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Droeve Tijden 
 

’t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt, 
Als menschen men slacht ‘lijk dieren, 
Als menschenbloed bij beken vloeit. 
Als vrede en liefde liggen geboeid 

Als haat 
En kwaad, 
Als nood 
En dood 

Grijnzen en vloeken en tieren. 
 

“Waar is nu toch mijn arme man? 
‘k Verga van angst! ik sterf ervan! 
Ach! wat verschil bij’t voor’ge jaar! 

We zaten hier zoo blij te gâar 
Bij ’t wiegsken van ons jongste kind. 
En nu zoover door sneeuw en wind 

En vorst…en dan!…Och God! och God! 
Heb meêlij met mijn bitter lot!” 

 
“Ju!” roept het jongentje, “paardeken ju! 

he! moeder, waar is vader nu? 
Als vader komt, dan krijg ik een paard, 

Een levende paard en een blinkende zwaard, 
Een helm met pluim en een groote banier; 

Dan gaan we rijden verre van hier; 
Dan maken wij oorlog en nog, en meer…; 
Zeg, moeder, wanneer komt vader weer?” 

 
“Hoor” zegt het dochterken, “moederlief, 

‘k Heb vader geschreven eenen schoonen brief : 
En dat wij bidden op beide kniên 

Voor hem… en hem zoo gaarne zien; 
En dat gij toch zoo droeve zijt; 
En dat ik ook dan dikwijls krijt; 

En dat ons broerken vlijtig leert; 
En…of hij toch niet wederkeert!” 

 
De moeder aanhoort ’t eenvoudige schrift, 

En keert zich om met koortsige drift, 
En grijpt uit de wieg ’t onnoozele wicht, 
En houdt het naar den hemel gericht; 

En roept en snikt : o Heer! o Heer! 
Geef ons den gade en den Vader weer! 

 
Terwijl de moeder aan ’t bidden was, 
Terwijl het meisje haar briefken las, 
Terwijl het jongentje reed en liep, 

Terwijl het wicht in zijn wiegsken sliep, 
Daar verre, in ’t vreemde verwoeste land, 

Verlaten, langs een eenzamen kant, 
Met doorboorde borst 
En hijgend van dorst 

En de nagels geprent in ’t bevrozene veld, 
Daar lag de vader, de dappere held, 

Te sterven. 

G.Th. Antheunis 
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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 bezetting kwam op 30 november 1813 de Prins van Oranje in Scheveningen aan. 
Hiermee was het begin van ons Koninkrijk een feit. In 2015 is het 200 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. 

 
April 2019 
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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 was bezet door de 
Fransen, 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 mei 2017 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! 
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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). 
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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 website: 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, voor de deelnemende scholen, is 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. 

 
1.8 Begeleiding 
Als u vragen of twijfels hebt bij het werken met het materiaal of u wilt ondersteuning (op locatie) dan 
kunt u contact opnemen met: 
Martijn Makkinga 
mailto:ezrasera@hotmail.co
m 
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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, 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.  
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Napoleon weigert de vrede en heel Europa keert zich tegen hem. 
 

Op 31 maart 1814 trekken de geallieerden Parijs binnen en Napoleon doet 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 vrede in Europa. De geallieerde overwinning bij Waterloo 
heeft een einde gemaakt aan de Napoleontische oorlogen. 

 
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. 

 
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. 
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Introductie 

Gevechten in Almelo 

Groep: 7 en 8 
Organisatie: kinderen in opstelling TV/ film kijken 
Lesduur: 45 minuten 
Materiaal: Film van+/- 7 minuten. Digitaal toegang via link. Werkblad 3.3 wordweb, werkblad 3.4 

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 hoofdstuk 8. 

 
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 3.4 een tekening maken over de les in de lijst. 
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Verwerking 
 
Na de inleiding wordt er met de kinderen gekeken wat er al bekend is over de Franse Revolutie. De 
docent maakt met de gegevens van de leerlingen een woordweb op het bord (zie voorbeeld 
Woordweb). Als de leerlingen niet ver komen, dan helpt de docent door eerst kort te vertellen hoe de 
revolutie is ontstaan. (zie samenvatting Revolutie en Franse tijd) 

 
De verschillende opmerkingen op het bord worden verduidelijkt en met behulp van deze gegevens 
gaan de leerlingen in 6 groepen aan de slag om in een kort toneelstuk een deel van de revolutie uit te 
beelden aan de rest van de groep. Dit gebeurt in chronologische volgorde waarbij een groep telkens 
een ander aspect uit de revolutie belicht. Elk onderwerp kan maar een keer gekozen worden zodat 
alles samen een goed kloppend verhaal vormt. 

