussen andere (geuzen)liederen, maar wel met een speciale politieke bedoeling. Het 
Wilhelmus was een onderdeel van de voorbereiding van een tweede inval in de Nederlanden. 
In 1568 mislukte de eerste inval, die de bedoeling had om de Spaanse troepen uit de Nederlandse gewesten te 
verdrijven. Willem van Oranje en zijn medestanders waren van plan geweest om van drie kanten tegelijk binnen 
te vallen. De troepen uit Frankrijk waren al verstrooid voor ze goed en wel de grens over waren. Het tweede 
leger werd in Gelderland en Noord-Limburg verslagen. De inval in het Noorden had in het begin wel succes. 
Willems broer Lodewijk (1538-1574) won de slag bij Heiligerlee (23 mei). Willem van Oranje trok toen zelf in 
oktober met dertigduizend soldaten de Maas over. Maar Alva ontweek een grote veldslag; hij wachtte rustig af 
tot Willems geld op raakte en hij zijn huurleger niet meer kon betalen. Dat de inval mislukt was, was voor een 
groot deel ook te wijten aan de Nederlanders, die geen hand hadden uitgestoken om Oranje te helpen. De 
Nederlandse gewesten waren trouw gebleven aan de Spaanse koning. 

Volgende keer beter 
Sinds 1570 was Willem van Oranje druk bezig op zijn stamslot de Dillenburg in Duitsland een tweede inval voor 
te bereiden. Maar nu moest hij ervoor zorgen dat hij meer steun kreeg. Hij zocht toenadering tot de calvinisten, 
want die waren goed georganiseerd en hadden de financiële middelen. 
Veel van die contacten liepen via de calvinistische edelman Fitips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-
1598). Marnix was begin 1571 in Oranjes dienst gekomen. Hij werd zijn vertrouwensman en kreeg belangrijke 
opdrachten. Men vermoedt dat hij het Wilhelmus heeft geschreven. 

Propaganda 
Om de Nederlandse gewesten aan de kant van de prins te krijgen, werd een krachtige propagandamachine in 
werking gezet. Het Wilhelmus vormt daar een radertje in. Het presenteert Willem van Oranje als de rechtmatige, 
dappere en onzelfzuchtige bevrijder van de Nederlanden. 
In de eerste strofe komen Willems kaarten op tafel: 
Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik van Duytschen bloet 

Duits had toen een ruimere betekenis dan tegenwoordig. Het woord werd vaak gebruikt om een 
onderscheid te maken met Waals (= Frans). 

Den Vaderlant ghetrouwe Blijf ick tot in den doet 
Met vaderland wordt niet Duitsland bedoeld, Willems geboorteland, maar de Nederlanden. Daar was hij 
opgevoed, daar had hij zijn belangrijkste bezittingen en daar bekleedde hij hoge posten. 

Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert 
Prins betekent niet koningszoon, maar vorst. Willem was soeverein vorst van het prinsdom Oranje. Dat 
wil zeggen, dat er geen andere vorst meer boven hem stond. Wel stond hij als Duitse edelman onder de 
keizer en als Nederlandse edelman onder de koning van Spanje. Als soeverein vorst kon Willem 
zelfstandig troepen werven. 

Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheëert 
De opstandige edelen hebben heel lang volgehouden, dat ze alleen tegen ‘s konings slechte dienaren en 
raadgovers waren, maar niet tegen do koning van Spanje zelf. Want volgens het(bijbelse) denken van 
die tijd regeerde een koning bij de gratie Gods. Wanneer iemand zich tegen de overheid verzette, keerde 
hij zich daarmee tegen God. Er was een diepgaande discussie aan de gang over do vraag of men zich in 
bepaalde gevallen tocht wèl mocht verzetten tegen de koning of tegen doorhem aangestelde 
gezagsdragers, zoals Alva. En wie zou dat verzet dan mogen Leiden? Dat moest iemand zijn die zelf 
ook van God gezag gekregen had. Dus geen burger, maar een soevereinvorst, een soort collega van 
Filips II. 

 
Het Wilhelmus wil duidelijk maken dat Willem van Oranje — een soeverein vorst immers — de rechtmatige 
leider van de opstand is. Dat doet het lied vooral ook door er de nadruk op te leggen, dat Willem door zijn geloof 
gedreven wordt, dat hij bouwt op 

God: 
Mijn Schilt ende betrouwen 
Sijt ghi 0 Godt mijn Heer 
Op U 500 wil lek bouwen 
Verlaat mij nemmermeer 



Roze bril 
Door de mislukte inval van 1568 had Willem van Oranje veel prestige verloren. Bovendien hadden de 
Nederlanders veel te lijden gehad van de plunderingen van Willems onbetaalde huurlingen. Het Wilhelmus wil 
die tocht van 1568 in een ander daglicht plaatsen. 
De inval wordt als voorbeeld gebruikt voor de grote dapperheid en opofferingsgezindheid van Oranje en de 
zijnen:  
Lijf en goet al te samen  
Heb ick u niet verschoont  
Mijn Broeders hooch van  
Namen Hebben u oock vertoont: 
Graef Adoift is gehebleven  
in Vriesiandt in den Siach 
 
