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Voorwoord 
 

Dit project is in 2013 ontwikkeld voor het basisonderwijs in en richt zich op het bevorderen van de 
kennis van de Franse Revolutie en de Napoleontische tijd hierna. In maart 2015 wordt het materiaal, 
aangevuld met informatie uit en over Almelo in Napoleontische tijd, aangeboden aan de scholen in en 
rondom Almelo. Met dit project krijgen leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 op een 
gestructureerde en interactieve wijze kennis van de Franse tijd in Nederland. 

 
Na de Franse overheersing kwam op 30 november 1813 de Prins van Oranje in Scheveningen 
aan. Hiermee was het begin van ons Koninkrijk een feit. In 2017 is het 202 jaar geleden dat 
Napoleon definitief bij Waterloo is verslagen. 

 
Op 10, 11 en 12 mei 2019 vindt er in het Schelfhorstpark in Almelo het Historisch Festival Almelo 
plaats. Een uniek evenement waar bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma voor 
jong en oud. Hoogtepunt is “de Slag om Ruigenrode” waarbij re-enactors een veldslag naspelen in 
Napoleontische stijl op zaterdag en zondagmiddag. 
Dit evenement 

 
Wij vinden het belangrijk om kinderen uit Almelo en omgeving kennis te laten maken met de lokale 
geschiedenis en dat ze deze kunnen beleven. Met dit project, welke een onderdeel uitmaakt van 
meerdere activiteiten in dit kader in Almelo en omgeving, wordt de geschiedenis zichtbaar in de eigen 
leefomgeving en beklijft daardoor beter. 
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Inleiding 
 

Dit project staat niet op zichzelf 
Vanaf 2013 heeft Nederland 200 jaar Koninkrijk gevierd, welke alles te maken heeft met de bevrijding 
van de Nederlanden in 1813 op de Fransen en het ontstaan van ons Koninkrijk. 
Daarnaast is de maatschappelijke belangstelling voor (cultuur) geschiedenis en erfgoed groeiende. 
“Geschiedenis is voor mensen van levensbelang. Het zorgt voor verbindingen. Weten op welke plek 
vroeger iets gebeurd is, verbindt je met die plek. Het maakt dat je je makkelijker thuis kunt voelen, 
zegt Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Nijmeegse stadsgeschiedenis aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen” (WAAR, EDU-ART en Gelders Erfgoed, 2012). 
“Wat voor mensen in het algemeen geldt, geldt des te sterker voor kinderen. Zij moeten zich immers 
nog een beeld van de wereld vormen. (….) Het ‘leren lezen’ van je omgeving is een vorm van 
geletterdheid die minsten zo belangrijk is als taal en rekenen. Het zorgt er voor dat je de weg niet kwijt 
raakt” (WAAR, EDU-ART en Gelders Erfgoed, 2012). 
Voor de toekomst hopen wij hiermee een project te hebben ontwikkeld, waar scholen gebruik van 
blijven maken. Aandacht voor cultureel historisch erfgoed in de eigen woonomgeving is groeiende. Er 
wordt steeds meer gewerkt aan een structurele plaats van dit onderwerp binnen het leersysteem 

 
Belangrijk is welke verhalen en hoe ze worden verteld 
Welke 
De Middeleeuwen waren geen romantische tijden met alleen knappe Prinsessen in mooie japonnen 
op een kasteel. En stoere Ridders in glanzend harnas die vooral te paard in gevechten verwikkeld 
waren. Kastelen waren vaak koude en vochtige gebouwen, met een klein groepje mensen als 
eigenaars en een grote groep personeel. Het leven op een kasteel, maar ook daar buiten, was bijna 
voor iedereen lange dagen, heel hard werken en overleven. 
Ook de Napoleontische tijd kent vele en weinig romantische gezichten. Ons land werd door het 
Verdrag van Bazel in 1795 toegewezen aan Frankrijk, er werd veel gevochten, slechte oogsten, hoge 
belastingen en de bevolking leed honger. Stel je eens voor dat je toentertijd geleefd zou hebben. Je 
sprokkelt hout in de bossen van het Nijreesbos om de kachel die dag te kunnen laten branden. Het 
enige wat je die dag zult eten is een waterig aftreksel van wat knollen. De graanoogst is mislukt, dus 
van brood bij de soep kun je alleen maar dromen. Geen C1000 supermarkt, geen bakkerij Lubbers 
om de hoek en er zeker geen geld voor hebben. Geschiedenis, die door dit soort verhalen dichterbij 
komt en waarmee het individu zich meer kan identificeren. Almelo en omgeving bevatten nog vele 
verhalen, aanwijzingen en sporen van de Franse en Napoleontische periode. 
Hoe 
Het lerende kind is niet alleen het doel maar ook het vertrekpunt van deze lessenserie. Kinderen 
(maar ook ouders/ volwassenen) willen geschiedenis steeds meer beleven; ruiken, voelen, met eigen 
ogen zien, proeven, aanraken en, voor zover het met datgene wat rest en middelen van nu gecreëerd 
kan worden, deel van uitmaken. “Deze ervaring zet de leerling om in persoonlijke structuren; het 
nieuwe wordt onderdeel van de kennis van de leerling. De lesstof zal door de ervaring beter beklijven” 
(WAAR, EDU-ART en Gelders Erfgoed, 2012). 
Dit project biedt leerlingen de unieke kans, om naast het aangeboden lesmateriaal, te behandelen in 
de klas, de Franse en Napoleontische geschiedenis van Almelo en omgeving te ruiken, te voelen, met 
eigen ogen te zien, te proeven, aan te raken en tijdens het evenement in april 2015 er deel van uit te 
maken. 

 
Waarom deelname aan dit project 

1. Het is een aanvulling op de bestaande geschiedenislessen. 
2. Het materiaal leert de leerling over wereldgeschiedenis vertaalt naar de eigen leefomgeving. 
3. Omdat het project u kant en klaar wordt aangereikt. 
4. Het materiaal wordt u voornamelijk digitaal aangereikt. Het is daarom makkelijk beschikbaar 

en snel te vermenigvuldigen per klas. 
5. Het project heeft verbinding met twee leergebieden en vijf kerndoelen voor het basisonderwijs. 
6. Tot slot en misschien wel het belangrijkste, u biedt de leerlingen van uw school een unieke 

historische ervaring, waar ze in de toekomst nog lang over zullen praten! 

Franse revol utie en N
apo leont i sc he t ijd 



 

Ervaring van een collega met deelname aan een erfgoedproject 
Margot Hendriksen, leerkracht OBS ’t Montferland in ’s Heerenberg zegt het volgende: “Deelname aan 
een project heeft veel meerwaarde omdat je als leerkracht nooit zoveel kan vertellen via het (digi)bord. 
Bovendien krijgen ook de kinderen die van huis uit niet naar zo’n erfgoedlocatie gaan, het mee. Het 
actief ervaren hoe het ergens is, prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Ze raken enthousiast 
en de ervaring roept ook andere vragen op….” (WAAR, EDU-ART en Gelders Erfgoed, 2012). 

 
Kortom, wij nodigen u en uw leerlingen van harte uit mee te reizen naar het verleden. Wij wensen 
vooral de kinderen maar ook de docenten veel plezier met het werken met dit project. 
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1. De opzet van het project 
1.1 Korte omschrijving 
Het project is gebaseerd op de volgende vragen: Waarom ontstond de Franse Revolutie, wie was 
Napoleon, wat had hij te maken met Nederland, waarom was hij belangrijk voor Nederland en wat 
zijn, zijn belangrijkste invloeden geweest. Daarnaast wordt er gezocht naar antwoorden op de 
vragen: hoe leefden mensen in die tijd en waarom wilden de Nederlanders zich bevrijden van 
Napoleon. Deze vragen en meer worden belicht binnen het project Franse Revolutie en de 
Napoleontische tijd. 

 
De kinderen ontdekken welke invloeden de Franse Revolutie en de Franse tijd die hierop volgde 
gehad hebben in Nederland, hoe het was om te leven in die tijd en ze leren wat over de kleding uit 
die tijd met daarin de grote verschillen tussen arm en rijk. 