3.De lessen 

Les 1 De Franse Revolutie 

Groep: 7 en 8 
Organisatie: in tafelgroepen, met een open ruimte voor het toneelstuk 
Lesduur: 45 minuten 
Materiaal: Werkblad 1.1 stripverhaal Franse Revolutie (voor elke leerling kopiëren), werkblad 1.2 

stripverhaal oplossing, voorbeeld woordweb en werkblad 1.3 voorbeeldtekst voor het 
toneelstuk, werkblad 3.3 wordweb, werkblad 3.4 verwerkingsopdracht en 
beeldmateriaal van hoofdstuk 5 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inleiding 
 
In deze les wordt gekeken naar de Franse Revolutie en de periode die daarop volgt. 
We starten deze les met het verhaal van de schildwacht op de Bastille. Na het voorlezen en een korte 
bespreking van het verhaal wordt gestart met het stripverhaal Franse Revolutie (werkblad 1.1). Dit 
verhaal wordt uitgedeeld en de leerlingen nummeren de plaatjes op volgorde van het historisch 
verloop. De gebeurtenissen in de strip (en de goede volgorde) worden besproken. 

 
Tijdens deze les kan beeldmateriaal uit hoofdstuk 8 opgehangen worden of worden getoond op het 
digibord. 

Beginsituatie 
 
De beginsituatie kan verschillen. Bij deze les gaan wij er vanuit dat de revolutie al wel kort behandeld 
is in de methode van de school. Echter, ook zonder voorkennis is deze les goed te gebruiken. 

 
Voorkennis activeren 

 
Hierbij kan teruggekeken worden naar voorgaande geschiedenislessen. 

Doel 
 
Basiskennis van de Franse Revolutie aanreiken en door middel van verschillende manieren van 
aanbieden de oorzaken, gevolgen en volgorde van de Franse Revolutie verduidelijken. 
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De leerlingen krijgen per groepje de tekst van hun toneelstuk (zie werkblad 1.3) en ze oefenen 
ongeveer 5 minuten. Vervolgens komt iedereen weer in de klas en wordt het toneelstuk gespeeld. 
Hieronder staan de onderwerpen van de verschillende groepen. 

 
Onderwerp 1. De situatie in Parijs is niet goed, de Adel en Geestelijkheid hebben veel eten, maar de 
burgers hebben honger en zijn ontevreden. 

 
Onderwerp 2. De koning ontdekt dat hij failliet is en wil geld gaan lenen, dit kost te veel rente en hij 
roept de Staten Generaal bijeen voor hulp en raad. 

 
Onderwerp 3. In de vergadering van de Staten Generaal ontstaat meteen ruzie tussen de drie 
standen en de burgers stappen op en organiseren een eigen vergadering: de Nationale 
Vergadering. De Edelen en Geestelijken gaan ook naar deze vergadering. 

 
Onderwerp 4 De situatie in Parijs is gespannen en de Koning laat het leger naar Parijs komen. 

 
Onderwerp 5. Hier schikt de bevolking van en er breken rellen uit. De gevangenis de Bastille wordt 
bestormd en de Franse Revolutie is gestart, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!! 

 
Onderwerp 6. Toch verandert er voor de gewone burger niet veel, uiteindelijk is hij zelfs zijn kiesrecht 
weer kwijt. Als later Napoleon door middel van een Staatsgreep de macht over neemt is de Franse 
Revolutie afgelopen en begint de Franse of Napoleontische tijd. 

Afsluiting 
 
Als iedereen geweest is wordt het toneelstuk nabesproken. Hoe ging het, wat was leuk om te zien, 
heb je nog nieuwe dingen geleerd naar aanleiding van het toneelstuk? Vervolgens wordt de les 
afgesloten. De wordwebs van de leerlingen kunnen hierbij gebruikt worden. 