Willems broer Adolf (1540-1568) was gesneuveld in de Slag bij Heiligerlee (23 mei 1568). Oranje zelf was door 
zijn veldtocht al zijn geld kwijt geraakt. Hij had zijn kanonnen verkocht om zijn schulden te kunnen betalen (zijn 
Nederlandse bezittingen waren in 1567 door Alva verbeurd verklaard: door de inval had hij ze terug willen 
krijgen). 
Alva’s slimme tactiek om rustig af te wachten tot Oranjes geld op was, wordt in het Wilhelmus bezongen als lat 
heid. Willem had de tiran Alva uitgedaagd: 
Als een prins op gheseten  
Met mijner Heyres cracht (Als een vorst te paard met de kracht van mijn leger) 
Vanden Tyran vermeten 
Heb ick den siach verwacht 
Die bij Mastricht begraven 
Bevreesde mijn ghewelt 
Mijn Ruijters sach men draven 
Seer moedigh door dat Velt 
Alva’s leger had zich bij Maastricht verschanst en liet zich niet lokken. 
 

Wilhelmus populair 
Het was natuurlijk niet alleen het Wilhelmus, dat de Nederlanders moest aansporen om Oranje te steunen. Er 
werden allerlei pamfletten verspreid en ander propagandamateriaal. Het Wilhelmus werd gedrukt op losse 
blaadjes en op straat verkocht, net als andere liederen en prenten. 
Het Wilhelmus moet al vroeg in de jaren ‘70 van de 16e eeuw populair zijn geweest, zo blijkt uit de verhalen. 
Tijdens het Beleg van Haarlem in 1573 zou een soldaat zijn been zijn afgeschoten, toen hij op de stadsmuur zat, 
,,mogelick een liedecken singende aldus — want sij’t dick(wijls) in den mont hadden — Wilhelmus van 
Nassauwen ben ick van Duytsen bloet etc”. 
Op 1 december 1574 wordt in Amsterdam een schippersknecht veroordeeld wegens het zingen van de eerste 
twee strofen. Want het was immers een verboden lied; een lied van de opstandelingen. Met iedere wisseling van 
de macht werd het Wilhelmus min of meer verboden; méér of minder populair. 

Wilhelmus weer verboden 
Op 28 februari 1787 wordt het Wilhelmus verboden, samen met andere ,,oproerige Oranje liedjes”. De Patriotten 
zijn dan aan het bewind. Het Wilhelmus was in die tijd het partijlied van de Oranjepartij, en aanhangers daarvan 
plunderden, onder het zingen van het Wilhelmus de huizen van de Patriotten. 
In de Franse tijd werd het Wilhelmus onderdrukt. Toen de Fransen in 1813 waren vertrokken, kreeg men in 
Nederland behoefte aan een officieel volkslied. De andere Europese landen hadden sinds het einde van de 
achttiende eeuw ook allemaal zo’n lied. Veel mensen vonden het Wilhelmus daarvoor niet zo geschikt; het deed 
nog te veel denken aan de partijstrijd tussen Patriotten en Orangisten. Men wilde een lied voor alle Nederlanders. 
In de Algemeene Konst- en Letterbode van het jaar 1815 schreef luitenant-admiraal Van Kinsbergen en 
prijsvraag uit voor een nieuw te maken volkslied. De winnaar werd de dichter H.C. Tollens met Wien Neêrlands 
Bloed (door d’adren vloeit). Het Wilhelmus blééf, al was langzamerhand de melodie veranderd. Ook de tekst 
was herhaaldelijk aangepast. Want de oude tekst paste niet meer op de veranderde melodie. De oude melodie van 
Valerius van 1626 werd in 1871 weer teruggevonden. Maar het duurde nog even voor die de nieuwe had 
verdrongen. De Valerius-melodie werd pas populair door een Duitse bewerking voor het koor van het ,,Wiener 
Mënnergesangsverein”. (Zo zong men in Nederland het Wilhelmus nog jarenlang in het Duits.) Het oude 
Wilhelmus met de Valeriusmelodie en met de tekst van Marnix werd echter steeds vaker bij officiële 
gelegenheden ten gehore gebracht. In 1898 werd het gezongen bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina. 
Wilhelmina heeft er mede voor gezorgd, dat het Wilhelmus het Wien Neêrlands Bloed weer ging verdringen. Er 



ontstonden verwarrende situaties: bij officiële gelegenheden klonk ôf het Wilhelmus, ôf het Bloed, ôf allebei. 
Wanneer moest men nu in de houding gaan staan? Uiteindelijk vroegen de ambassadeurs in Kopenhagen en 
Washington om een officiële instructie. Op 10 mei 1932 koos de ministerraad voor het Wilhelmus. Vanaf die 
dag is het Wilhelmus onze enige en echte nationale hymne. 

Wetenswaardigheden over de Oranjes 
Het Huis van Oranje staat steeds in het centrum van de publieke belangstelling. Over onze koninklijke familie is 
en wordt enorm veel gepubliceerd. En toch blijken veel ,,doodgewone” zaken nauwelijks bekend bij het 
Nederlandse volk. Fred Lammers heeft in een lezenswaardig boek De Oranjes, 100 vragen over de monarchie 
(Perspectief, Voorburg 1984) een groot aantal van zulke ,,wetenswaardigheden” op een rijtje gezet. Veel ervan 
passen bij het thema Wat ,,Oranje” bleef. Vandaar dat we hiervan een selectie geven. 

