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Inhoud

geboortedatum:

27 april 1967

R

W

Wist je dat…
Willem-Alexander bij
zijn geboorte van de burgemeester van Utrecht een
zilveren rammelaar kreeg?
Zijn vader zei toen: ‘Beetje
zwaar voor een baby.’

naam:

Willem-Alexander Claus George Ferdinand
Prins der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau,
Jonkheer van Amsberg

R
roepnaam:

Alexander
geboorteplaats:

Utrecht, 19.57 uur
gewicht:

3.850 gram
lengte:

50 cm
zoon van:

Prinses Beatrix en Prins Claus

Heel Nederland is blij als Willem-Alexander wordt geboren.
Eindelijk weer een prins in het huis van de Oranjes.
Groot nieuws

Nederland kijkt al maanden uit naar de geboorte van een nieuwe
prins of prinses. En als dan eindelijk prins Willem-Alexander is
geboren, barst in heel het land het feest los! Mensen zingen en
dansen op straat en de vlaggen hangen uit. Prins Claus geeft een
toespraak op tv. Hij maakt zelf de eerste foto van zijn zoon en die
komt in alle kranten op de voorpagina. Het is heel groot nieuws.
Na 116 jaar is er eindelijk een zoon en dus later weer een koning!
Alle kinderen zijn een dag vrij van school en als ze weer op school
komen, vieren ze de geboorte met beschuit met oranje muisjes.
De bakkers smeren er wel een miljoen.
Saluutschoten

Sinds 1818 is er een bijzondere traditie. Bij de geboorte van een
troonopvolger worden saluutschoten afgevuurd. Vroeger waren dat
101 schoten voor een jongen en 51 voor een meisje. Dus toen in april
1967 schot nummer 52 klonk, wist iedereen het al: prinses Beatrix
had een zoon gekregen.
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Hoera, er is een prins geboren!
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Wist je dat…
het aantal saluutschoten bij de geboorte
van een troonopvolger nu altijd 101 is?
Er is geen verschil meer tussen een prins
en prinses. Jongens en meisjes zijn even
belangrijk!
·8·

Willem-Alexander in Wales kanoles gaf
aan blinde kinderen? En dat hij lid was
van de reddingsbrigade?

Doop

Op 2 september 1967 wordt Willem-Alexander gedoopt. In de kerk
zijn wel 1800 gasten. De prins draagt een doopjurk die ook door
drie kroonprinsessen is gedragen. Zijn moeder, oma en zijn overgrootmoeder gingen hem voor.
Broertjes

Willem-Alexander groeit op in Kasteel Drakensteyn in Baarn. Hij is
niet lang het enige kind van Beatrix en Claus. Op 25 september 1968
wordt zijn broertje Friso geboren en op 11 oktober 1969 kan de vlag
uit voor Constantijn. Nu is het gezin compleet.
Gewoon in Baarn zonder tv

Willem-Alexander en zijn broers worden zo ‘gewoon’ mogelijk
opgevoed. Hun moeder is heel druk met haar werk, maar gelukkig
is Claus vaak thuis. Willem-Alexander vertelt over zijn vader:
‘Als klein jongetje was hij er altijd voor ons. Als een normale
vader die veel buiten met ons speelde.’ Het is allemaal zó gewoon
op Drakensteyn, dat de jongens pas op het schoolplein horen dat
ze prinsen zijn en dat Willem-Alexander later koning wordt. Daar
werd op Drakensteyn niet over gesproken.
Als Willem-Alexander vier is, gaat hij naar een basisschool in Baarn.
Later volgen ook zijn broers. Op de school is een speciaal kamertje
voor de beveiligers van de Oranje-kinderen. Zij wachten daar
geduldig totdat de school uit is en ze de jongens terug naar Draken·9·
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steyn kunnen brengen. En vriendjes mogen altijd mee naar huis
om te spelen.
Tv-kijken doen ze daar niet. Willem-Alexander: ‘Wij hadden
geen televisie. Ik durfde op school nooit toe te geven dat ik een
programma niet had gezien. Ik hoorde klasgenoten voor de pauze
uit wat er op de tv was geweest. Na de pauze praatte ik met iedereen mee alsof ik het zelf gezien had.’
Willem-Alexander begint in Baarn op de middelbare school, maar
als hij dertien is, wordt zijn moeder koningin en verhuist het hele
gezin naar Den Haag. Willem-Alexander moet naar een nieuwe
school.
Accent

In Den Haag vinden de kinderen dat Willem-Alexander maar raar
praat: ‘Er werden grappen gemaakt over mijn accent. Daarom keek
ik het programma Koot en Bie om zo snel mogelijk een Haags accent
te leren.’

W

Wist je dat…
de baas van de staat Florida in Amerika
wel 10.000 sinaasappels liet bezorgen op
Drakensteyn voor de geboorte van WillemAlexander?
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Willem-Alexander zei over zijn pubertijd?
‘Ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders
vonden zichzelf niet lastig. Maar elkaar
vonden we wel lastig.’

Kostschool

De eerste jaren op de middelbare school gaat het niet zo lekker met
Willem-Alexander. Zijn vader is ziek en zijn moeder is vaak van
huis. Willem-Alexander brengt veel tijd door bij zijn tante Margriet
en oom Pieter: ‘Vanaf dat moment zijn ze tweede ouders voor mij
geworden.’ De laatste twee jaar van de middelbare gaat WillemAlexander naar een kostschool in Wales, Groot-Brittannië. Hier is
hij geen prins, maar gewoon Alexander. Hij heeft het erg naar zijn
zin met al zijn nieuwe vrienden en na twee jaar hard werken haalt
hij zijn diploma!
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