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De schilderijen in dit boekje zijn van 
Jean Baptiste Joseph Wynantz. Hij was 
een soldaat en verbleef in Gent. In de 
tijd van koning Willem waren er nog 
geen fototoestellen. Soldaat Wynantz 
vereeuwigde zijn lievelingsplekken door 
ze te schilderen met aquarelverf.

Oranje is niet zomaar de lievelingskleur van de Nederlanders: de kleur oranje verwijst naar het prinsbisdom Orange  
in Frankrijk, een gebied dat in het bezit was van een overoveroveroveroverover-grootvader van koning Willem.  
De kroonprinsen en –prinsessen noemen zich nog steeds ‘prins(es) van oranje’.

200 jaar geleden waren Nederland en 
België één land. Willem I was de koning. 
Hij had een koninklijk boontje voor Gent. 
Gent is een échte studentenstad.  
Dat komt doordat Willem in Gent  
een universiteit liet bouwen. 
Gent heeft ook een grote haven.  
Met boten kunnen we van hier naar 
Nederland en naar de Noordzee varen. 
Dat is een verdienste van koning Willem I, 
want hij liet een zeekanaal graven. 
Op deze ontdekkingstocht leer je  
koning Willem beter kennen.

Verzamel tijdens de hele wandeltocht met 
je ogen alle Dingen Die Oranje Zijn (DDOZ) 
bijvoorbeeld de oranje rok van een oude 
dame, een oranje pet van een jongetje,  
een oranje taxi...
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 je oranje potlood. M
aak een grote tekening of een collage met je oranje verzameling.



Tip 
In Onderbergen 

kan je nog sporen 
zien van de oude 

kerk van de 
Predikheren. 

Pand

Lang voor de tijd van koning Willem waren België en 
Nederland ook één land. Toen kwam er een grote ruzie 
over godsdienst en wat je niet en juist wel moest 
geloven. Veel mensen waren boos omdat  
ze het niet eerlijk vonden dat de paus, de pastoors  
en de paters hun rijkdom gebruikten om mooi versierde 
kerken en kloosters te bouwen in plaats van de armen 
te helpen. Zij kregen de naam protestanten. In hun 
woede maakten ze in de kerken heel wat beelden 
kapot. Dat noemde men achteraf de Beeldenstorm. 
De beeldenstormers vielen ook het Pand binnen en 
gooiden al de kostbare boeken van de paters in het 
water. De rivier lag, naar het schijnt, zo vol dat je het 
water kon oversteken zonder natte voeten te krijgen. 

Op dit schilderij van 
soldaat Wynantz zie 
je nog de kerk van 
het klooster die later 
werd afgebroken. 

Belangrijk om te weten is dat België en Nederland na deze oorlog van elkaar werden 
gescheiden. De protestanten gingen in Nederland wonen, katholieken bleven in België. 
Dat was ook nog zo in de tijd van koning Willem en je kan dat tot vandaag merken. 

Toen er studenten en 
kunstenaars in het Pand 
woonden kreeg het de 
bijnaam ‘Vlooienpaleis’. 

Verander de prent van het Pand  
in een vlooienpaleis. Denk ook aan  
een steiger voor de vlooienbootjes! 
Gebruik je fantasie.



Citadel Koning Willem moest zijn land 
verdedigen, dus bouwde hij 
overal versterkingen. Ook in 
Gent bouwde hij een citadel. 
De soldaten konden zich in 
onderaardse gangen en kamers 
(de kazematten) verschuilen. 
Vanuit de schietgaten konden 
ze de vijanden bestoken. 
Op de toegangspoort van 
de citadel staat een stoere 
spreuk in het Latijn:

Nemo me impune lacessit. 
Dat wil zeggen: 

Niemand zal mij 
ongestraft uitdagen.

Deze spreuk was 
bedoeld om mensen 
bang te maken en 
weg te jagen. 

Wat zou jij boven deze poort schrijven of  
tekenen om mensen bang te maken? 



Hier was de vroegere haven van Gent. De haven is heel belangrijk 
voor Gent. In de middeleeuwen kwam al het graan voor het 
graafschap Vlaanderen in Gent toe. Het werd bewaard in het 
Korenstapelhuis en verkocht op de Korenmarkt.  
In de tijd van koning Willem was deze haven te klein geworden en 
groeide de nieuwe haven. Er kwamen steeds meer fabrieken waar 
katoen gesponnen en geweven werd. Het katoen kwam in grote 
schepen aan in de haven en de geweven stoffen gingen via de haven 
naar overal in de wereld. 