Waar woont de koninklijke familie? 
Onze vorstin Beatrix en haar man Prins Claus wonen op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, terwijl het 
werkpaleis van koningin Beatrix het paleis aan het Noordeinde is. (Postbus 30412, 2500 GK Den Haag, 070-
624701). Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche is vaak het weekeinde-verblijf van het koninklijk paar. 
Prinses Juliana en prins Bernard wonen op Paleis Soestdijk, Amsterdamsestraatweg 1, 3744 AA Soestdijk, tel. 
02154- 12841. 
De meeste vorstelijke verblijven zijn staatsbezit. Zoals het Paleis op de Dam in Amsterdam (1648), Paleis 
Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch (1652), Paleis Soestdijk, Paleis het Loo (1685). Kasteel Drakesteyn is privé-
bezit van koningin Beatrix, het Paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag is in eigendom van prinses Juliana. 
In het buitenland bezit de koninklijke familie de vakantiebungalow ,,De Gelukkige Olifant” in het Italiaanse 
Porto Ercole en een huis in Tavernelle, eveneens in Italië. 

Welke titels heeft de koningin? 
Koningin Beatrix heeft een groot aantal titels, die veelal nog slechts een symbolische betekenis hebben. Veel 
titels duiden op bezittingen van de Oranjes uit vroegere eeuwen. De koningin tekent dan ook niet met al haar 
titels, maar met: ,,Wij Beatrix, bij de gratie Gods koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., 
enz., enz. Dat ,,enz.” slaat dan op ruim 40 verschillende titels, zoals Prinses van Lippe Biesterfeld, Hertogin van 
Limburg, Barones van Breda, Burggravin van Antwerpen, Vrouwe van Naaldwijk, enz. 

Welke onderscheidingen kan het staatshoofd toekennen? 
De serie koninklijke onderscheidingen bestaat momenteel uit een viertal reeksen.  

1. De Militaire Willemsorde is ingesteld in 1815 en onderverdeeld in vier klassen. Deze onderscheiding 
wordt uitgereikt voor betoonde ,,moed, beleid en trouw”.  

2. De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892, kent diverse klassen, zoals het grootkruis, grootofficier, 
commandeur, officier, ridder of een eremedaille in goud, zilver of brons.  

3. De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1815, is de derde reeks, terwijl  
4. De Huisorde van Oranje (1905) de laatste is. 

 Koningin Beatrix zelf heeft veel onderscheidingen. Meer dan 30 belangrijke onderscheidingen verkreeg zij in 
het buitenland. 

Wat doet de koningin op Prinsjesdag? 
Op de derde dinsdag in september bezoekt het staatshoofd de volksvertegenwoordiging. De leden van Eerste en 
Tweede Kamer zijn bijeen in de Ridderzaal in Den Haag, waar het staatshoofd de troonrede uitspreekt. Dat is 
niet een door het staatshoofd gemaakte toespraak, maar het betoog van de gezamenlijke ministers, waarin die het 
toekomstig beleid uiteenzetten. Het staatshoofd moet wel akkoord gaan met de tekst en kan zelfs een beperkt 
aantal persoonlijke gedachten erin kwijt. De naam ,,Prinsjesdag” stamt uit de 19e eeuw. De eerste drie koningen 
reden toen te paard, omringd door hun zoons en broers, naar de volksvertegenwoordiging. Tot 1903 was dat het 
Tweede-Kamergebouw, sedert 1904 werd dat de Ridderzaal. 

Van wie is de gouden koets? 
De gouden koets is eigendom van het staatshoofd. Het rijtuig is door de bevolking van Amsterdam geschonken 
aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. Aan de koets is twee jaar gewerkt. Hij weegt 2500 kilo. 
De versieringen aan de koets hebben allemaal een betekenis. Zo werden op het dak handel, arbeid, landbouw en 
scheepvaart uitgebeeld. Daarbovenop staan de symbolen van het rijk: de kroon, de scepter en het rijkszwaard. De 
wapens van de provincies zijn ook op de gouden koets aangebracht. In 1901 werd de gouden koets voor het eerst 
gebruikt: koningin Wilhelmina huwde toen met prins Hendrik. 



Sedertdien is de gouden koets niet meer weg te denken bij nationale hoogtijdagen, zoals de doop van Juliana (5 
juni 1909) en Beatrix (12 mei 1938), het huwelijk van Juliana (1937) en van Beatrix (1966). Momenteel wordt 
de gouden koets alleen gebruikt op Prinsjesdag. De koets staat gewoonlijk in de Koninklijke stallen in Den Haag. 

Waarom staat het staatshoofd op postzegels? 
In het midden van de 19e eeuw verscheen de eerste Nederlandse postzegel. In 1851 werd bij Koninklijk Besluit 
geregeld dat het staatshoofd op postzegels behoorde te worden afgebeeld. Postzegels werden net als munten 
gezien als uitingen van staatsgezag. In het begin werd elke keer opnieuw toestemming gevraagd om de beoltenis 
van het staatshoofd te mogen gebruiken. Thans is het een traditie. Op porto voor brieven mocht de koninklijke 
beeltenis worden gebruikt, op dat voor drukwerk hoefde dit niet. In 1891 is deze traditie in het Postbesluit 
wettelijk verankerd. Postzegels met hogere waarden dienden het portret van het staatshoofd te bevatten, die met 
lagere waarden konden volstaan met alleen de waarde in cijfers. In vooral de 20e eeuw zijn er beroemde 
portrettenseries geweest. ,,Koninginnetje met hangend haar” is de allerbekendste; het is een zegel met erop 
Wilhelmina in de tijd dat Emma regentes was. De Wilhelminaseries zijn herhaaldelijk gemoderniseerd. Tijdens 
de regeerperiode van Juliana is aanmerkelijk minder veranderd aan de zegels. Juliana en profiele is een 
langdurige serie geweest. De komst van Beatrix luidde ook op postzegel- terrein een nieuwe periode in. 