 
Er wordt in mei 2019 in Almelo een Napoleontisch kampement en veldslag nagespeeld. Tijdens dit 
evenement is te zien hoe de mensen er in de Napoleontische tijd uitzagen, hoe ze leefden en hoe 
er gestreden werd. Dit project sluit goed aan op het evenement en kan in de groep ingezet worden 
als voorbereiding op een bezoek. 

 
1.2 De totstandkoming 
Het oorspronkelijke project is tot stand gekomen naar aanleiding van het vieren in 2013 van het 200 
jaar Koninkrijk en de activiteiten die in dit kader in de gemeente Rheden en Arnhem plaatsvonden. 
Marieke Soetebier heeft in opdracht van Stichting Gelderse Geschiedenis dit project ontwikkeld. De 
Stichting Gelderse Geschiedenis stelt zich ten doel de kennis en interesse van de Gelderse 
geschiedenis en cultuur te bevorderen, te verlevendigen en deze toegankelijk te maken voor een 
ieder die daarin geïnteresseerd is. Marieke Soetebier is een organisatie met een brede kennis van 
geschiedenis tussen 1200 en 1900 en heeft veel ervaringen met het verlevendigen van geschiedenis. 
Voor meer informatie over de beiden verwijzen wij naar de websites: www.geldersegeschiedenis.com  
De oorspronkelijke versie is door Marieke Soetebier in 2015 op verzoek van Stichting Historisch 
Festival Almelo op een aantal onderdelen toegeschreven naar Almelo en omgeving, zodat het 
aansluit bij de leefomgeving van de kinderen uit Almelo en omgeving. 

 
1.3 Het doel 
Het doel is tweeledig en bestaat uit een productdoel en een procesdoel. Deze doelen worden per 
les verder toegespitst. 

 
Procesdoel 
Leerlingen ervaren dat geschiedenis op de verschillende manieren benaderd kan worden en dat 
gebeurtenissen uit de geschiedenis effect hebben op het leven van nu. 
Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd op zoek te gaan naar eigen emoties die het 
onderwerp oproept en deze creatief/ kunstzinnig te ‘verwoorden’. 

 
Productdoel 
Leerlingen maken kennis met kenmerkende aspecten uit het tijdvak van de pruiken en revoluties en 
dan voornamelijk over de Franse tijd in Nederland en België en de tijd die daarop volgde, de 
zogenaamde Napoleontische periode. 

 
1.4 Relatie tot de kerndoelen voor het basisonderwijs 
De lessen die in deze serie zijn opgenomen bevatten aspecten uit twee leergebieden en vijf 
kerndoelen zoals deze zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Te weten uit leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld” 

1. Kerndoel 52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 
jagers en boeren, Grieken en Romeinen; monniken en ridders, steden en staten, 
ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten, pruiken en revoluties, burgers en 
stoommachines, wereldoorlogen en holocaust, televisie en computer. 

2. Kerndoel 53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden 
met de wereldgeschiedenis. 
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En uit leergebied “Kunstzinnige oriëntatie” 
3. Kerndoel 54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
4. Kerndoel 55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
5. Kerndoel 56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten 

van cultureel erfgoed. 
 

1.5 Voor welke groepen deze serie bedoeld is 
Deze serie is bedoeld voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs. De serie start in groep 5 
omdat veel van de huidige geschiedenismethodes ook in groep 5 starten. De serie omvat vier lessen 
per groep, waarbij het materiaal voor de groepen 5 & 6 en 7 & 8 gecombineerd zijn. Uiteraard zijn de 
lessen ook per leerjaar aan te bieden. 

 
1.6 De opzet van de lessen 
De lessen beslaan ieder ongeveer een uur, de lessen kunnen in een week gegeven worden maar ze 
kunnen ook verspreid worden over enkele weken. Bij het lesmateriaal wordt een film gebruikt van 
ongeveer 7 minuten. Hiermee kunt u een start maken in uw groep. 
Het materiaal is, voor de deelnemende scholen, digitaal beschikbaar. U kunt er voor kiezen het 
onderwerp meteen te behandelen, of aansluiten bij het moment dat u normaal aandacht besteed 
aan de Franse periode, of kiezen om de lessen in april, voorafgaand aan het evenement in Almelo, 
te behandelen. 
Het advies is al het materiaal te behandelen/ gebruiken in de klas. Er zit een logische opbouw in en 
hiermee krijgt de leerling een meer totaalbeeld van de Franse periode in ons land. Echter, staat het u 
vrij één of meerdere onderdelen weg te laten. 
Voor de leerkrachten is er een hoofdstuk geschreven met achtergrondinformatie over de te 
behandelen periode. Deze informatie helpt de leerkracht bij het aanbieden van de lesstof. De lessen 
bestaan uit denk, doe en samenwerkopdrachten om zo zoveel mogelijk de verschillende talenten van 
leerlingen aan te spreken. In elke lesomschrijving worden de verschillende aspecten behandeld, 
waaronder het doel, de beginsituatie, de terugblik, de inleiding, de verwerking en de afsluiting. Naast 
de lesomschrijving worden er ter verduidelijking werkbladen en afbeeldingen meegeleverd, hier wordt 
verder op ingegaan bij 1.7 materialen en middelen. 

 
1.7 Materialen en middelen 
Het project bestaat uit 

1. Inleidend filmpje van ongeveer 7 minuten. Hiermee start u, ter introductie op het onderwerp, 
de lessenserie. De film laat kort zien wat de Franse bezetting van Nederland en specifiek van 
Almelo heeft betekend. Ook wat u nu nog in Almelo kunt vinden uit deze periode. 

2. Een lessenpakket bestaande uit vier lessen voor de groepen 5 & 6 en vier lessen voor de 
groepen 7 & 8. Ter verduidelijking zijn er bij de lessen verhalen, lesplaten, afbeeldingen en 
foto’s meegeleverd. U kunt kiezen uit veel beeldmateriaal. Leest u een verhaal voor of werken 
de kinderen aan een opdracht dan kunt u afbeeldingen ophangen in de klas (achter in deze 
werkmap) op projecteren op het digibord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Lessenpakket – informatie voor leerkracht 
De Franse Revolutie en de Napoleontische tijd, een korte samenvatting 
De Franse Revolutie ontstond in 1789 kende de verschillende oorzaken, enkele hiervan worden 
hieronder aangegeven. 

1. De rechten en plichten van de Eerste, Tweede en Derde stand in Frankrijk waren verschillend 
en volgens velen niet eerlijk verdeeld. 

2. Ondanks de economische groei van de 18e eeuw bleven de voedselprijzen stijgen. 
3. Door de nieuwe geestesstroming, de Verlichting, groeide de overtuiging dat er iets moest 

veranderen, men was van mening dat er rationeel nagedacht moest worden in plaats van dat 
er geregeerd werd vanuit de traditie. 

4. Vanaf het jaartal 1787 was de Franse Staat financieel bankroet. 
 

2.1 Verschillende oorzaken van de Revolutie 
De hierboven genoemde oorzaken worden in deze paragraaf verder uitgewerkt 

 
1. De rechten en plichten van de Eerste, Tweede en Derde stand in Frankrijk waren verschillend 

en volgens velen niet eerlijk verdeeld. 
 

De Eerste stand werd gevormd door de geestelijkheid (de kerk), De Tweede stand door de adel en de 
gewone mensen hoorden bij de Derde stand (burgers en boeren). De verhoudingen tussen deze drie 
standen waren niet goed, de verschillen waren te groot. De mensen van de Eerste en Tweede stand 
hadden veel meer rechten en minder plichten dan die van de Derde stand. Ze bezaten veel land, 
hadden goede banen in de regering en ze hoefden geen personele belastingen te betalen. 

 
2. Ondanks de economische groei van de 18e eeuw bleven de voedselprijzen stijgen. 

 
In de zomer van 1788 was het erg slecht weer, deze zomer werd opgevolgd door een zeer strenge 
winter waardoor de graanoogst minimaal was en er niet veel graan meer was in Parijs. Hierdoor werd 
het brood veel duurder en de mensen kregen steeds meer honger, men werd ontevreden en dat was 
in de straten van de stad goed te horen. 

