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Aan het begin van de negentiende eeuw hadden de gewone mensen in Nederland maar weinig te 

zeggen over hoe het land bestuurd moest worden. Maar langzaam veranderde dat. Steeds meer 

mensen vonden dat iedereen moest kunnen meepraten. Of je nu arm of rijk was, man of vrouw.    
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Les 1: Een nieuwe koning 
 Engeland en Rusland riepen in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden uit.  

 De nieuwe koning werd Willem I. Hij zorgde ervoor dat het weer beter ging met het land.  

 Willem I besliste het liefst alleen. Zijn ministers moesten doen wat hij zei.  

 In het zuiden kwamen mensen in opstand. Het zuiden werd een apart land: België.  Willem I 

trad af. Zijn zoon Willem II werd in 1840 koning. 

 

 

Kijk tip:  
Het Klokhuis – Willem I 
Vroeger & Zo – Willem I verliest België 
 

Les 2: De macht bij het volk 
 Willem II werd in 1840 de nieuwe koning. Het volk wilde dat hij beter luisterde naar de 

mensen.  

 Thorbecke schreef een nieuwe grondwet. Het volk kreeg meer macht. Het was het begin van 

de democratie in Nederland.  

 Het volk mocht kiezen wie er in de regering kwam. Eerst mochten alleen rijke mannen 

kiezen, later ook vrouwen en minder rijke mannen.  

 De belangrijkste rechten in de grondwet zijn de vrijheid van meningsuiting, onderwijs, 

godsdienst en vereniging.  

 
 
 

Kijk tip:  
Klokhuis - Grondwet  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-willem-i/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-koning-willem-i-verliest-belgie/
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-grondwet/
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Les 3: Vrouwen ook! 
 In de negentiende eeuw mochten alleen jongens naar de universiteit. Rijke meisjes gingen 

naar een meisjesschool.  

 Aletta Jacobs mocht van minister Thorbecke als eerste vrouw naar de universiteit. Ze werd 

de eerste vrouwelijke dokter.  

 Aletta vocht voor het vrouwenkiesrecht.  

 Aletta zag als arts veel vrouwen die het zwaar hadden.  

 Ze bleef proberen hun leven makkelijker te maken.  

 Vanaf 1919 hadden vrouwen ook kiesrecht.  

 

Kijk tip:  
Het klokhuis – Aletta Jacobs 
Vroeger & Zo –Aletta strijdt voor vrouwen 
 
 
 

 

  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-maakt-geschiedenis-canon-aletta-jacobs/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-aletta-strijdt-voor-vrouwen/
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