 
 
Ook kunnen de leerlingen m.b.v. werkblad 3.4 een tekening maken over de les in de lijst. 
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De schildwacht 
 

 
Ginds loopt de Schutter in ‘r geweer, 
Den Bastille-walmuur op en neêr 
En zingt en neuriet keer op keer 
In droeve mijmerij: 
Elise! 
Mij riep het Vaderland ten strijd; 
‘k Heb aan mijn Vorst mijn arm gewijd; 
Maar in deez’ boezem, waar ge ook zijt, 
Elise! 
Regeert geen mensch als gij! 

 
Het heigras zal mijn peluw zijn, 
De somb’re wolk mijn tentgordijn, 
Mijn slaapzang ’s wachters referijn, 
En gij zijt ver van mij 
Elise! 
Licht dat me een kuil tot bed verstrekt, 
Een handvol aards mijn lijk bedekt, 
En ook uw treurzang mij niet wekt 
Elise! 
Uw zang vol melodij. 

 
Ik durf niet denken aan uw leed, 
Niet aan de hoop, die mij uw eed 
In ’t uur des scheidens koest’ren deed. 
Hoe zoet die hoop ook zij 
Elise! 
Op morgen es de vijand daar; 
Dan vall’ geen mingepeins mij zwaar; 
Mijn hart zij moedig en ’t gevaar, 
Elise! 
Mijn geest bedaard en vrij. 

 
Der liefde is ook haar tijd gesteld; 
Want, zoo mij ’s avonds moordstaal velt, 
Dat dan uw naam, in ’t laatst gemeld 
Mijn troost in ’t sterven zij; 
Elise! 
En zoo ik keer, hoe zoet voortaan, 
Zal dan de zon niet ondergaan 
En ’t nachtegaaltje vrolijk slaa, 
Elise! 
Voor mijn lief bruidje en mij. 

 
Schrijver (van dit oorspronkelijk lied) onbekend 
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Voorbeeld wordweb bij les 1 
 

 

Franse Revolutie 

 
 
 
 
 

Start revolutie 

 
Bestorming Bastille 

 
 
 
Vergadering 3 standen 

Staten Generaal 

 
Broederschap 

 
Vrijheid 

Gelijkheid 

Grondbeginselen 
 
 
Verlichting 

Zelf denken 
 

 
Drie standen 

 

 
Adel Geestelijkheid 

 
 

Burgers 
 

Veel belasting 

Weinig rechten 

 
Koning Lodewijk XVI 

 
Failliet 

 

 
Slechte graanoogst 

 
Honger 
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Les 2 Het leven in 1814 
 

 

Groep: 7 en 8 
Organisatie: eerst in de kring vervolgens in tafelgroepen 
Lesduur; 45 minuten 
Materiaal: Schoolplaten 2.1 Schoolplaten ter verduidelijking van het verhaal en eventueel 

Duivekater (zoet brood, zie recept werkblad 2.2), werkblad 3.3 wordweb, werkblad 3.4 
verwerkingsopdracht en  beeldmateriaal van hoofdstuk 5 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 
Voor dat het verhaal verteld wordt, zorgt de leerkracht voor enthousiasme door de verschillende 
afbeeldingen (zie schoolplaten 2.1) te laten zien en/of op te hangen op bijvoorbeeld het 
schoolbord, zodat de leerlingen er tijdens het verhaal nog af en toe naar kunnen kijken. 

 
Kort aangeven wat er op de tekeningen te zien is. Kleine details vertellen maar niet te diep gaan, als 
er nog vragen zijn dan kunnen die na het verhaal gesteld worden. 

 
Het is leuk om de kinderen brood uit begin 1800, volgens het recept van vroeger, te laten proeven. 
Het recept hiervoor is te vinden op werkblad 2.2. De leerlingen kunnen dan voorafgaande aan het 
verhaal een stukje van dit brood proeven. Het is handig te onthouden welke ingrediënten er inzitten, 
i.v.m. mogelijke allergieën. 

Beginsituatie 
 
Tijdens de vorige les is de Franse Revolutie aan bod gekomen, daarin werd ook kort in gegaan op 
het einde van de Franse Revolutie en de start van de Napoleontische tijd. 