 
3. Door de nieuwe geestesstroming, de Verlichting, groeide de overtuiging dat er iets moest 

veranderen, men was van mening dat er rationeel nagedacht moest worden in plaats van dat 
er geregeerd werd vanuit de traditie. 

 
De Verlichting was een politieke en filosofische beweging die is ontstaan vanaf ongeveer 1650 en die 
duurde tot aan de Franse Revolutie. Tijdens de Verlichting werden de mensen gestimuleerd om zelf 
meer na te gaan denken. Verlichting houdt de durf in om zelf je verstand te gaan gebruiken, het niet 
afhankelijk zijn van anderen. Tijdens de Revolutie hebben vooral de burgers en boeren ontdekt dat zij 
ook wel wat te zeggen hadden en zich niet meer wilden laten onderdrukken door hen die veel geld en 
dus macht hadden. Vrijheid van meningsuiting werd belangrijk. 

 
4. Vanaf het jaartal 1787 was de Franse Staat financieel bankroet. 

 
Koning Lodewijk de XVI (de zestiende) was op dat moment aan de macht. Omdat de vader en 
grootvader van Lodewijk de XVI de staat hadden achtergelaten met grote schulden toen zij stierven, 
begon Lodewijk XVI zijn regeringsperiode al met staatsschulden. 

 
2.2 Het bijeenkomen van de Staten Generaal en de bestorming van de Bastille 
Koning Lodewijk wilde geld gaan lenen, maar daar moesten hoge rentes voor betaald worden. 
Frankrijk was op dat moment bijna failliet. Toen dit duidelijk werd, heeft Lodewijk XVI voor het eerst 
in 175 jaar de Staten Generaal bij elkaar laten roepen. De Staten Generaal was een vergadering van 
de Eerste, Tweede en Derde stand. De Franse koning riep deze standen bijeen als 
vertegenwoordigers van zijn onderdanen. 

 
Lodewijk wilde tijdens deze Staten Generaal hulp vragen om de geldproblemen op te lossen. Tijdens 
deze vergadering ontstond er echter direct ruzie tussen de verschillende standen. De derde stand riep 
toen een aparte vergadering uit: de Nationale Vergadering. De geestelijkheid en adel liepen al snel 
over naar deze volksvertegenwoordiging. De situatie in Parijs was gespannen en Lodewijk liet zijn 
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leger naar Parijs komen. Omdat de bevolking dacht dat hij de veranderingen met geweld wilde 
onderdrukken, kwamen ze in opstand en braken er rellen uit. Op 14 juli 1789 wordt gevangenis De 
Bastille door de burgers bestormd. De val van de Bastille wordt vaak gezien als de start van de 
Franse Revolutie. De grondbeginselen van de revolutie: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 
weerklinken in heel het land. 

 
Tijdens de Franse Revolutie wordt de macht van de geestelijkheid en de adel teruggedrongen en 
rond 1792 wordt het koningshuis afgeschaft. Dan wordt Frankrijk een constitutionele monarchie, dit is 
een monarchie waarbij de macht (van de regent of monarch) wordt geregeld door de grondwet. De 
burgerij neemt de macht over en nadat Lodewijk de XVI een poging doet om te vluchten wordt 
Frankrijk een Republiek . 

 
Toch verandert er voor de gewone man maar bitter weinig, de revolutie heeft hen weinig goeds 
gebracht. De grondwet uit 1796 waarbij het algemene kiesrecht weer is afgeschaft heeft deze 
mensen weer monddood gemaakt. De gevluchte adel uit Frankrijk zit in de landen die om Frankrijk 
heen 
liggen en veel edelen proberen samen de oude situatie in Frankrijk weer te herstellen. Deze situatie 
is voor de gewone man uitzichtloos en bedreigend. Veel van deze mannen zoeken dan ook hun 
toevlucht bij het Franse leger. 

 
2.3 De Napoleontische tijd 
Als in 1799 de generaal Napoleon Bonaparte door de ontbinding van het Directoire aan de macht 
komt begint de Napoleontische tijd en eindigt de Franse Revolutie. 

 
Napoleon Bonaparte werd geboren op 15 augustus 1769 in Ajaccio op Corisca. Omdat Napoleon uit 
een adellijk gezin zonder geld kwam, was al vroeg duidelijk dat hij in het leger zou gaan dienen. 
Napoleon was geïntrigeerd door de filosofen van de Eeuw der Verlichting, vooral door Jean Jaques 
Rousseau, deze filosoof maakte onder andere in 1764 een republikeinse grondwet voor het eiland 
Corsica. Hier kon men in koninkrijk Frankrijk alleen nog maar over dromen. 

 
Napoleontische tijd 
De Napoleontische tijd beslaat de periode vanaf 1799 wanneer Napoleon aan de macht komt, tot 
aan de Slag bij Waterloo in 1815 waarbij Napoleon werd verslagen. 

 
In 1798 gaat Napoleon op veldtocht naar Egypte. De veldtocht mislukt omdat Napoleons 
bevoorradingsvloot door de Britten wordt verslagen. Terug uit Egypte komt Napoleon aan in Frejus. 
Tijdens zijn doortocht naar Parijs wordt hij onthaald als een held en zijn populariteit stijgt. Op 9 
november benoemen de parlementsleden hem tot Eerste Consul . 

 
Napoleon voert een autoritair staatsbestel in en zorgt er daarmee voor dat de instabiele situatie 
wordt beëindigd. Napoleon legt de beginselen van de revolutie vast in de Code Napoleon. Nu 
hiermee de rust redelijk is weergekeerd, richt Napoleon zich op het buitenland. 

 
Op 2 augustus 1802 wordt Napoleon tot consul voor het leven benoemd, met als gevolg 
complete dictatuur. Op 2 december 1804 wordt Napoleon, na een volksreferendum, tot keizer 
gekroond. 

 
In 1805 vernietigt Engeland onder leiding van Admiraal Nelson de Franse vloot bij tijdens de 
zeeslag bij Trafalgar. Het gevolg hiervan is dat Napoleon Groot-Brittannië economisch 
onschadelijk maakt door een boycot (het Continentaal Stelsel). 

 
Op 2 december verslaat Napoleon Oostenrijk en Rusland bij de Slag bij Austerlitz. In 1806 
verslaat hij de Pruisen in Iena, daarna, in 1807 de Russen in Eylau & Friedland, waarna, hierop 
de Vrede van Tilsit beslecht wordt. Deze werd gesloten tussen het Franse Keizerrijk en Pruisen 
en Rusland. 

 
Na een tijd houdt Rusland zich niet meer aan het Continentaal Stelsel met als gevolg dat 
Napoleon in 1812 een strafexpeditie naar Rusland organiseerde. Napoleon ging met 600.000 
man naar Rusland, waarvan 25.000 afkomstig uit Holland. Door het koude klimaat en 
tegenwerkingen kwamen ze met ongeveer de helft van de soldaten aan in Moskou. Daar is alles, 
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de oogst en de dorpen, platgebrand (de tactiek van de verschroeide aarde) zodat Napoleon 
zonder nederlaag te lijden,  met slechts 36.000 man terugkeert uit Rusland. Veel Hollandse 
soldaten kwamen tijdens deze veldtocht om, en Hollandse pontonniers hebben geholpen het 
restant van het leger over de rivier de Berezina te brengen door het bouwen van bruggen. 
 
 

Hierna ging het steeds slechter met Frankrijk. Zweden, Pruisen en Rusland vormden een verbond. 
En Beieren en Oostenrijk keerden zich ook definitief tegen Frankrijk. In oktober 1813 wordt 
Napoleon 
verslagen bij Leipzig. Napoleon weigert de vrede en heel Europa keert zich tegen hem. 

 
Op 31 maart 1814 trekken de geallieerden Parijs binnen en Napoleon tekent de Troonsafstand. De 
Senaat roept Lodewijk XVIII uit tot koning van Frankrijk en Napoleon wordt verbannen naar het 
eiland Elba, waar hij zijn titel van keizer mag behouden. Maar Napoleon ontsnapt van dit eiland en 
trekt met een verzameld leger via Cannes naar Parijs. Gedurende deze reis wordt hij steeds 
populairder en uiteindelijk wordt hij bijna een jaar na de afzetting op 20 maart 1815 feestelijk 
onthaald in Parijs, koning Lodewijk is dan de stad ontvlucht. 