Hoe werd Nederland een koninkrijk? 
Na de Franse tijd wilden de staten van de provincies een constitutioneel koningschap invoeren. Dat betekent een 
koning- schap, gebonden aan de constitutie, de grondwet. Als erfprins Willem Frederik op 30 november 1813 uit 
Engeland terugkeert, wordt hem de soevereiniteit aangeboden. Op 3 december 1813 aanvaardt deze als Koning 
Willem 1 zijn ambt als soeverein vorst. Die titel wordt in 1815 vervangen door de titel ,,koning”. 

Zijn de Oranjes altijd Nederlands Hervormd geweest? 
De staatshoofden hebben altijd deel uitgemaakt van de officiële staatskerk en dat is de Nederlands Hervormde 
Kerk. Dat betekent dat levensgebeurtenissen onder de paraplu van deze kerk worden gevierd. Door de eeuwen 
heen zijn de Oranjes protestant geweest, maar dat is geenszins een verplichting. Niemand kan het staatshoofd 
een andere religie beletten. In het verleden zijn diverse Oranjes katholiek geweest. Prinses Irene is dat 
momenteel. Een katholiek staatshoofd van Oranjehuize heeft ons land niet gekend. 

Waarom vindt de inhuldiging in Amsterdam plaats? 
Dat is vastgelegd in de grondwet. De volksvertegenwoordiging moet daarbij aanwezig zijn. Dat de inhuldiging in 
De Nieuwe Kerk gebeurt, is een traditie geworden. Dat gebeurde voor het eerst in 1814 (Koning Willem II). 

Hoe is de erfopvolging geregeld? 
Artikel 11 van de grondwet bepaalt dat. Het koningschap zet zich voort in de oudste linie van het koningshuis, 
hetgeen zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn kan geschieden. In 1963 is bepaald dat de oudste linie in de 
allereerste plaats troonsgerechtigd is. 

Wie is “De Prins van Oranje”? 
De zonen van Oranjes waren allemaal Oranjeprinsen. Sedert 1983 is dat veranderd. De titel ,,Prins van Oranje” is 
voorbehouden aan de vermoedelijke erfgenaam van de kroon. De titel op zich is uit de grondwet geschrapt. Toen 
Beatrix koningin werd (30 april 1980), werd Willem-Alexander automatisch ,,Prins van Oranje”. 

Hoe zit de afstamming precies in elkaar? 
Er zijn veel mensen die denken dat koningin Beatrix in regelrechte lijn afstamt van Willem van Oranje. Het is 
een gedachte die door de Oranjes zelf wordt gevoed als zij het hebben over hun grote voorvader Willem de 
Zwijger. Dat verhaal klopt niet met de werkelijkheid. Onze huidige koningin stamt in vrouwelijke lijn af van de 
ouders van Willem van Oranje, Juliana van Stolberg en Willem van Nassau. De tak van hun zoon Willem stierf 
in 1702 uit met de dood van koning-stadhouder Willem de Derde. Na het tweede stadhouderloze tijdperk komt in 
1747 Willem de Vierde aan de macht. Hij stamt af van de jongste broer van Willem van Oranje, Jan van Nassau. 
Deze tak van de familie, die de Friese stadhouders heeft voort- gebracht, is ook banden met de nakomelingen 
van Willem van Oranje aangegaan. Albertina Agnes, dochter van prins Frederik Hendrik, trouwt nI. met de 
Friese stadhouder Willem Frederik. Zij wordt de grootmoeder van prins Johan Friso, die in 1711 bij Moerdijk 
verongelukt en overgrootmoeder van stadhouder Willem de Vierde. 
Anderhalve eeuw wordt die lijn voortgezet totdat op 23 november 1890 het Huis van Oranje Nassau uitsterft met 
de dood van koning Willem de Derde. Bij een normale familie zou daarmee de kous af zijn. Om te voorkomen 
dat de Oranjes van het toneel verdwijnen wordt de constructie bedacht de familienaam ook in vrouwelijke lijn te 



laten doorzetten. Daardoor wordt de dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik van Mecklenburg 
Schwerin (Hendrik krijgt de prinsetijke titel bij zijn huwelijk, voordien is hij hertog), geen Mecklenburg 
Schwerin maar gaat ook zij de familienaam Van Oranje Nassau voeren. Dezelfde constructie wordt toegepast bij 
de huwelijken van prinses Juliana en prins Bernhard von Lippe Biesterfeld en van prinses Beatrix met Claus von 
Amsberg (de ook bij zijn huwelijk prins wordt gemaakt). Wat bloedbanden betreft maakt het natuurlijk geen 
verschil of je nu van vaders of moeders zijde van een bepaalde familie afstamt. Nederland heeft daardoor nog 
steeds Oranjes, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daarvoor wel bijzondere wettelijke maatregelen nodig 
zijn geweest. 
 