 
Voorkennis activeren 

 
Als dat nog mogelijk is kan het woordweb weer kort worden opgehaald. Anders kan de leerkracht 
samen met de leerlingen kort terugkijken op de verschillende gebeurtenissen voorafgaande op en als 
gevolg van de Franse Revolutie. 

Doel 
 
Leerlingen nieuwsgierig maken naar de manier van leven rond 1800 en hen op een interactieve 
manier kennis laten maken met verschillende aspecten uit die tijd. 
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Verwerking 
 
Het verhaal van de volgende bladzijde over Kaatje wordt verteld of voorlezen. Dit verhaal gaat over 
Kaatje die in 1814 samen met het Nederlandse leger naar Frankrijk trekt om tegen het Franse leger 
te vechten. Het verhaal gaat eigenlijk een beetje over het leven van Kaatje en hoe zij de tocht 
ervaart. Sommige situaties worden verduidelijkt door prenten. 
Bij het vertellen van dit verhaal kunnen de leerlingen de wordmap gebruiken. 

 
Na het verhaal wordt besproken wat de leerlingen ervan vonden. Dit kan met behulp van de volgende 
vragen. 

 
1. Wat vond je van het plan van Kaatje om met het leger mee te gaan? 
2. Waarom zou ze zo graag weg willen? 
3. Wat zou jij zelf doen in zo een situatie? 
4. Welke verschillen tussen toen en nu vielen je op in het verhaal? 
5. Zouden er nu ook landen zijn waar kinderen in het leger zitten? 
6. Wat vind je daarvan? 

Afsluiting 
 
Vertel dat dit een verhaal was, maar dat er waarschijnlijk veel van die jongens en meisjes geweest 
zijn. Kijken of er nog vragen zijn en samen de les bespreken, wat hebben we geleerd. 

 
Ook kunnen de leerlingen m.b.v. werkblad 3.4 een tekening maken over de les in de lijst. 
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Het verhaal van Kaatje de Tamboer 

 
Kaatje kijkt in de spiegel. Een meisje, … het mocht wat. Meisjes kunnen ook vechten! Maar nee hoor, 
het mag niet. Vader vindt het niet goed en in het leger nemen ze ook geen meisjes aan. Ze zal het wel 
bewijzen! Wat denken ze wel! Kaatje pakt een mes en snijdt haar lange vlechten af. Ze sluipt naar de 
kast van haar broer en pakt daar een broek, pet en blouse uit. Ze trekt het aan en kijkt weer in de 
spiegel. Zouden ze haar zo geloven? 

 
Tevreden sluipt ze het huis uit. Ze weet dat het leger morgen gaat vertrekken naar Waterloo. Daar wil 
ze ook naartoe. Ze wil helpen om haar land te verdedigen. Na een tijd bereikt ze het legerkamp. 
Overal branden vuren en een aantal soldaten houden de wacht. Tevreden kijkt Kaatje om zich heen. 
Het avontuur kan beginnen. 

 
Al snel hoort ze iemand roepen: ‘He daar! Wat moet dat hier?’ Kaatje schrikt, zullen ze haar door 
hebben? Ze blijft stil staan tot de soldaat bij haar is. Hij vraagt haar nogmaals: ‘Wat doe je hier?’ 
Kaatje antwoordt met een zo zwaar mogelijke stem: ‘Ik kom helpen vechten tegen de Fransen, tegen 
Napoleon’. De soldaat kijkt Kaatje eens aan. ‘Vechten? Jij? Hoe oud ben je dan? En weet je vader wel 
dat je hier bent?’ De moed zakt Kaatje in haar schoenen. Op al die vragen had ze niet gerekend, maar 
ze zal zich niet laten kennen. Ze is gekomen om te vechten en dat zal ze doen ook! ‘Ik heet Karel en ik 
ben al 15!’ zegt Kaatje brutaal. ‘Enne… mijn vader vindt het goed dat ik ga vechten voor het 
vaderland.’ De soldaat kijkt Kaatje nog een keer aan. ‘Kom mee, dan breng ik je naar onze 
legeraanvoerder. Hij kan misschien nog wel een tamboer gebruiken.’ Kaatje kijkt hem geschrokken 
aan. Ze wil helemaal geen tamboer worden! Vechten wil ze! Maar toch gaat ze met de soldaat mee. 
Misschien kan ze de legeraanvoerder ervan overtuigen dat ze gewoon soldaat kan worden. 

