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Drie koningen van Oranje 
Koning Willem III 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Koning Willem III lijkt niet geschikt als 
koning van Nederland. Toch heeft hij 42 
jaar op de troon gezeten. De verhouding 
tussen koning Willem III en de politici is 
moeizaam. Hij is het niet eens met de 
grondwet die zijn vader had getekend. 
Willem III is wel geliefd bij de bevolking. 
Hij trekt veel door het land en laat zich 
zien bij rampen, zoals overstromingen. 
Tijdens zijn regering verandert Nederland 
snel op economisch, politiek en sociaal 
gebied. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Willem III - Grondwet - vakbond - 
kinderarbeid  
 
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 van Thorbecke. 
 
Antwoorden 
1 A 2 Hij schrijft zijn vader een brief, dat 
hij afziet van de troon als troonsopvolger 
3  A, rijksappel, B, kroon, F, grondwet 4  
Frans is de taal van de elite en hoftaal 5a 
A D b oprichting van vakbonden 6a Ze 
wordt koningin-regentes b Koningin 
Emma moet er voor zorgen dat de dochter 
van de koning, Wilhelmina, goed wordt 
voorbereid op haar latere koningschap. 
 
 
 

 

Kijkvragen 
 
1 De bijnaam van koning Willem III is 
'koning Gorilla'. Waarom is dat? 
A Vanwege zijn driftige en onbeheerste 
karakter. 
B Vanwege zijn voorliefde voor jagen op 
inheemse dieren. 
C Vanwege de manier waarop hij zijn 
gouverneurs behandelt. 
 
2 In 1848 wordt de nieuwe grondwet 
aangenomen. Hoe is de reactie van prins 
Willem nadat zijn vader de grondwet heeft 
getekend? 
 
3 In 1849 wordt Willem III ingehuldigd als 
koning. Welke attributen zijn aanwezig 
tijdens iedere inhuldiging van een koning of 
koningin? 
A rijksappel 
B kroon 
C rijkszwaard 
D scepter 
E rijksbanier 
F grondwet 
 
4 Waarom sprak koning Willem III 
voornamelijk Frans? 
 
5a Nederland industrialiseert snel eind 19e 
eeuw. De nieuwe fabrieken zorgen voor 
werkgelegenheid. Wat is de keerzijde van 
deze ontwikkeling voor de arbeiders? Er 
zijn meer antwoorden goed. 
A uitbuiting van de arbeiders 
B milieuvervuiling 
C verstedelijking 
D kinderarbeid 
b Wat volgt als reactie op de uitbuiting van 
de arbeiders? 
 
Verdiepingsvraag 
6 In de laatste periode van zijn leven wordt 
koning Willem III ‘buiten staat’ gesteld.  
a Welke taak krijgt zijn vrouw Emma toen 
én na zijn dood? 
b Wat houdt deze taak voor haar in? 
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http://www.schooltv.nl/video/drie-koningen-van-oranje-in-de-klas-willem-iii/
http://www.schooltv.nl/video/drie-koningen-van-oranje-in-de-klas-willem-i/playlist/8/
http://www.schooltv.nl/video/de-grondwet-van-thorbecke-meer-macht-naar-de-burger/

