
Welkom in de IJzeren Eeuw | Opdrachten
Aflevering ‘Het koninkrijk spoelt aan’

Welk land wilde na 1830 niet 

meer bij Nederland horen?

☐ Frankrijk

☐ Duitsland

☐ België

Waar gingen arme gezinnen en 

bedelaars wonen en werken?

☐ In Drenthe

☐ In Nederlands-Indië

☐ In Friesland

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

De hoofdgast
Naam: Koning Willem I
Leefde tussen: 1772 - 1843

Welke 2 zinnen zijn juist? Kruis deze aan.

☐ Willem I werd nadat de Fransen waren
verslagen koning van Nederland

☐ Willem I was de eerste koning van Nederland

☐ Willem I is de overgrootopa van onze 
koning Willem-Alexander
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Beroemdheden van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroemdheden van 
vroeger. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Van Limburg Stirum

Een belangrijk politicus. Hij nodigde 

prins Willem I uit om koning te worden.

4 - Wilhelmina van Pruisen

De vrouw van koning Willem I. Samen 
kwamen ze uit Engeland naar Nederland.

2 - Jan van Speijk

Zeeman die zijn 
eigen schip opblies.

3 - Een minister
Belangrijk adviseur 

van de koning.

Hoe is het nu?
In 1839 reed de eerste trein in Nederland. Die 
ging 20 kilometer per uur. Treinen gaan nu veel 
sneller. Hoe snel gaat de trein naar Parijs?

☐ 100 kilometer per uur

☐ 200 kilometer per uur

☐ 300 kilometer per uur

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

Koning Willem I had veel macht. Hij kon in zijn eentje plannen 
maken. Nu beslissen de regering en de Tweede Kamer over 
plannen. De koning heeft nu meer / minder macht.
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