 
Een uur later zit Kaatje, nu Karel, in het leger. Als tamboer! Wat heeft ze nog geprobeerd de mannen 
ervan te overtuigen dat ze toch echt kan vechten. Maar ze heeft ze niet kunnen overtuigen. Kaatje 
zoekt een plekje naast een aantal andere soldaten. Een tent heeft ze niet. Dat mag ze natuurlijk ook 
niet verwachten als beginner. 

 
De volgende dag meldt Kaatje zich al op tijd bij de legeraanvoerder om de seinen te leren die ze moet 
trommelen. De hele dag oefent ze hard en aan het eind van de dag lukt het al aardig. ’s Avonds is 
Kaatje bekaf. Ze krijgt haar eten bijna niet naar binnen, maar een aantal andere soldaten dwingen 
haar het eten op te maken. Ze maken grapjes over haar, omdat ze nog zo jong is. Niemand gelooft 
dat ze 15 is. Kaatje hoorde het al een paar keer roepen: ‘Als die 15 is, ben ik Napoleon!’ Dan wordt er 
weer hard gelachen. Kaatje bijt op haar lip. Ze zal die soldaten wel eens laten zien wat ze waard is! 
De volgende dag trekt het leger verder. Kaatje komt erachter dat die trommel toch best zwaar is om de 
hele dag te dragen. En dan moet ze ook nog haar eigen ransel (rugzak) dragen. Toch moppert ze niet, 
dit is toch wat ze wilde? 

 
De dagen zijn lang en het leger komt maar langzaam vooruit. De legeraanvoerders, ja die hebben het 
maar wat makkelijk. Ze hoeven niet zelf te lopen en ’s nachts staat er voor hen een tent klaar, zodat 
ze de regen niet voelen. De wegen zijn nat en glibberig en de vuren gaan ’s nachts maar moeilijk aan. 
Kaatje heeft wel in de gaten dat het leven in een leger niet alleen maar vechten en overwinnen is. 
Nee, het is zwaar en zelfs vaak saai. ’s Avonds voordat ze gaan slapen, dan is het gezellig in het 
kamp. Kaatje zit dan samen met de andere soldaten om het vuur en er wordt muziek gemaakt. Er gaat 
een kruik rond met bier, waarvan Kaatje ook al eens een paar slokken heeft geproefd. Ze houdt er niet 
van en ze ziet dat de mannen er dronken van worden. Dat vindt ze vreselijk. 

 
Na een lange tocht komt het leger eindelijk bij Waterloo aan. Er staan al veel tenten van andere 
legers: Engelsen, Pruisen, Belgen en Nederlanders. Hier zal het gaan gebeuren! 
Ook al doet Kaatje niet mee met het gevecht, zenuwachtig is ze wel. Stel je voor dat ze de verkeerde 
commando’s trommelt! 

 
Vroeg in de morgen trommelt Kaatje alle soldaten wakker. Allemaal zijn ze klaar voor het gevecht. 
Kaatje bijt op haar lip. Als ze alles maar goed hoort! Zou ze de bevelen wel goed kunnen door 
trommelen? Veel tijd heeft ze niet om zenuwachtig te zijn. Al snel trekken ze met zijn allen naar 

 het slagveld. Kaatje is niet snel bang, maar als ze al die mensen ziet aan de andere kant van het veld, 
schrikt ze toch. 
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Aan de andere kant staan de Fransen. Nu is het belangrijk. Nu komt het erop aan. Ze hoort de 
aanvoerder bevelen roepen en bijna automatisch slaat Kaatje ze op haar trommel: Voorwaarts 
Mars….Halt bataljon vuur….bataljon maakt….vaardig….aan (richten)….VUUR!! Kaatje hoort niets 
meer, maar….ze staat nog! Meteen wordt iedereen gereedgemaakt voor een tweede schot, de 
Fransen schieten terug. Kaatje hoort veel geschreeuw en gekerm om zich heen, maar ze leeft zelf 
nog! De slag duurt lang. Er lijkt geen einde aan te komen. 

