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 TROONSWISSELING

TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

 In Buren blijft 
Beatrix koningin

A
nna gravin van Buren trouw-

de in 1551 in haar woonplaats 

met Wil lem van Oranje. 

Vanwege dit historische feit 

zijn koningin Beatrix en prins Willem-

Alexander respectievelijk gravin en graaf 

van Buren. Dat het stadje een speciaal 

plaatsje heeft in de harten van de Oran-

jes, bleek in 1986 toen Willem-Alexander 

onder de schuilnaam W.A. van Buren 

meedeed aan de Elfstedentocht.

De band met de Oranjes komt ook tot uit-

drukking in de naam van de Koningin 

Beatrixschool, die tot 1982 de Openbare 

Lagere School heette. De nieuwe naam 

werd gekozen toen de school verhuisde 

van de oude binnenstad naar een loca-

tie buiten de vestingwallen. Na 30 april 

blijft de school zo heten, vertelt directeur 

Roland Dijkgraaf, ‘omdat de naam is ge-

kozen toen Beatrix koningin was, dat 

verandert niet.’

Gehandicapte koning of koningin?
Leerkracht Thea van Tuil zit met drie col-

lega’s in de werkgroep abdicatie, die er-

voor zorgt dat de hele maand april in het 

teken staat van de troonswisseling. ‘We 

besteden aandacht aan de troonswisse-

ling zelf, aan de band die ons stadje met 

de Oranjes heeft en aan ons staatsbestel. 

Activiteiten die we organiseren, zijn een 

bezoek aan ons Oranjemuseum, een ko-

ninklijke lipdub in de school en een feest-

avond. Dan laten we onder meer foto’s 

zien van het bezoek dat Beatrix op Ko-

ninginnedag in 1991 aan Buren bracht.’

De feestmaand wordt volgens Van Tuil 

niet één grote aanhankelijkheidsbetui-

ging aan de Oranjes, omdat er in de boven-

bouw ook kritisch wordt gekeken naar de 

staatsinrichting van ons land. ‘We stellen 

de leerlingen de vraag of de koninklijke 

familie het goed doet, wat beter zou kun-

nen of dat we voor een republiek moeten 

kiezen. Ook kinderen vragen zich natuur-

lijk wel eens af waarom we eigenlijk een 

koninkrijk zijn. Ze snappen heel goed wat 

erfopvolging is. Een leerling stelde mij de 

vraag wat er gebeurt als er een kroonprins 

of kroonprinses wordt geboren die ver-

standelijk gehandicapt is. Wordt die dan 

gewoon koning of koningin? Zulke vragen 

gaan we samen onderzoeken.’ <

De hele maand april 

besteedt de openbare 

Koningin Beatrixschool 

in Buren aandacht aan 

de troonswisseling. Maar 

het wordt niet één grote 

aanhankelijkheidsbetuiging 

aan de Oranjes. Waarom zijn 

we eigenlijk een koninkrijk?

Koningsspelen
Op vrijdag 26 april kunnen alle basisscholen in Nederland meedoen aan 

de Koningsspelen. Het ministerie van OCW heeft scholen toestemming 

gegeven om deze dag te organiseren. De Koningsspelen vervangen de 

reguliere lessen en bestaan uit twee onderdelen: het Koningsontbijt en de 

Koningssportdag. < Alle informatie staat op www.koningsspelen.nl.