Graslei 

Korenlei

&

Zie je de w
indw

ijzer in de vorm
 van een zeilboot 

hoog op het huis van de O
nvrije Schipper? 

Ontwerp een zeilboot zoals die er binnen 200 jaar zal uitzien.



Werk jij dit portret van koning Willem af?
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De Aula doet denken aan de 
tempels van de Grieken en 
de Romeinen. In de tijd van 
koning Willem gebruikten 
architecten die stijl voor 
gebouwen die er ernstig en 
plechtig moesten uitzien. 
De Aula wordt nog steeds 
voor bijzondere momenten 
gebruikt. De spreuk boven 
de zuilen is in het Latijn 
geschreven en zegt dat de 
universiteit met de steun 
van Willem werd gebouwd. 
De studenten kregen in het 
begin ook les in het Latijn. 

    Ego
  Rex
     Regina
Castellum

Aula

Hier kan je snel enkele woordjes Latijn leren: 

   Caseus
Amicus
      Amica
  Lupus

ik

koning

koningin

burcht

kaas

vriend

vriendin

wolf



De soldaten van koning Willem oefenden op het Sint-Pietersplein 
om te marcheren, te schieten en paard te rijden. De abdijgebouwen 
werden gebruikt als kazerne, dit is de plaats waar soldaten slapen, 
eten en drinken. Het materiaal en de paarden kregen er onderdak. 

Verzin vijf oefeningen die een soldaat zou 
doen. (inspiratie: sluipen over de grond, 
schieten, paardrijden, marcheren... ).  
Doe deze zelfverzonnen oefeningen  
samen met je ouders op het plein. 

Sint-Pietersplein

Ontwerp een vlag 
voor deze ruiter  
op het plein.

Teken jezelf 
terwijl je jouw 
favoriete 
oefening  
doet. 



GravensteenEr woonden al lang 
geen graven meer in 
het Gravensteen. Het 
was ook al een poos 
geleden dat er mensen 
werden opgesloten en 
gemarteld omdat ze 
iets mispeuterd hadden. 
Omdat ze bijvoorbeeld 
slechte dingen verteld 
hadden over een koning. 
In de tijd van koning 
Willem waren in het 
Gravensteen fabrieken 
gebouwd. 

Kan je op het schilderij van soldaat Wynantz nog stukken van  
het Gravensteen herkennen?  
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e verdedigings burcht mocht bouwen, hoe zou die er dan uitzien? Teken ze hier op de foto. 



De binnentuin
van het Hotel  

d’Hane
Steenhuyse

Als iemand koning wordt, 
dan reist hij het hele land 
af om kennis te maken 
met zijn onderdanen en te 
laten zien dat hij vanaf nu 
de baas is.  
De mensen komen dan op 
straat en juichen als de 
koning voorbij komt. Het 
liefst zwaaien ze ook met 
de vlag van het land.  
Dat heet de Blijde Intrede 
van de koning. Daarna 
volgt een ontmoeting met 
de belangrijkste mensen 
van de stad. Willem I koos 
dit stadspaleis als plek 
voor deze ontmoeting. 

Ga tussen de twee leeuwen staan, doe alsof 
jij koning Willem bent en stel je voor aan de 
Gentenaren. Gebruik gerust een Hollands accentje. 
Maak een foto en plak die in je boek. Als je dit 
wenst, kan je de foto posten op de Facebookpagina 
van de stad Gent met #GentKleurtOranje

Zoek de bel  
en trek aan  

het koordje…

Niet iedereen vond Willem een goede koning. 
Daarom bleef zijn Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden ook maar 15 jaar bestaan. Er waren 
teveel verschillen tussen Belgen en Nederlanders. 
Willem I was erg bazig en wou geen kritiek horen of 
lezen. Overal begonnen mensen te zeggen:

Weg met
Willem

En toen hebben ze koning Willem weggejaagd. 
Sindsdien bestaat België. 

Wij willen Willem weg,  
wil Willem wijzer worden, 
wij willen Willem weer!



Wij willen 
Willem weg!  
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