 
De hele dag duurt de slag, maar tegen de avond wordt duidelijk dat ze hebben gewonnen. De 
Fransen slaan op de vlucht! Van vermoeidheid valt Kaatje bijna om, maar ze wordt meegesleept door 
één van de soldaten. Kom helpen! Gewonden verzorgen! Kaatje doet alles automatisch en helpt de 
andere soldaten om de gewonden te verzorgen en de doden weg te ruimen. Pas laat in de nacht kan 
ze gaan slapen. Nog voor ze met haar hoofd haar ransel raakt, denkt ze bij zichzelf: ‘Ik weet nu wat 
het is om mee te vechten en ik heb het goed gedaan, maar morgen ga ik naar huis. Het leger is geen 
plek voor mij!’ 
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Les 3 Geschiedenis, de modeshow 
 

Groep: 7 en 8 
Organisatie: eerst in de kring en vervolgens in tafelgroepen 
Lesduur: 60 minuten 
Materiaal: Werkblad 2.1, 3.1 en 3.2. Knutselmaterialen zoals: kranten, plastictassen, 

closetrolletjes, crêpepapier en dergelijke, nietmachine, schaar, lijm en plakband, 
werkblad 3.4 verwerkingsopdracht en  beeldmateriaal van hoofdstuk 5 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 
De leerkracht vertelt: vandaag gaan we kleding ontwerpen en maken, je krijgt eerst 10 minuten om 
iets te ontwerpen aan de hand van het ontwerpblad. En vervolgens ga je het in elkaar zetten met b.v. 
kranten, plastik zakken en plakband en nietjes. Je mag ook een pruik maken. Daar gebruik je b.v. 
toilet en keukenrolletjes, bolletjes wol voor en crêpepapier. Denk ook aan de hoofddeksels. (laat de 
leerlingen de voorbeelden zien van de schoolplaten 2.1, 3.1 en 3.2) 

Beginsituatie 
 
Tijdens de vorige lessen is de Franse Revolutie behandeld en het leven rond 1800 is kort aan het bod 
geweest. 

 
Voorkennis activeren 

 
Samen wordt er teruggekeken naar de vorige lessen, over de Franse Revolutie en het verhaal. 

Doel 
 
Per tafelgroep minstens een zelfgemaakt kledingstuk uit de revolutietijd of de Napoleontische tijd, met 
een beschrijving daarvan voor de modeshow. 

 
Procesdoel 
De leerlingen op een creatieve wijze kennis laten maken met kleding uit de Franse en 
Napoleontische tijd in Nederland en het grote verschil hierin tussen arm en rijk. 
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Verwerking 
 
Eerst wordt het ontwerpblad van werkblad 3.1 besproken. Vervolgens worden er de verschillende 
foto’s en afbeeldingen getoond. Die de leerlingen kunnen helpen. Daarna worden de materialen die 
gebruikt mogen worden benoemd (het ligt al klaar) en kunnen de leerlingen aan de slag. De kinderen 
kunnen zelf kiezen of ze alleen of met zijn tweeën werken. 

 
Als het ontwerp is goedgekeurd door de leerlingen in een groepje, kunnen ze aan de slag gaan. Is 
het eerste kledingstuk af, wordt er een nieuw ontwerpblad gehaald en kunnen de leerlingen daarmee 
verder gaan. De leerlingen zetten kort een omschrijving van het ontwerp op papier voor de 
modeshow. 

Afsluiting 
 
Er wordt afgesloten in de kring 
Elke groep neemt zijn ontwerpblad mee en het resultaat. Is het gelukt? Een van de groep is spreker 
en leest de korte omschrijving van het werkstuk op. Een van de andere showt het kledingstuk. 

 
We bespreken de gang van zaken, hoe ging de les? 
Ook kunnen de leerlingen m.b.v. werkblad 3.4 een tekening maken over de les in de lijst. 