 
Vanaf 25 maart 1815 trekken de legers van de geallieerden naar België, om te zorgen dat de rust in 
Europa weer hersteld kan worden. Wellington voert de Engels-Hollandse troepen aan Blücher de 
Pruisische troepen. Uiteindelijk wordt Napoleon definitief verslagen bij Waterloo. Hij geeft zich over 
aan de Engelsen die hem verbannen naar het eiland Sint-Helena, na zes jaar sterft hij op dit eiland. 
In Frankrijk wordt na de Slag bij Waterloo de monarchie weer hersteld en na 23 jaar van bijna 
onafgebroken strijd heerste eindelijk weer een relatieve vrede in Europa. De geallieerde overwinning 
bij Waterloo heeft een einde gemaakt aan de Napoleontische oorlogen, maar niet aan de ideeën 
van de Revolutie. 

 
2.4 De Nederlanden in de Franse tijd 
De Zuidelijke Nederlanden 
De Zuidelijke Nederlanden worden na de Revolutie gezien als Frans gebied, de grote nieuwe ideeën 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap die de Fransen meebrengen vonden wel weerklank bij de 
bevolking. In 1795 worden de Noordelijke & Zuidelijke Nederlanden ingelijfd bij Frankrijk en wordt het 
een republiek, De Bataafse republiek en wordt de scheiding tussen Kerk en Staat een feit. Ook in 
Holland wilden de gewone mensen meer te vertellen hebben en werden onderdrukt. Veel mensen 
vluchtten voor 1795 naar België en Frankrijk. Door de revolutie in Frankrijk kwamen zij voor een groot 
deel samen met de Franse troepen terug. 

 
 Door deel uit te maken van Frankrijk zullen zij in 1804 ook een keizer krijgen. Met dit keizerrijk 
wordt de definitieve scheiding tussen staat en kerk een feit. 

 
De grote plannen van Napoleon, maar ook de vele oorlogen die gevoerd worden leggen een grote 
druk op het land. Weliswaar hebben handel en industrie door het wegvallen van de grens 
ongekende mogelijkheden gekregen, maar dit weegt niet op tegen de zware belastingen die 
geheven worden en het feit dat veel jonge mannen verplicht zijn in dienst te gaan en hun leven te 
wagen op de vele slagvelden in Europa. 

 
Onder het keizerrijk is echter ook de basis gelegd voor een duidelijk centraal gezag en een 
wetgeving die voor het hele land geldt. De administratie is verbeterd en het belastingstelsel is 
vereenvoudigd en redelijker geworden. 

 
De Noordelijke Nederlanden 
De Noordelijke Nederlanden waren al ruim twee eeuwen een republiek, ook hier wordt echter de 
staatsvorm vervangen door een koninkrijk, wanneer de Keizer zijn broer Lodewijk Napoleon in 
1806 tot koning laat kronen, in 1810 wordt Lodewijk echter weer afgezet door zijn broer en wordt 
de Republiek der Zeven Provinciën bij Frankrijk ingelijfd, en dan worden ook hier de Franse wetten 
toegepast Na de komst van de Fransen werd Holland een Bataafse Republiek en kregen we voor 
het eerst een eigen grondwet, opgesteld door mensen uit heel Nederland met meer gelijke rechten 
voor iedereen. Ook het strafrecht en het meetstelsel werd met vaste afstanden (de meter) en 
gewichten (kilo's) geregeld, de Hollandse vlag werd geïntroduceerd en ook moest men rechts 
rijden. De mensen kregen meer inspraak en mochten meebeslissen. 



 

 
De handelsnatie die bijna een eeuw lang de zeeën zelf beheerste heeft veel te lijden onder 
Napoleon. De oorlogsvloot gaat ten onder tegen de Engelsen en voor de handelsvloot zijn er geen 
mogelijkheden meer. Bijna alle koloniën gaan verloren. 

 
In de vroeger rijke handelssteden Amsterdam en Rotterdam raken vele inwoners aan de bedelstaf. 
Op het platteland gaat het iets beter. De suikerbiet en de cichorei (waarvan de gemalen wortels een 
cafeïnevrije drank gemaakt kan worden) werden ingevoerd om de rietsuiker en de koffie (Napoleon 
verbood de invoer van beide laatste) te vervangen. Deze gewassen legden de basis voor de nieuwe 
industrieën die nu nog bestaan. 
Onder het keizerrijk wordt de basis gelegd voor de nieuwe eenheidsstaat met een centraal gezag, 
een goede administratie en een eenvormige rechtspraak.
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2.5 Almelo in Napoleontische tijd 
 

In Almelo was er voor 1795 maar 1 de baas: de gravin. Zij was van adel. In de winter van 1795 werd 
Almelo geplunderd door troepen uit Hannover. De inwoners van Almelo brachten geld bijeen om de 
Franse troepen die gelegerd waren bij Arnhem zo snel mogelijk naar Almelo te laten komen. De 
inwoners waren blij dat de Fransen kwamen en de macht van de gravin werd beperkt. De inwoners 
konden meepraten en mee beslissen. 
 
November 1813 
Op donderdag 11 november 1813 reden twee groepen Russische  Kozakken Almelo binnen. Eén 
groep vanuit het noorden via de Krommendijk. De andere groep reed uit de richting Delden de stad 
binnen via de Veemarkt Ze vormden de vooruitgeschoven posten van een Kozakken legertje van zo’n 
1500 man gelegerd  bij Neuenhaus. Ze stonden onder bevel van Prins Naritschkin. 
Op de huidige Koornmarkt bij het oude stadhuis werden vuren gestookt om kippen en biggen te 
roosteren, geroofd van de boeren in de omgeving. Plunderingen waren ook schering en inslag.. 
Burgemeester van Riemsdijk had geen enkele behoefte om de Kozakken in de Grote kerk in te 
kwartieren. De volgende dag werd de groep overtuigd hun bivak op te slaan in de weide voor huize 
Almelo. In de tussentijd zaten in de Grote Kerk een aantal Fransen gevangen, die af en toe wat 
voedsel toegestopt kregen door inwoners van Almelo. De Franse sous-prefect was verstandiger 
geweest. Hij vluchtte naar Deventer. Almelo en haar inwoners wachtten af. Napoleon en de keizerlijke 
legers waren verslagen. Onduidelijk was echter wat de directe toekomst zou brengen. 

 
Op 30 november 1813 landt prins Willem Frederik van Oranje met het Engelse fregat 'the Warrior' op 
het Scheveningse strand. Hij kwam, vergezeld door enkele Nederlandse officieren, van Londen. De 
aankomst was een historisch moment: zijn vader, stadhouder Willem V, was het land in 1795 vanwege 
de Bataafse Revolutie vanaf hetzelfde strand in omgekeerde richting ontvlucht. Voor meer info 
hierover, lees https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden#Van_Engeland_naar_Napoleon 

 
2.6 De belangrijkste effecten van de Franse tijd in Nederland 

1. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden en het einde van de Nederlandse republiek De 
macht werd gecentraliseerd in een modern staatsbestel. 

2. Groot-Brittannië overwint Nederland op economisch gebied. Nederland verliest de 
Kaapkolonie en de koloniën in Guyana en Ceylon aan de Britten. De Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) wordt in 1798 ontbonden. 

3. De invoering van de eerste Grondwet, het Burgerlijk Wetboek, de Burgerlijke Stand, het 
kadaster, de dienstplicht en standaardmaten en -gewichten: de kilo, meter en liter. Oprichting 
van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nationale 
Kunst- Galerij, de voorloper van het Rijksmuseum. 