 



DE BAAS BIJ ONS 
 

Staatsinrichting 
Het begrip ,,staatsinrichting” roept bij velen geen al te positief beeld op over belangstelling en interesse van de 
basisschoolleerlingen. En... moet dat wel zo nodig? De auteurs van Bij de tijd vinden sociale en politieke 
vorming een absolute must. Nodig en nuttig dus. Bovendien is dat facet zeker wel boeiend en interessant te 
presenteren. 
In de sociale en politieke vorming worden kinderen bekend en vertrouwd gemaakt met staatsrechtelijke 
structuren. Vooral door de snelle vlucht binnen de ontwikkeling van de media worden kinderen geconfronteerd 
met ideeën, ervaringen en gevolgen van macht, politiek, bestuur. Het is de taak van de school hierin structuur 
aan te brengen. Ook kinderen in de basisschoolleeftijd ontwikkelen beelden over macht en politiek, zij het vaak 
persoonsgebonden. Een taak voor de school om dit vertekend beeld te corrigeren. Bovendien zijn kinderen in de 
bovenbouw van de basisschool erg gevoelig voor stereotiepen en vooroordelen. Ook vanuit deze optiek is sociale 
en politieke vorming meer dan nodig. Daarbij gaat het in onze ogen zeker niet alleen om kennisoverdracht, maar 
vooral ook om een houding van democratisch en verantwoordelijk meet functioneren in grotere verbanden. 
Te moeilijk is het niet. G. de Jong (Kind, school en Geschiedenis, Didaktische aanwijzingen voor het 
geschiedenisonderwijs, Amsterdam/Brussel 1977v, pag. 239-240) zegt hierover: 
,,Het lijkt ons zelfs dat enkele aspecten van de hedendaagse staatsinrichting gemakkelijker binnen de 
interessesfeer van de kinderen zijn te brengen dan allerlei tamelijk abstracte begrippen uit het verleden. 
Bovendien geeft dit onderwerp een goede gelegenheid aan te sluiten bij de grotere en kleinere gebeurtenissen uit 
het gewone maatschappelijke leven waar ons onderwijs dikwijls zo weinig verband mee houdt. Wij zouden 
ervoor willen pleiten werkelijk rustig de tijd te nemen voor een aantal lessen. Het kan soms nuttig zijn eerst de 
aandacht te richten op de Organisatie van een bepaalde vereniging, alvorens men begint over het bestuur van de 
gemeente, de provincie of het rijk. Hoewel wij er ons van bewust zijn dat wij de overheid niet kunnen zien als 
het bestuur van een vereniging, kan een vergelijking toch verhelderend werken. Wij laten de kinderen eens na 
gaan wat er zoal gebeuren moet wanneer zij een volleybalclub willen oprichten, waar alle leerlingen van de klas 
lid van zijn. Dan komen vanzelf allerlei begrippen uit de klas naar voren, die bij de behandeling van het 
onderwerp ,,gemeentebestuur” verduidelijkend kunnen werken... Wij noemen hier enkele opdrachten die de 
leerlingen met veel genoegen zullen uitvoeren: 
Naar het gemeentehuis gaan en een plattegrond van de raadszaal tekenen; het wapen van de gemeente tekenen of 
laten stempelen op de secretarie; de gemeentevlag tekenen; op de secretarie (afd. bevolking) vragen naar 
formulieren die bij de bevolkingsadministratie gebruikt worden; in het telefoonboek de secretarie of andere 
gemeentelijke instellingen of bedrijven opzoeken; in het gemeentehuis nagaan welke belangrijke vertrekken daar 
zijn; navraag doen naar de namen van de burgemeester, secretaris en wethouders; bij de pers vragen om een 
aantal kranten waarin een verslag van de raadsvergadering staat; navraag doen tot welke partijen de diverse 
raadsleden behoren met het aantal van iedere partij; navraag doen naar de zittings- of ambtstermijn van 
raadsleden, wethouders en burgemeesters; informeren naar jaar of datum van de vorige en de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen; gaan kijken welke afdelingen en loketten er op de secretarie te vinden zijn; 
informeren naar de voornaamste inkomsten en uitgaven van de gemeente; het aanvragen van een goede kaart van 
de gemeente bij de gemeentewerken; het verzamelen van afbeeldingen van gemeentelijke gebouwen enz.” 

Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk? 
Een gemeente wordt in principe op dezelfde wijze bestuurd als een vereniging. Er wordt in grote trekken net zo 
vergaderd. Aanhand van een agenda dus. 
 