 
De kledingwerkstukken worden in de klas tentoongesteld, b.v. op paspoppen of ze worden 
opgeborgen of opgehangen voor bijvoorbeeld de weeksluiting of tentoongesteld binnen school. Indien 
een modeshow plaatsvindt, dan uiteraard oefenen. De leerkracht krijgt alle omschrijvingen en die kan 
voor presentator spelen. De leerlingen showen hun ontwerp onder begeleiding van bijvoorbeeld de 
muziek van Schubert. 

 
Waarom Schubert? 
Zie extra informatie voor leerkracht op volgende pagina. 

Franse revolutie en  N
apole ont i sch e t ijd  



 

Schubert en Napoleon, info voor leerkracht 
De aanwezigheid van de familie Bonaparte in Schuberts leven. 

Auteur: Frans van der Elzen 

1. Napoleon Bonaparte 
Vanaf Schuberts geboorte en gedurende zijn hele jeugd was Napoleon Bonaparte als een 
permanente, gevreesde schaduw aanwezig in het collectieve bewustzijn van zijn tijd en in 
het bijzonder van zijn stad Wenen. 
In 1797 versloeg Napoleon – toen nog gewoon een Franse legeraanvoerder – bij Mantua 
een leger waar ook een Oostenrijks vrijwilligerskorps in meevocht, en trok vervolgens 
Oostenrijk binnen. Wenen was in gevaar. De Landsturm werd gemobiliseerd en trok met 
muziek aan Schuberts geboortehuis voorbij de stad uit. Dat was de eerste openbare 
muziekuitvoering (waaronder zeer waarschijnlijk ook het nieuwe volkslied van Haydn) die de 
baby Franz Schubert – toen 76 dagen oud – te horen kreeg. Daar Napoleon geïsoleerd 
dreigde te raken, sloot hij echter vrede in plaats van Wenen te bezetten, maar wel op zìjn 
voorwaarden : deze vrede van Campoformio was n.l. de eerste van een serie vernederingen 
die Napoleon Franz II, toen nog keizer van Duitsland èn Oostenrijk, deed ondergaan, want 
de keizer verloor hierbij een deel van zijn gebieden, waaronder de zuidelijke Nederlanden, 
aan Frankrijk. 
In november 1805 keerde Napoleon terug naar Oostenrijk, en nu volgde wel een bezetting 
van Wenen; deze eindigde na twee maanden met de vrede van Pressburg. Ondertussen 
heersten in de stad ziekte en hongersnood ten gevolge van de inkwartiering en het 
onderhoud van de Franse troepen en de hoge contributiebelastingen. 
In 1806 volgde weer een diepe vernedering : Napoleon stelde zichzelf aan als “Protector” 
van een aantal Duitse landen, het zogenaamde Rijnverbond, en dwong Franz II om afstand 
te doen van de Duitse keizerskroon. Onder de naam Franz I bleef hij wèl keizer van 
Oostenrijk. 
In 1809, nadat Oostenrijk op eigen houtje getracht had Europa van het juk van Napoleon te 
bevrijden, werd Wenen, na een korte belegering, voor de 2e maal enkele maanden bezet (13 
mei – 20 oktober). Tijdens deze belegering vond een bombardement van de binnenstad 
plaats, waarbij op 11 mei ook het Konvikt, het internaat waar Schubert woonde, door een 
granaat werd getroffen. Op het Konvikt heersten sterke nationalistische gevoelens. 
Schuberts medeleerling en latere vriend Senn was ook een felle tegenstander van Napoleon. 
Ter gelegenheid van de oorlog in 1809, waarbij ook zijn land Tirol betrokken was, schreef hij 
het beroemd geworden gedicht “Der rote Tiroler Adler”. 
In 1810 trouwde Napoleon, die zich had laten scheiden van zijn eerste vrouw Joséphine de 
Beauharnais, met aartshertogin Marie-Louise, de dochter van Kaiser Franz II. Ook dit 
huwelijk was door hem afgedwongen en betekende een vernedering voor de keizer, die zo’n 
mésalliance met zijn grootste vijand geenszins zou hebben gewild als hij er niet toe 
gedwongen was. Hiermee verzekerde Napoleon zichzelf en zijn nakomelingen van 
koninklijke en keizerlijke verwantschap en kon Oostenrijk tenminste hopen, langs 
diplomatieke weg de gehate tiran te hebben geneutraliseerd. 
In 1813 verenigden de door Napoleon onderworpen Europese landen zich om Frankrijk 
definitief te verslaan. Erg dichtbij kwam het wereldgebeuren voor Schubert en zijn vrienden 
toen Theodor Körner, afkomstig uit Dresden maar in Wenen bekend en geliefd als dichter en 
theaterauteur, die in vele opzwepende gedichten tot weerstand tegen de tiran had 
opgeroepen, dienst nam in het Pruisische leger en kort daarna, op 21-jarige leeftijd, in de 
strijd sneuvelde. Schubert kende Körner, die ook muzikaal begaafd was, persoonlijk. Diens 
dood maakte diepe indruk in Wenen, waar een ware heldencultus rondom zijn persoon 
ontstond. Schubert was toen 16 jaar en leefde intens mee met de gebeurtenissen, hetgeen 
zijn weerslag vond in het lied Begräbnis-Feier D 79. Toen in 1815 een bundel gedichten van 
Körners hand verscheen, waaronder enkele die hij als soldaat had geschreven, haastte 
Schubert zich dan ook, er een aantal van op muziek te zetten (zie met name Trinklied vor der Schlacht 
– D 169, Schwertlied – D 170, Gebet während der Schlacht – D 171). In totaal zou 
hij dertien gedichten van Körner gebruiken voor 16 liederen. Ook het door Körner 
geschreven libretto Der vierjährige Posten (waarvan de titelheld een soldaat is die vier jaar 
lang kans ziet de strijd te ontlopen om bij zijn liefje in de buurt te blijven) werd door Schubert 
omgezet in een Singspiel (D 190).  
Tenslotte keerden Napoleons kansen tijdens de slag bij Leipzig, naar aanleiding waarvan 
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Schubert het vermoedelijk door hemzelf geschreven gedicht Auf den Sieg der Deutschen 
componeerde (D81, en kort daarna de eerste strofe nog eens als canon D 88) waarna de 
geallieerden in 1814 Parijs binnentrokken. Deze laatste gebeurtenis vond zijn weerslag in het 
lied Die Befreier Europas in Paris D 104 van 16 mei 1814. Napoleon werd naar Elba 
verbannen en Marie-Louise keerde terug naar Wenen. Van september 1814 tot juni 1815 
vond het Weense congres plaats, waarbij Oostenrijk het merendeel van zijn door de 
vredesverdragen verlorengegane gebieden terugkreeg. Wenen kon herademen en de jonge 
Schubert had voor het eerst (en ook voor het laatst) de historische gebeurtenissen van zijn 
tijd vastgelegd in een flink aantal werken.. 