 
 
 
 
 Franse revolu tie en N

apole ont is ch e t ijd 



 

Introductie 

Gevechten in Almelo 

Groep: 5 en 6 
Organisatie: kinderen in opstelling TV/ film kijken 
Lesduur: 45 minuten 
Materiaal: Film van +/- 7 minuten. Digitaal toegang via link. Werkblad 3.5 wordweb, werkblad 3.6 

verwerkingsopdracht en beeldmateriaal van hoofdstuk 5 
 
 

 
 

 
 

Inleiding 
 
Introduceer kort het onderwerp en de film. Er wordt gestart met het onderwerp de Franse revolutie en 
de Napoleontische tijd. Als ook wat dat betekend heeft voor kinderen en volwassenen die in 
………..(plaatsnaam school/ woonplaats kind) woonden. 

Beginsituatie 
 
De beginsituatie kan verschillen. De film is een manier om makkelijk ideeën te krijgen bij het 
onderwerp. De film verhaalt over Almelo in Franse tijd en wat we er nu nog van kunnen zien. De film 
treft u achter deze link: https://www.youtube.com/watch?v=skRY6z4f2kc 

 
Voorkennis activeren 

 
Er kan gekeken worden naar de vorige geschiedenislessen en mogelijk een verband worden gelegd. 
Daarnaast kunt u vragen stellen als: 

 
1. wie weet wat de Franse tijd betekent? 
2. heeft iemand al eens gehoord over Napoleon? 
3. wanneer heeft hij geleefd? 
4. was hij ook in Nederland? 
5. wat deed Napoleon? 
6. zouden mensen uit ………. (plaatsnaam school/ woonplaats kind) dit ook 

hebben meegemaakt/ hem ook hebben gekend? 

Doel 
 
Kennismaken met de Franse tijd in eigen leefomgeving. 
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Verwerking 
 
Tijdens de film kunnen de kinderen het wordweb invullen. De leerkracht bespreekt de film met de 
kinderen en kan daarbij het wordweb gebruiken. Tijdens deze bespreking vertoont u beeldmateriaal 
op de achtergrond uit het laatste hoofdstuk in deze map. 

 
Vragen bruikbaar bij de bespreking: 

 
1. Wat vonden jullie van de film? Spannend? Zielig? Leuk? 
2. Herkent iemand waar de opnames zijn gemaakt? 
3. Ben je er wel eens geweest? 
4. Zo ja, wat vond je er van? 
5. In welk jaar speelt het begin van de film? 
6. Waarom hebben de soldaten gevochten? 
7. Vochten de burgers terug, denk je? 
8. Wat zouden mensen hebben gegeten in 1813? 
9. Waar vochten soldaten mee in 1813? (vooral met musketten en kanonnen) 

Afsluiting 
 
Als iedereen klaar is wordt de les kort besproken en samengevat. 

 
Ook kunnen de leerlingen m.b.v. werkblad 3.6 een tekening maken over de les in de lijst. 
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3. De lessen 

Les 1 De Franse Revolutie 
Groep: 5 en 6 
Organisatie: in tafelgroepen 
Lesduur: 45 minuten 
Materiaal: het verhaal van Jacques in de Franse Revolutie deel 1, werkblad 1.1 Wie zegt wat 

(voor elke leerling of per tafelgroepje), werkblad 3.5 wordweb, werkblad 3.6 
verwerkingsopdracht en  beeldmateriaal van hoofdstuk 5 

 
 

 
 
 

 
 

Inleiding 
 
We starten deze les met het eerste deel van een verhaal over de Franse Revolutie. Terwijl de 
leerkracht voorleest kunnen de leerlingen een wordweb invullen. Kies een afbeelding uit hoofdstuk 8 
om op de achtergrond te vertonen. 

Beginsituatie 
 
De beginsituatie kan verschillen. In ieder geval is de vorige keer een introductie op het onderwerp 
geweest m.b.v. de film. 

 
Bij de meeste geschiedenismethodes zijn de leerlingen nog niet toe aan de Franse Revolutie. 
Daarom wordt deze les ook aangeboden vanuit het vertelperspectief en door middel van doe 
opdrachten wordt het een en ander verduidelijkt. 

 
Voorkennis activeren 

 
Kort bespreken wat de vorige les aan de orde is geweest; de film, Franse tijd, Napoleon. 

Doel 
 
Kennismaken met enkele oorzaken van de Franse Revolutie Franse revolu tie en N
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Verwerking 
 
De leerkracht bespreekt het verhaal na met de kinderen aan de hand van de volgende vragen 

 
1. Hoe komt het dat Jacques geen brood kan eten die morgen? 

 
2. Waarom roept de koning de mensen bij elkaar in de Staten Generaal? 

 
3. De moeder van Jacques had het over drie standen, wat bedoelde ze daarmee? 

 
4. Waarom zijn de mensen zo boos aan het einde van het verhaal? 

 
5. Voor wie wordt het beter? 

 
6. En wat wordt beter? 

 
7. Wie neemt de leiding? 

 
8. Wat denk je dat er hierna gaat gebeuren? Hoe zou het verhaal verder gaan. 

Na deze vragen wordt er verder ingegaan op de drie standen. Na de uitleg over de drie standen 
krijgen de leerlingen een werkblad (1.1 Wie zegt wat?) en gaan zij de uitspraken verbinden met de 
goede standen. Dit kan door een lijn te trekken naar de goede plaatjes en de wolken kleuren kan 
natuurlijk ook. In de lege wolkjes kunnen leerlingen zelf een uitspraak schrijven en die met de stand 
verbinden waarop het van toepassing is. 

Afsluiting 
 
Als iedereen klaar is wordt het werkblad besproken (zie werkblad 1.2 antwoorden Wie zegt wat). De 
les wordt kort samengevat en men bekijkt of de begrippen duidelijk zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van de wordwebs. 

 
Ook kunnen de leerlingen m.b.v. werkblad 3.6 een tekening maken in het schilderij over de les. 
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Het verhaal van Jacques in de Franse Revolutie Deel 1 
Op een zomerse morgen in het jaar 1789 midden in de hoofdstad van Frankrijk, Parijs, wordt Jacques 
vroeg wakker. Hij zou zijn moeder gaan helpen deze dag. Snel kleedt hij zich aan. Jacques gaat naar 
het kleine keukentje, zijn maag rammelt en hij is benieuwd wat er te eten is. Zijn moeder is al 
aangekleed. Ze staat in een grote pan te roeren. Jacques ruikt het al, weer uiensoep. Teleurgesteld 
gaat hij naar zijn moeder en zegt hij dat hij eigenlijk meer zin had in een stukje brood. 

 
Moeder kijkt Jacques aan en knikt. Ze zegt dat ze zelf ook meer zin in brood heeft maar dat kan nu 
eenmaal niet. Het meel is ontzettend duur geworden door de slechte oogst. Ze vertelt dat het de 
afgelopen zomer veel te warm is geweest en dat de winter juist weer te koud was. Nu is alles heel erg 
duur geworden en er is geen geld voor graan en brood. Jacques zucht, eigenlijk wist hij wel. 

 
Na de soep gaan moeder en Jacques op pad. Moeder werkt in een naaiatelier en Jacques helpt 
vandaag met het knippen van de stof. Dat is best leuk werk en moeder kan de hulp van Jacques goed 
gebruiken Meestal is het heel gezellig in het atelier, maar vandaag hangt er een rare sfeer. Kees, de 
neef van de eigenaar van de zaak is langs geweest. Hij vertelde een moeilijk verhaal over het geld 
van koning Lodewijk XVI (de zestiende). Uiteindelijk begrijpt Jacques het, de schatkist is leeg, het geld 
is op!! Iedereen moppert over de koning, ze geven hem de schuld. Jacques is heel stil en luistert 
aandachtig. Kees heeft het over een vergadering die de koning gaat organiseren, hij noemt het de 
Staten Generaal. Kees zegt dat die vergadering toch niks zal worden, want de eerste en de tweede 
stand zullen toch niet naar de derde stand luisteren. 

