
1840-1849
Willem II wordt Koning. Na lang
twijfelen, ondertekent hij in 1848 een 
grote verandering aan de grondwet 
en raakt hij veel macht kwijt. 
Nederland heeft nu een echte 
democratie.

1890-1898
Het tijdperk van ‘de vier
Koninginnen’ begint met
Koningin-regentes Emma. Ze 
werkt hard aan het imago 
van het koninklijk huis.
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1898-1948
Wilhelmina wordt als 18-jarig 

meisje Koningin. Ondanks haar
leeftijd weet ze vanaf het begin wat 

ze wil. In haar tijd krijgen vrouwen
kiesrecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

is Koningin Wilhelmina voor korte tijd 
de baas. Vanuit Londen leidt zij voor 

het laatst de regering.
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1948-1980
Koningin Juliana is een koningin 
die ‘heel gewoon’ is gebleven. Ze is
populair bij haar landgenoten, 
maar heeft heel weinig te
zeggen over de regering.
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2013-nu
Ook Koning Willem-Alexander zit
o�  cieel in de regering, maar is
vooral ceremonieel staatshoofd. 
Hij is joviaal en komt soms 
in opspraak door onhan-
digheden. Zoals een slecht
geplande vakantie tijdens 
de coronacrisis, waarvoor de 
premier verantwoordelijk is.
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De macht van de Koning
1830-1840
België komt in opstand. In 1839 erkent 
Willem I zijn verlies. België wordt 
weer een eigen land. Hiervoor is wel 
een aanpassing in de grondwet nodig, 
waarbij wat macht van de Koning 
wordt afgenomen. In 1840 treedt 
Willem I teleurgesteld af. 
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1980-2013
Koningin Beatrix staat bekend om 
haar perfectionisme. Ze bereidt 
zich goed voor en is altijd van alles 
op de hoogte. Als Koningin zit ze
samen met de ministers in de 
regering, maar heeft ze als 
staatshoofd  vooral een
ceremoniele rol.

1849-1890
Als Willem II in 1849 overlijdt, 
wordt zijn zoon Willem III met
tegenzin Koning. Hij is opvliegend 
en maakt veel ruzie met de ministers. 
Toch heeft hij niet 
meer de macht om 
het parlement 
naar huis te
sturen.

1813-1814
Willem I komt in 1813 aan in Scheveningen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk. In 1814 
wordt hij de eerste Koning 
van Nederland.
wordt hij de eerste Koning 
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Bijlage activiteit 1, Koning, Boek 12 Wetenschappelijke doorbraken de klas in!  


