
 

Drie koningen van Oranje 
Koning Willem II 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Koning Willem II is, in tegenstelling tot 
zijn vader, een gepassioneerd militair. Hij 
vecht bij Waterloo en verslaat met zijn 
manschappen Napoleon. Hij trouwt met 
de Russische Anna Paulowna. Het 
koningschap valt Willem II zwaar en zijn 
burgers zijn onrustig. Om een oproer te 
voorkomen, tekent hij een nieuwe 
grondwet, waardoor de absolute macht 
van de koning verdwijnt.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Willem II – militair – Waterloo – democratie   
 
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 II past ook 
de video over De Grondwet. 
 
Antwoorden 
1 Hij loopt tussen de linies door: tussen 
eigen vuur en vijandelijk vuur 2 C 3 A en B 
4 De staatskas is leeg, er zijn 
overstromingen, er dreigt oproer 5 De 
revolutie in Frankrijk zorgt voor onrust in 
andere landen. De onrust verspreidt zich 
als een olievlek 6  (1) Koning Willem II (2) 
Ministers (3) Eerste Kamer (4) Tweede 
Kamer 
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Kijkvragen 
1 Prins Willem krijgt de titel 'held van 
Waterloo'. Beschrijf welke bijzondere 
manier van aanvoeren Willem II heeft.  
 

 
 
2 Er wordt over prins Willem gezegd dat hij 
in hart en nieren een militair was. Welk 
gerucht bevestigt dat? 
A Dat hij in dezelfde tenten slaapt als zijn 
soldaten. 
B Dat hij altijd in de open lucht slaapt, ook 
thuis. 
C Dat hij, eenmaal thuis, ook op een veldbed 
slaapt. 
 
3 Prins Willem en zijn echtgenoot Anna 
Paulowna zitten in geldnood. Waarom?  
Meer antwoorden zijn goed. 
A Hij wordt afgeperst. 
B Hij koopt veel luxe voorwerpen. 
C Hij geeft zijn geld aan de armen. 
 
4  In 1840 wordt prins Willem de nieuwe 
koning Willem II. Hoe heeft zijn vader 
Nederland achtergelaten?  
 
5 ‘Het spook van de revolutie waart door 
Europa!’  
Wat betekent deze uitspraak uit 1848? 
 
Verdiepingsvraag 
 
 

 

6 Thorbecke dient in  
1848 een voorstel tot 
grondwetswijziging in  
en koning Willem II  
tekent dit. Hoe ziet de  
staatsinrichting van  
Nederland er dan uit?  
Vul de lege cijfers in  
het schema in. 
  

http://www.schooltv.nl/video/drie-koningen-van-oranje-in-de-klas-willem-ii/
http://www.schooltv.nl/video/drie-koningen-van-oranje-in-de-klas-willem-i/playlist/8/
http://schooltv.nl/video/de-grondwet-nederland-krijgt-een-grondwet/