 
Nu snapt Jacques er niks meer van, verward schudt hij zijn hoofd en gaat hij verder met het knippen 
van de stof. Hij neemt zich voor straks aan moeder te vragen wat Kees nu allemaal bedoelde. Doordat 
het erg druk wordt in het atelier denkt Jacques er niet meer aan, totdat hij ’s avonds met moeder naar 
huis wandelt. Hij vraagt moeder wat Kees bedoelde met die ‘drie standen’. Moeder vertelt dat de 
macht in Frankrijk niet eerlijk verdeeld is. De Franse mensen zijn ingedeeld in drie groepen, dit zijn de 
drie standen. De eerste stand zijn de mensen van de kerk, de paus en priesters en zo. De tweede 
stand zijn de mensen van adel (waaronder een graaf en hertog, ook wel edelen genoemd)en de derde 
stand, dat zijn de gewone mensen (zoals Jacques en moeder). Nu hebben de mensen van de kerk en 
de edelen alle macht, terwijl de gewone mensen veel meer belasting moeten betalen en niks mogen 
zeggen! 

 
Jacques kijkt zijn moeder boos aan, hij vindt het maar heel erg oneerlijk. Hij vraagt moeder wat er dan 
gebeurt in die Staten Generaal. Moeder vertelt over dat dat een vergadering is waarbij alle drie de 
standen aanwezig zijn. En de mensen met elkaar praten hoe het nu verder moet. De koning heeft 
deze vergadering bij elkaar geroepen omdat er geen geld meer is. Hij wil in de vergadering om hulp 
vragen. Maar iedereen is bang dat er toch niet naar de gewone mensen geluisterd zal worden! 
Jacques denkt er eens over na, hij vindt het allemaal maar erg moeilijk. Wel is hij erg benieuwd naar 
de vergadering. Hij hoopt dat hij het nog zal horen. 

 
De volgende dag gaat Jacques weer met zijn moeder naar het werk. Als ze druk bezig zijn komt 
opeens Kees binnenstormen, hij vertelt dat de vergadering niet goed gegaan is en dat de gewone 
mensen zijn weggelopen om zelf te gaan vergaderen! Jacques vindt het allemaal erg spannend. 
Iedereen heeft het er over en Jacques merkt dat de mensen steeds bozer worden op de koning. Als 
hij ’s avonds met zijn moeder naar huis gaat ziet hij overal groepjes mensen staan die boos kijken en 
druk aan het praten zijn, als dat maar goed gaat! 
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Les 2 Vervolg Franse Revolutie 
Groep: 5 en 6 
Organisatie: in tafelgroepen 
Lesduur: 45 minuten 
Materiaal: Het verhaal van Jacques in de Franse Revolutie deel 2, werkbladen 2.1 stripverhaal in 

de war (voor iedere tafelgroepje) en een leeg A3 vel voor ieder tafelgroepje, werkblad 
3.5 wordweb, werkblad 3.6 verwerkingsopdracht en beeldmateriaal van hoofdstuk 5 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 
Nadat er met de leerlingen is teruggekeken op de vorige les, vertelt de leerkracht het 2e deel van het 
verhaal. Terwijl de leerkracht voorleest kunnen de leerlingen een wordweb invullen. Kies een 
afbeelding uit hoofdstuk 8 om op de achtergrond te vertonen. 

Beginsituatie 
 
Tijdens de vorige les is het begin van de Franse Revolutie aan bod gekomen met twee van de 
oorzaken, de standen en de hoge voedselprijzen. Er is vooral ingegaan op de drie standen waarmee 
Frankrijk op dat moment te maken had. 

 
Voorkennis activeren 

 
Tijdens de vorige les is er een verhaal verteld over het leven tijdens het begin van de Franse 
Revolutie, dat verhaal is gestopt op het moment dat er onrust kwam in de stad na de vergadering van 
de Staten Generaal. Voor het verhaal vervolgd wordt, wordt er met de leerlingen even teruggekeken 
naar de vorige les, wat was er aan de hand en waar ging het verhaal over, wat zou er volgens de 
leerlingen nu gaan gebeuren? 

Doel 
 
Kennismaken met enkele oorzaken van de Franse Revolutie. 
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Verwerking 
 
Het verhaal wordt met de leerlingen nabesproken. Heeft iedereen het begrepen? Zijn er vragen, wat 
vonden de leerlingen er van. De leerkracht herhaalt nog kort de belangrijkste punten en geeft ook aan 
dat er later eigenlijk heel weinig is veranderd voor de derde stand door deze revolutie. Uiteindelijk was 
het zelfs zover dat er weer iemand was die zichzelf tot keizer liet kronen, terwijl dat nu juist niet de 
bedoeling was! Deze man heette Napoleon. 

 
Vervolgens krijgen de leerlingen een werkblad (werkbladen 2.1 Stripverhaal door de war) waarop de 
verschillende tekeningen staan, deze tekeningen vormen samen een stripverhaal over de start van 
de Franse Revolutie. Ze staan op dit moment echter niet in de goede volgorde. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen de afbeeldingen uitknippen en op de goede volgorde op een A3 papier leggen, als 
alles goed ligt kan het worden vastgelijmd. Als de leerlingen daarmee klaar zijn kunnen ze de 
tekeningen gaan inkleuren. Het beginplaatje is aangegeven. 

Afsluiting 
 
Samen met de leerlingen wordt het stripverhaal bekeken, ligt alles op de goede volgorde? (de 
oplossing is te vinden op werkblad 2.2 Oplossing Strip). Wat wordt er verteld in de strip, snapt 
iedereen het verhaal? 

 
Bij de nabespreking kan gebruik gemaakt worden van de wordwebs. Ook kunnen de leerlingen m.b.v. 
werkblad 3.6 een tekening maken in het schilderij over de les. 
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Het verhaal van Jacques in de Franse Revolutie Deel 2 
Jacques ligt die avond vroeg in zijn bed. Door het raam hoort hij nog steeds geroezemoes van 
mensen die op straat met elkaar aan het praten zijn, wat klinken ze boos! Jacques doet snel zijn ogen 
dicht en gaat ver onder zijn wollen deken liggen. Zo hoort hij alles niet meer zo goed en kan hij lekker 
gaan slapen. 

 
De volgende morgen wordt Jacques wakker van geluiden buiten. Hij kijkt voorzichtig door het luik,  
wat zijn er veel mensen in de straten! Ze roepen allerlei dingen maar Jacques kan het niet goed 
verstaan. Hij opent het luik nog iets verder en dan hoort hij een man schreeuwen dat die Snert Koning 
het leger naar de stad heeft gehaald. Jacques schrikt, waarom zou de koning dat gedaan hebben? 
Vond hij het niet leuk dat er zoveel gemopperd werd? Snel kleedt Jacques zich aan, hier wil hij meer 
van weten. 

 
Stiekem gaat Jacques naar buiten, gelukkig, niemand heeft hem gezien. Buiten is het ontzettend druk. 
Veel mensen lopen op straat en praten met elkaar. Jacques loopt naar het plein, ook daar is het erg 
druk. Plotseling gaat er iemand op een kistje staan. Als hij gaat praten is iedereen stil. De man op de 
kist vertelt over de schulden van de koning en over het feit dat de koning alle macht heeft en de 
gewone mensen alleen maar belasting moeten betalen en niks te vertellen hebben! Iedereen juicht de 
man toe. Hij zegt dat de mensen stil moeten zijn, hij wacht even en vertelt verder. 

 
Hij praat over de macht van de koning en dat dit afgelopen moet zijn. Hij vindt dat de gewone mensen 
moeten laten zien dat ze dit niet langer meer zo willen! De man heeft een idee, hij vertelt over De 
Bastille, dat is een gevangenis waarin volgens hem mensen zitten die door de koning zelf daar 
naartoe gestuurd zijn. Volgens hem zijn dat helemaal geen boeven, maar gewone burgers die de 
koning tegenspraken! 

