
 

Drie koningen van Oranje 
Koning Willem I 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Koning Willem I is de eerste Oranje-koning 
van de Nederlanden na de Bataafse 
republiek. Zijn doel is om Nederland te 
laten opbloeien. Hij doet dat onder andere 
door de infrastructuur van Nederland 
flink aan te pakken. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Willem I - Grondwet - bloei  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein 
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 8. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van een serie van 
24 afleveringen over 200 jaar Koninkrijk.  
Bij deze aflevering over Willem I zijn meer 
video’s te vinden zoals Revolutie in 
Nederland en Nederland wordt een 
koninkrijk.  
 
Antwoorden 
1 B 2 B 3 Kanalenkoning: Er worden veel 
kanalen aangelegd, bijv: Zuid 
Willemsvaart; Polderkoning: de 
drooglegging van de Haarlemmermeer; 
Besluitenkoning: Willem I neemt enorm 
veel besluiten en liet alles vastleggen; 
Geldkoning: De Nederlandsche bank, 
munten met afbeeldingen van Willem I; 
Spoorwegkoning: eerste spoorlijn tussen 
Amsterdam en Haarlem 4 Mogelijke 
antwoorden: Zuid Willemsvaart, Noord 
Hollands kanaal, Haarlemmermeerpolder, 
spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem, 
Nederlandsche Bank in Amsterdam 5 Het 
tempo waarin hij besluiten neemt, ligt 
hoog. Willem I hoeft geen overleg te 
plegen. In onze (democratische) tijd 
worden meer partijen gehoord, voor een 
plan goedgekeurd is.  
 

 

Kijkvragen 
 
1 Stadhouder Willem V vlucht in 1795 naar 
Engeland. Het zal 19 jaar duren voordat de 
Oranjes terugkeren. Wie keert als eerste 
terug? 
A De jongste zoon van de stadhouder. 
B De oudste zoon van de stadhouder. 
C De stadhouder zelf. 

 
2 Koning Willem I wil een constitutionele 
vorst zijn. Waar blijkt dat uit? 
A Uit de afbeelding die hij van zichzelf laat 
vervaardigen voor de munt. 
B Uit de archivering van de vele besluiten 
die er genomen zijn. 
C Uit de manier waarop hij vragen en 
kwesties van burgers persoonlijk 
behandelt. 
 
3 Koning Willem heeft veel bijnamen. Noem 
er twee en beschrijf waar de oorsprong 
van die bijnamen liggen. 
 
4  Noem drie prestigieuze projecten die 
koning Willem I liet uitvoeren om Nederland 
verder te ontwikkelen? 
 
Verdiepingsvraag 
      
5 Nadat de Fransen de Nederlanden in 
armoede achtergelaten wil koning Willem I 
de handel weer op gang brengen. Koning 
Willem I is in staat om binnen afzienbare 
tijd grootse projecten tot stand te 
brengen. Waarom is het in onze tijd 
moeilijk iets vergelijkbaars van de grond 
krijgen?   
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