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Prinsesje Jula
Er waren eens… een koning en een koningin. Ze wilden heel graag een kindje krijgen. Ze
wachtten en wachtten, maar een kindje kwam er niet.
Soms begint een sprookje zo. Zoals het sprookje over Doornroosje.
Maar het gebeurt ook in het echt, hoor maar:
Er waren eens… een koningin en haar prins. Ze woonden in Den Haag. Ze wilden heel graag
een kindje krijgen. Ze wachtten en wachtten, maar een kindje kwam er niet.
De mensen in het land begonnen zich zorgen te maken. Hoe moest dat nou? Wie zou de koningin dan moeten opvolgen? De mensen hoopten en hoopten, de jaren gingen voorbij en er
gebeurde niets.
Tot er in de lente, op een mooie dag in april, in het paleis midden in de stad, éindelijk een
prinsesje werd geboren. De mensen in het hele land waren heel erg blij en ze staken overal
de vlag uit en er werd een groot feest gevierd.
De koningin en haar prins noemden het meisje, prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina. Maar zo werd ze niet elke dag genoemd hoor. Iedereen noemde haar Jula.
Prinsesje Jula groeide op in Paleis Noordeinde, het paleis midden in de stad. Ze ging niet naar
school maar kreeg thuis les. Samen met een paar vriendinnetjes. De meisjes speelden vaak
toneelstukjes, want daar hielden ze erg van.
Jula kreeg geen broertje of zusje, ze bleef enig kind.
Toen ze groot was, trouwde ze met een Duitse prins. Samen kregen ze vier dochters.
Op een dag werd Jula koningin van het land. Ze was een lieve koningin. Na 32 jaar op de troon,
werd haar oudste dochter Beatrix de nieuwe koningin. Toen werd Juliana weer prinses en
ging ze het wat rustiger aan doen. Ze is bijna 95 jaar oud geworden.
Jula was Prinses van Oranje. Komt deze naam je een beetje bekend voor? Misschien wel. Want
weet je wie nog meer Van Oranje als achternaam heeft? Onze koning. Koning Willem-Alexander. En dat is niet toevallig. Want prinsesje Jula, of Juliana, was zijn oma.

Prinsesje Jula met haar
moeder de koningin

Prinsesje Jula ongeveer 3 jaar oud

Prinses Juliana 28 jaar oud

Bijlage | Discipline Cultureel erfgoed | Thema Verhalen | Groep 3 en 4 | Oktober 2020