 
De man op het kistje zegt dat ze met zijn allen die gevangenis moeten gaan bestormen en al de 
gevangenen vrij moeten laten! Dat zal de koning leren! Iedereen juicht, er worden plannen gemaakt. 
Er komen steeds meer mensen bij en in een grote stoet trekken ze naar De Bastille. Als ze bij de 
gevangenis aangekomen zijn wordt deze snel veroverd. Als uiteindelijk De Bastille is bestormd blijkt 
dat de enkele gevangenen die er waren, echt wel zware misdadigers waren. Dat maakt de mensen 
niet meer uit, de Revolutie is begonnen. Nog lang hoort Jacques mensen overal roepen: Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap! Iedereen weet het zeker: nu zal alles beter worden, ze verjagen de 
koning en iedereen is blij. 
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Les 3 De Napoleontische tijd in Nederland 

Groep: 5 en 6 
Organisatie: in tafelgroepen 
Lesduur: 45 minuten 
Materiaal: Schoolplaat 3.1, werkblad 3.2 Napoleon en de Franse tijd (voor iedere leerling) en 

werkblad 3.3 vragen bij les 3 Napoleon en de Franse tijd, verhaal ‘het leven van 
Napoleon, werkblad 3.6 verwerkingsopdracht en beeldmateriaal van hoofdstuk 8, 1 
tekenvel per leerling 

 
 

Inleiding 
 
Er wordt de leerlingen een afbeelding van Napoleon getoond (zie Schoolplaat 3.1). De leerkracht 
vraagt of de leerlingen misschien weten wie dit is. Als de naam Napoleon valt, schrijft de leerkracht 
deze op het bord. Komen de leerlingen hier niet op dan helpt de leerkracht. De leerkracht vraagt wat 
de leerlingen van deze man weten en schrijft de antwoorden in steekwoorden op het bord. Als alles 
wat bekend is op het bord staat vat de leerkracht dit kort samen en vertelt hij of zij dat de kinderen 
deze les aan de gang gaan met onder andere Napoleon en de gevolgen die de Franse tijd in 
Nederland gehad hebben. 

 
Voordat de leerlingen aan de slag gaan, leest de leerkracht het verhaal ‘het leven van Napoleon’ 
voor. Hierbij kan via het internet het muzikale deel worden gebruikt. Zie de link bij het verhaal. 

 
Kies één of meerdere afbeelding(en) uit hoofdstuk 8 om op de achtergrond te vertonen tijdens deze 
les. 

Beginsituatie 
 
Tijdens de vorige lessen is ingegaan op begin van de Franse Revolutie. In deze les wordt hierop 
doorgegaan en wordt kort aangegeven wat er gebeurde na de Franse Revolutie en er worden enkele 
effecten van de Franse Revolutie genoemd. 

 
Voorkennis activeren 

 
Samen met de leerlingen wordt weer even naar het stripverhaal gekeken, wat wordt er met de 
verschillende afbeeldingen bedoeld en wat is nu eigenlijk het verhaal achter deze strip. Het verband 
tussen de strip en het verhaal van de vorige keren wordt aangegeven. 

Doel 
 
Het is duidelijk wat er gebeurde na de Franse Revolutie, wie Napoleon was en de leerlingen hebben 
(hernieuwd) kennisgemaakt met enkele belangrijke ontwikkelingen die in de Franse tijd in Nederland 
zijn doorgevoerd. 
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Verwerking 
 
De tekst van werkblad 3.2 wordt door de leerlingen gelezen en de vragen worden door de leerlingen 
in tweetallen of in tafelgroepen gemaakt, de steropdrachten worden door die leerlingen gemaakt die 
snel klaar zijn. Als iedereen klaar is met de reguliere opdrachten, worden de opdrachten besproken 
en wordt er gekeken of het onderwerp door iedereen wordt gesnapt. 

Afsluiting 
 
Bij de nabespreking kunnen leerlingen m.b.v. werkblad 3.6 een tekening maken in het schilderij over 
de les. 

 
Hierbij kunnen ook de tekeningen die de leerlingen van Napoleon gemaakt hebben samen bekeken 
en besproken worden. 
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Het leven van Napoleon 
Naar het lied: 
Napoleon Bonaparte 
Tekst: Jette Schröder 
Muziek: Majel Lustenhouwer 

 
Indien u naast het voorlezen van onderstaand verhaal nieuwsgierig 
bent naar het lied/ de melodie, kijkt u dan op: 
http://www.canonliedjes.nl/luister/napoleon.html 
Hier worden het 1e couplet en het refrein gezongen. 
Tip: ook in te studeren met de leerlingen! 

 
 

Het verhaal 
 

Napoleon ging ook naar school toen hij een jongen was 
hij was de allerkleinste, maar de slimste van de klas 
Napoleon studeerde en hij mocht het leger in 
al snel werd hij een generaal en dat was het begin 

 
Napoleon, Napoleon - een helper en een held 
of ging het hem alleen maar om de macht en om het geld? 
we weten het niet zeker - 't maakt niet uit voor het verhaal 
maar hoe ging het nu verder met die Franse generaal? 

 
Opeens was er in Frankrijk echt van alles aan de hand 
de boeren hadden ruzie met de koning van het land 
de Franse Revolutie kwam, een nieuwe tijd begon 
en wie besloot te helpen – nou, dat was Napoleon 

 
Napoleon, Napoleon - een helper en een held 
of ging het hem alleen maar om de macht en om het geld? 
we weten het niet zeker - 't maakt niet uit voor het verhaal 
maar hoe ging het nu verder met die Franse generaal? 

 
Napoleon verving de plaats van koning Lodewijk 
en werd de nieuwe keizer van het hele Franse rijk 
Napoleon veroverde er steeds meer landen bij 
Hij zei: ik ben de koning en de wereld wordt van mij 

 
Maar op een dag was Engeland Napoleon echt zat 
en ook de Pruisen hadden het wel met die man gehad 
ze zeiden: die Napoleon pakt alles van ons af 
ze namen hem gevangen en Napoleon kreeg straf 

 
Napoleon, Napoleon - een helper en een held 
of ging het hem alleen maar om de macht en om het geld? 
we weten het niet zeker - 't maakt niet uit voor het verhaal 
maar hoe ging het nu verder met die Franse generaal? 

 
Napoleon werd eenzaam op een eilandje gezet 
daar is hij ook gestorven – niemand heeft hem ooit gered 
Napoleon was gek op macht en dat werd hem fataal 
het was een droevig einde voor die Franse generaal. 
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Werkbladen en Schoolplaten 
Les 1 
□ Schoolplaten 1.1 
□ Werkblad 1.1 Wie zegt wat 
□ Werkblad 1.3. Antwoorden Wie zegt wat 

 
Les 2 
□ Werkblad 2.1 Stripverhaal in de war 
□ Werkblad 2.2 Oplossing Strip 

 
Les 3 
□ Schoolplaat 3.1 Napoleon 
□ Werkblad 3.2 Napoleon en de Franse Tijd 
□ Werkblad 3.3 Vragen bij les 3 Napoleon en de Franse tijd 
□ Werkblad 3.4 Antwoorden van les 3 
□ Werkblad 3.5 Woordweb 
□ Werkblad 3.6 Verwerkingsopdracht 
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Werkblad 1.1 Wie zegt wat? 
 

Teken een lijn van de wolken naar de goede mensen. Gebruik roze voor de 1e stand, blauw voor de 2e 

stand en geel voor de 3e stand. Kleur daarna het wolkje in goede kleur. 
In de lege wolkjes kun je zelf een zin schrijven en die met de persoon verbinden waar het bij hoort. 
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Werkblad 1.2 Antwoorden Wie zegt wat? 

Teken een lijn van de wolken naar de goede mensen. Gebruik roze voor de 1e stand, blauw voor de 2e 

stand en geel voor de 3e stand. Kleur daarna het wolkje in goede kleur. 
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Werkblad 2.1 Stripverhaal in de war 
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Werkblad 2.1 Stripverhaal in de war 
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Werkblad 2.1 Stripverhaal in de war 
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Werkblad 2.1 Stripverhaal in de war 
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Werkblad 2.1 Stripverhaal in de war 
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Werkblad 2.2 Oplossing strip 
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Vervolg werkblad 2.2 Oplossing strip 
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Schoolplaat 3.1 Napoleon 
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Werkblad 3.2 Napoleon en de Franse Tijd 
Napoleon is geboren op Corsica. Zijn ouders waren van adel, maar ze hadden geen geld. 
Daarom ging Napoleon in het leger. In 1799 wordt generaal Napoleon Bonaparte de baas in 
Frankrijk. Op dat moment eindigt de Franse Revolutie. 