Het dagelijks bestuur het college van Burgemeester en Wethouders — komt met voorstellen, de gemeenteraad 
neemt de beslissingen. Laten we even een kijkje nemen in de raadszaal tijdens zo’n vergadering. 
Achter een tafel voorin de zaal zitten de burgemeester en de wethouders. Naast de burgemeester zit nog iemand, 
die geen lid is van de raad, maar een ambtenaar. Dat is de gemeentesecretaris. Omdat hij geen gekozen lid is, 
mag hij niet meedoen aan de gesprekken en hij mag niet stemmen. Hij maakt aantekeningen van wat er tijdens 
de vergadering wordt gezegd en besloten. Hij mag dan wel niets zeggen, maar hij fluistert wel regelmatig de 
burgemeester iets in het oor. De gemeentesecretaris is namelijk een ervaren ambtenaar, die goed thuis is in regels 
en reglementen, wetten en in wat er allemaal eerder in de raad is besloten. Raadsbesluiten mogen namelijk niet 
in strijd zijn met andere regels of wetten. Van een gemeentesecretaris wordt gezegd: onder ambtenaren heeft hij 
het hoogste woord, in het college van Burgemeester en Wethouders praat hij en in de raad fluistert hij. De 
burgemeester werkt als voorzitter van de raad de agenda af. Hij stelt een punt aan de orde en vraagt welke leden 
daarover het woord willen voeren. Voor- en tegenstanders geven hun mening. De burgemeester of een van de 



wethouders beantwoorden de vragen en verduidelijken nogmaals hun standpunt. Deze gesprekken heen en weer 
vormen het raadsdebat. 
Veel agendapunten kunnen snel worden afgehandeld. Dat zijn zogenaamde hamerstukken, waarover niet meer 
hoeft te worden gediscussieerd. Sommige onderwerpen zijn vaak voor buitenstaanders ook moeilijk te volgen. 
Dat komt omdat de meeste mensen er niet aan toe komen om van tevoren de toelichtingen — de stukken — te 
lezen. Dit zijn meestal behoorlijke stapels papier die een tijdje voor de raadsvergaderingen ter inzage liggen op 
het gemeentehuis en in veel gevallen ook in openbare bibliotheken. Ook zijn er veel gemeenten waar burgers 
zich — al dan niet tegen vergoeding van de kosten — op de raadsstukken kunnen abonneren. Zij krijgen ze dan 
toegezonden. 
De meeste agendapunten zijn ook al eerder uit-en-ter-na besproken in een zogenaamde commissievergadering. 
Een commissie bestaat uit een klein aantal raadsleden, dat zich met een deelgebied bezighoudt. Ligt er 
bijvoorbeeld een voorstel op het gebied van energievoorziening — zoals een nieuw plan voor wijkverwarming 
— dan zal dit onderwerp eerst worden besproken in de commissie voor volkshuisvesting. De commissie kan ook 
mensen die bij het onderwerp betrokken zijn, zoals de buurtbewoners, uitnodigen om hun wensen en eisen 
kenbaar te maken. Tijdens de commissievergadering worden vooral technische en juridische problemen 
besproken. Politieke tegenstellingen komen vooral aan de orde in het raadsdebat. Die uiteenlopende standpunten 
kunnen soms heftig botsen. Er wordt fel gediscussieerd. Maar altijd, zoals dat bij een vergadering hoort, via de 
voorzitter. Men richt het woord tot de burgemeester, niet tot elkaar. Dat wil niet zeggen dat een spreker nooit in 
de rede wordt gevallen. Zo’n ongevraagde opmerking noemt men interruptie. Alleen de raadsleden hebben recht 
van interruptie. Het publiek en de aanwezige ambtenaren worden geacht zich niet in de gesprekken te mengen. 
In veel gemeenten krijgt het publiek wel de gelegenheid kort voor de raadsvergadering het woord te voeren. 
Daarvoor is bijvoorbeeld een half uur uitgetrokken en wie daartoe behoefte voelt, krijgt vijf minuten spreektijd. 
Daarna begint de officiële raadsvergadering. Het publiek dient zich dan rustig te houden, zodat de raadsleden, 
die hier namens de kiezers het woord voeren, hun werk kunnen doen. Als het raadsdebat een onderwerp betreft 
waarover de gemoederen hoog kunnen oplaaien, dan is het voor de burgemeester soms niet eenvoudig de orde te 
bewaren. Als het te gek wordt, kan hij de publieke tribune ook laten ontruimen. 
Als een voorstel van B en W van alle kanten is bekeken, alle voor- en nadelen zijn afgewogen en niemand meer 
iets aan het debat heeft toe te voegen, wordt er gestemd. Dat is niet altijd mogelijk. Soms zijn er nog vragen die 
nader bestudeerd moeten worden. Het onderwerp wordt dan aangehouden tot een volgende vergadering. 

Laat ook uw mening horen 
Artikel 46 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad jaarlijks ten minste zesmaal in het openbaar vergadert. 
Een paar dagen voor zo’n raadsvergadering houden de politieke partijen en plaatselijke groeperingen meestal 
nog hun fractievergaderingen. 
Bij heel ingrijpende voorstellen organiseren B en W vooraf vaak nog informatieavonden en hearings. Bij al die 
gelegenheden kunnen de kiezers hun mening laten horen. Slechts weinigen doen dat ook, in de veronderstelling 
dat er toch niet naar hen geluisterd wordt. Of omdat ze niet durven. Een misvatting. Vooral op de 
fractiebijeenkomsten luisteren raadsleden wel degelijk naar wat hun kiezers op hun hart hebben. Zij kunnen 
alleen niet iedere kiezer zijn zin geven als ze besluiten moeten nemen. 



Onze democratische samenleving 
Als je lid bent van een vereniging moet je je houden aan de regels en afspraken die in de statuten van die 
vereniging staan. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat de leden van de vereniging zich aan die regels 
houden en dat de belangen van de leden behartigd worden. Het verenigingsbestuur wordt door de leden gekozen. 
Het bestuur van ons land wordt uitgeoefend door de regering. De regering wordt gecontroleerd door de 
volksvertegenwoordiging. De leden van de volksvertegenwoordiging worden gekozen door de Nederlandse 
kiezers. In ons land wonen de mensen in groepen bij elkaar in een dorp of een stad. Zo’n dorp of stad noemen we 
een gemeente als er een gemeentebestuur is. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad. 
In een democratische samenleving heeft het volk invloed op het bestuur van de gemeente, de provincie en het 
land. Dat is niet in alle landen zo. Er zijn landen, waar het volk weinig of geen invloed heeft op het landsbestuur. 
In zulke landen is het bestuur soms in handen van één machtige alleenheerser, een dictator, of van één politieke 
partij. 
Iedere inwoner van zo’n land, ook zij die geen lid zijn van zo’n politieke partij, moet zich toch onderwerpen aan 
de bestuursregels, die door de regerende partij zijn opgesteld. Andere partijen met andere meningen worden 
meestal in zo’n land niet toegestaan. 
Er is daar ook geen vrijheid van meningsuiting, zoals in een democratisch bestuurd land. 
In een democratische samenleving kan het volk zijn eigen bestuurders kiezen. Alle Nederlanders van 18 jaar en 
ouder mogen, als hun het kiesrecht om de een of andere reden niet ontnomen is, meedoen aan deze verkiezingen, 
Eenmaal in de vier jaar moeten er nieuwe kamerleden, nieuwe leden voor de provinciale staten en nieuwe 
gemeenteraadsleden gekozen worden. In alle gemeenten van ons land worden minstens drie verkiezingen in de 
vier jaar gehouden. In een democratische samenleving als Nederland denken niet alle mensen gelijk over het 
bestuur van ons land. Daarin is ieder vrij! Als een groep mensen het samen eens wordt over de wijze waarop het 
land bestuurd moet worden, sluiten ze zich aaneen tot een politieke partij. Elke politieke partij heeft een 
programma, waarin staat welke plannen de partij heeft voor het bestuur van het land. In de verkiezingstijd 
probeert elke politieke partij zijn plannen in verkiezingsleuzen aan de kiezers duidelijk te maken. Voor de dag 
van de verkiezingen stelt elke politieke partij die aan de verkiezingen wil mee doen, een lijst met namen van 
kandidaten samen. Die kandidaten zijn vrouwen en mannen, die volgens het partijbestuur en de leden geschikt en 
bekwaam zijn om het land, de gemeente of de provincie mee te helpen besturen. 
De kandidatenlijsten van alle politieke partijen worden op een stembiljet afgedrukt. Dit stembiljet wordt aan alle 
kiezers in het stemlokaal uitgereikt, door de voorzitter van het stembureau. De kiezer gaat dan met zijn stembiljet 
naar het stemhokje, waar hij met een rood potlood één hokje voor de naam van een kandidaat rood kleurt. 
In het stemhokje kunnen de kiezers niet bij elkaar afkijken, want het stemmen is geheim. Niemand hoeft te 
weten op welke kandidaat de kiezer heeft gestemd. Na het stemmen vouwt de kiezer zijn stembiljet weer dicht en 
laat het door de gleuf van de stembus glijden. Dan heeft de kiezer zijn stem uitgebracht. 
Als de stembureaus ‘s avonds dicht gaan, worden alle stemmen geteld door de leden van het stembureau. 
De voorzitter geeft het aantal stemmen op elke partij zo gauw mogelijk door naar het hoofdstembureau. 
De politieke partij, die de meeste stemmen heeft gekregen, mag ook de meeste leden voor het bestuur van de 
gemeente, de provincie of het land leveren. Hoe meer leden van de partij er bij het bestuur betrokken zijn, des te 
meer invloed heeft de partij op het bestuur. Daarom is in een democratische samenleving de stem van iedere 
kiezer belangrijk! 

Onze volksvertegenwoordiging 
De volksvertegenwoordiging in ons land is aanzienlijk ouder dan de vergaderzaal van de Tweede Kamer! 
In 1964 werd immers op plechtige wijze het feit herdacht, dat 500 jaar tevoren — op 9 januari 1464 — de 
Bourgondische Hertog Philips de Goede voor de eerste maal in het stadhuis van Brugge ,,Staten-Generaal’ voor 
een gemeenschappelijk beraad bijeen riep. 
De oorsprong van de Staten (standen) ligt nog verder in het verleden. De Staten ontstonden namelijk in de 
daaraan voorafgaande tijd, toen de landsheer langs ‘s Heren wegen moest zwerven, zowel om rechtspraak onder 
zijn onderdanen uit te oefenen, als om zichzelf van de noodzakelijke leeftocht, van financiële en materiële 
middelen te voorzien. 
Geleidelijk kwam er, dank zij vooral de snel in opkomst zijnde steden, verandering in dat zwervend bestaan. De 
landsheren gingen over tot het stichten van een min of meer centraal gevormd apparaat voor bestuur en 
administratie. Ze hadden daarbij het liefst te doen met vaste vertegenwoordigers uit de kringen van adel en 
geestelijkheid, die toen immers in de belangrijkste mate zeggenschap in bestuurszaken hadden. 
Van lieverlee ontstonden aldus ook bijeenkomsten, waar de heer zijn  ,,bede” om geld hield. En waar zijn gehoor 
— na toestemming in die bede — besluiten nam over de manier, waarop de bedragen die daarmee waren 
gemoeid moesten worden geheven. Zo valt ook het ontstaan van de Troonrede in haar eerste oorsprong te 
verklaren. Op de derde dinsdag in september wordt deze Troonrede volgens een oude traditie door het 
staatshoofd in een verenigde vergadering van de beide Kamers voorgelezen. Op diezelfde dag ontvouwt de 