 
Doordat Napoleon veel wist van oorlog voeren en veldtochten werd hij erg populair in 
Frankrijk. De Franse mensen zagen hem als een held. Daardoor kon Napoleon makkelijk aan 
de macht komen. 

 
De revolutie had van Frankrijk een rommeltje gemaakt. Napoleon zorgde dat alles weer goed 
geregeld werd. Hij zorgde ervoor dat het weer rustig werd in Frankrijk. Toen dat was gelukt 
begon hij te denken aan meer macht. Hij droomde van een heel groot rijk, maar daarvoor 
moesten wel andere landen veroverd worden. Napoleon wilde steeds meer macht hebben. In 
1804 liet hij zich tot Keizer kronen door de Paus, nu was hij de allerhoogste baas in zijn rijk! 
Dat was eigenlijk heel raar want daartegen hadden de mensen nu juist zo gevochten tijdens de 
Franse Revolutie! 

 
Napoleon wil steeds meer. Hij wil zelfs Rusland veroveren, maar dat lukt niet. De reis naar 
Rusland is veel te lang en onderweg is het veel te koud. De Russen hebben al het voedsel 
verbrand zodat het leger van Napoleon niks te eten had! Nadat een klein deel van het leger 
teruggekomen is gaat het steeds slechter met Frankrijk. Veel landen, zoals Engeland, 
Rusland, Oostenrijk en Duitsland zijn het niet eens met Napoleon. Ook Franse mensen zijn 
het niet eens met Napoleon en hij wordt afgezet, hij is zijn macht kwijt en hij wordt 
verbannen naar het eiland Elba. Napoleon verveelt zich daar. Na een tijd ontsnapt hij en gaat weer 
met de boot naar Frankrijk. Dat nieuws gaat als een lopend vuurtje door Frankrijk. Tegen de tijd dat 
Napoleon in Parijs aankomt, is hij weer de grote held en wil iedereen samen met hem vechten. 

 
Napoleon probeert nog een keer de andere landen te verslaan. Hij gaat naar België, waar hij 
zal vechten tegen onder andere Nederlanders, Belgen, Engelsen, Pruisen en Duitsers. De strijd 
wordt gestreden in de plaats Waterloo. Napoleon verliest dit gevecht en hij heeft nu voorgoed 
verloren. Hij wordt gevangen genomen en verbannen naar het eilandje St. Helena. 

 
Toen Napoleon aan de macht was, heeft hij ook Nederland veroverd, eerst werd het zuiden 
van Nederland ingelijfd bij Frankrijk en later het Noorden van Nederland. Dit noemen we de 
Franse tijd. Veel mensen waren niet blij met Napoleon, mensen moesten veel belasting 
betalen en mannen waren vaak verplicht mee te vechten met de legers van Napoleon. 

 
Toch heeft Napoleon ook voor veel goede dingen gezorgd. Hij heeft bijvoorbeeld gezorgd dat 
er straatnamen kwamen en dat we allemaal dezelfde maten gingen gebruiken (de liter, de 
meter en de kilo) ook heeft hij er voor gezorgd dat iedereen zich liet inschrijven bij de 
Burgerlijke stand. Napoleon eiste dat iedereen een achternaam had. Dat betekende wel dat 
er nog steeds achternamen zijn die toen zijn verzonnen door mensen die het niet met Napoleon eens 
waren, denk maar aan namen als: Platvoet, Boterkop, Poepjes, Armoedzaaier, en 
Naaktgeboren. 
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Werkblad 3.3 Vragen bij les 3 Napoleon en de Franse tijd 
Vraag 1. Welke zin is waar? 
□ a. Napoleon werd geboren op St. Helena 
□ b. Napoleon werd geboren op Corsica 
□ c. Napoleon werd geboren in Amerika 

Vraag 2. In welk jaar liet Napoleon zich tot keizer kronen? 
� a. In 1704 
� b. In 1880 
� c. in 1804 

Vraag 3. Hoe kwam het dat Napoleon niet kon winnen in Rusland? 
□ a. De Russische soldaten waren te sterk 
□ b. Napoleon was met te weinig mensen naar Rusland gegaan 
□ c. Het was onderweg heel erg koud en de Russen hadden alles platgebrand, waardoor er 

geen eten was voor de soldaten 
 

Vraag 4. Waarom gaat Napoleon naar het eiland Elba? 
□ a. De mensen zijn het niet meer met hem eens en willen van hem af, het is een soort straf 
□ b. Hij wil het eiland ook veroveren 
□ c. Napoleon is toe aan vakantie 

Vraag 5. Napoleon ontsnapt van Elba en hij probeert weer de macht te grijpen door een 
grote veldslag. Waar vindt deze veldslag plaats? 
□ a. In de plaats Parijs, dat ligt in Frankrijk 
□ b. In de plaats Brussel, dat ligt in Belgie 
□ c. In de plaats Waterloo, dat ligt in België 

Vraag 6. Welke veranderingen heeft Napoleon in Nederland doorgevoerd? Noem er minstens 3. 
 
 
 
 
 
 
 
∗	 Opdracht 7. Zoek Waterloo op in de atlas en probeer eens te ontdekken hoeveel 

kilometers dat van Parijs ligt. 
 

De afstand tussen Parijs en Waterloo is………………………….km 
 
∗	 Opdracht 8. Zoek de eilanden Elba en St. Helena op in de Atlas, welk eiland ligt dichtst 

bij Parijs? 
 

Het eiland …………………………..ligt het dichtst bij Parijs. 
 
∗	 Opdracht 9. Weet jij ongeveer hoe Napoleon eruit zag? Maak op tekenpapier een 

tekening van Napoleon. 

F ranse rev olu tie en N
apole ont is c he t ijd  



 

Werkblad 3.4 Antwoorden bij les 3 Napoleon en de Franse tijd 
Vraag 1. B 

 
Vraag 2. C 

 
Vraag 3. C 

 
Vraag 4. A 

 
Vraag 5. C 

 
Vraag 6. 
1. Staatnamen 
2. Maten (liter, meter, kilo) 
3. Burgelijke stand 

 
Opdracht 7. De afstand tussen Parijs en Waterloo is ongeveer 292 km 

 
Opdracht 8. Elba 

 
Opdracht 9. Naar eigen inzicht 

Franse revolu tie en N
apole ont is ch e t ijd 



 

Werkblad 3.5 Woordweb 
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Werkblad 3.6 Verwerkingsopdracht 
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4. Extra achtergrond informatie 
Gebruik maken van Blink educatiemateriaal EIGENTIJDS 

Log in via de url http://www.blink-studio.nl/beheer/ 
Van uitgeverij BLINK hebben we de volgende tijdelijke inloggegevens ontvangen: 

 
Inlognaam 

directie@antoniusvriezenveen.nl 

Wachtwoord 

HFAapr2015 
 

Klik op het pijltje naast Nieuws om menu te laten zakken. 
Klik op EIGENTIJDS onder het kopje Mijn methodes 
Al naar gelang je snelheid van internet kom je dan in het menu van de 
lesomgeving. 

 
Klik dan op Groep 6 

 
Ga met de pijltjes naar thema 3 Pruiken en Revoluties en klik op het plaatje dat daarbij hoort. 
Voor het Historisch Festival Almelo is les 3 “razende revoluties” een leuke aanvulling. 
Klik daar op. 
Daarna wijst het zich vanzelf. 

 
Veel plezier en succes met deze les! 

 
Er is een licentie beschikbaar voor Eigentijds groep 5, 6 en 7 van 11 maart 2015 t/m 21 april 2015. 

 
Let op 
- Verander nooit het wachtwoord ! Want dan kunnen andere scholen er geen gebruik meer van maken 
- Wanneer er problemen zijn met het materiaal van Blink, dan kunt u contact opnemen met Hans 
Kaptein van Stichting Historisch Festival Almelo (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) op 
telefoonnummer 0546 - 563968 
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5. Extra beeldmateriaal 
Deze foto’s zijn op veel momenten inzetbaar. Bij het vertellen van een verhaal, wanneer de kinderen 
werken aan een opdracht, om gericht de foto te bespreken en alle andere manieren die uzelf nog 
bedenkt! 
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Foto van de herdenking in 1913 (Velp) 
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