regering haar programma voor het komende jaar in de vorm van de Rijksbegroting voor het komende jaar. Dat 
programma wordt in het parlement uitvoerig besproken. 
De vergaderingen werden van 1585 af in ‘s-Gravenhage gehouden, maar het duurde vele jaren, voordat alle 
gewesten erin waren vertegenwoordigd en de Staten derhalve echt ,,generaal” waren! Aanvankelijk was er maar 
één kamer van 55 leden, die aangewezen werden door de Provinciale Staten. 
Gedurende de Franse bezetting van ons land werd de ,,Nationale Vergadering” geacht het volk te 
vertegenwoordigen. Zij kwam voor het eerst op 1 maart 1796 bijeen. In 1798 kwam een ,,Wetgevend Lichaam” 
tot stand, dat in twee kamers werd gesplitst. 
Na de terugkeer van Erfprins Willem als soeverein Vorst kwamen de leden van de Eerste en Tweede Kamer in 
1815 in een buitengewone vergadering te Brussel bijeen om de koning plechtig in te huldigen. Op 16 oktober 
van dat jaar werd in de tegenwoordige vergaderzaal van de Tweede Kamer de gewone zitting geopend. De 
Grondwet van 1814 had weer de titel van Staten-Generaal vastgesteld. De volksvertegenwoordiging had toen 
evenwel een heel ander karakter en aanzienlijk minder rechten dan thans het geval is. 
Op aandrang van de Belgen werd in 1815 bij de samenvoeging van ons land met het hunne tot het handhaven 
van het tweekamerstelsel besloten. De Tweede Kamer kwam voorlopig als voorheen tot stand; de Eerste Kamer 
werd door de Koning samengesteld. 
Na de afscheiding van België in 1839 is het tweekamerstelsel in ons land blijven voortbestaan. 
De grote Grondwetsherziening van 1848 bracht ingrijpende veranderingen tot stand in het staatkundig bestel, die 
grotendeels nu nog gelden. Belangrijke wijzigingen kwamen er verder onder meer in 1917, toen het 
districtenstelsel plaats maakte voor de nu geldende evenredige vertegenwoordiging. Op grond van dat systeem 
worden de 150 leden van de Tweede Kam er rechtstreeks door de kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. 
Daarbij wordt — kortweg gezegd — het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen door 150 gedeeld. De 
uitkomst van die som heet ,,kiesdeler”. Afgezien van correcties, die voor het geheel opdelen van het totaal aantal 
stemmen nodig zijn, krijgt elke partij die aan de verkiezing van de Tweede Kamer deelneemt, nauwkeurig 
evenveel maal een zetel als ze de kiesdeler behaalde. 
Van 1887 tot 1956 telde de Tweede Kamer honderd leden. Zij kon vanwege de Duitse bezetting tussen 10 mei 
1940 en 25 september 1945 — toen de parlementaire activiteiten in een tijdelijke zitting werden hervat — haar 
taken niet uitvoeren. De regering was immers naar Londen uitgeweken. 
In de na-oorlogse jaren is dat hiaat in de parlementaire controle door middel van een omvangrijke enquête naar 
het beleid van de regering-in-ballingschap zo goed mogelijk opgevuld. 
Een van de hoofdtaken van de volksvertegenwoordiging is — populair gezegd — samen met de regering wetten 
te maken; waar nodig uiteraard ook reeds bestaande wetten aan de veranderde omstandigheden aan te passen. 
Het parlement moet de regering ook in haar beleid controleren, waartoe onder meer het belangrijke budgetrecht 
van de Kamer dient. Dat wil zeggen, dat de Tweede Kamer als eerste haar goed- of afkeuring kan uitspreken ten 
aanzien van de uitgaven, die de regering voorstelt. Dat laatste komt het duidelijkst tot uiting, wanneer de Tweede 
Kamer in het najaar de nieuwe rijksbegroting met de bekende miljoenennota hoofdstuksgewijs en dus per af 
zonder- lijk departement beoordeelt, nadat ze tevoren in haar ,,algemene politieke en financiële beschouwingen” 
de regering en haar beleid in algemene zin heeft gewogen. 
Maar ook via andere vormen van parlementaire arbeid laat de Kamer haar rechten gelden en vervult de haar 
opgedragen controletaak. Ze stelt de regering of de afzonderlijke ministers en staatssecretarissen mondelinge of 
schriftelijke vragen over tal van actuele kwesties, waarin deze zich over hun beleid moeten verantwoorden. 
De Kamer behandelt naast wetsontwerpen ook nota’s van de regering; ze houdt over belangrijke politieke 
onderwerpen interpellaties en maakt voor benoemingen in een aantal hoge functies voordrachten aan de regering 
op. 