 
2. De hertog van Reichstadt 

Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, ook wel genaamd Napoléon 
II , Koning van Rome, « l’Aiglon » ( het adelaarsjong), maar vanaf 1818 nog 
alleen Hertog van Reichstadt, werd geboren in Parijs op 20 maart 1811 als 
zoon van keizer Napoleon en keizerin Marie-Louise Na een mislukte putsch 
van Napoleon en zijn definitieve val bij 
Waterloo in 1815 werd zijn zoon naar Wenen gebracht, waar hij tot aan zijn 
vroege dood in1832 zou blijven. Hij had hier weliswaar een eigen 
hofhouding, maar was er feitelijk een gijzelaar, om te voorkomen dat 
Napoleon nog eens met veroveringsplannen terug zou keren of dat de zoon 
zelf dergelijke plannen zou gaan koesteren. Volgens overleveringen - die 
trouwens alleen in de Franse geschiedsschrijving zijn terug te vinden - was 
hij echter wel geliefd bij zijn Oostenrijkse familie, en zelfs de favoriete 
kleinzoon van keizer Franz. 
Daarentegen liet zijn moeder Marie-Louise hem volkomen aan zijn lot over, 

mogelijk omdat men haar had voorgehouden dat haar zoon een bastaard was omdat het huwelijk 
van Napoleon met Joséphine de Beauharnais nooit door de paus persoonlijk ongeldig was verklaard. 
Voor zijn opvoeding en onderricht werd het kind onder de hoede gesteld van twee bekenden van 
Schubert, graaf Moritz von Dietrichstein (1775-1864) en Matthäus von Collin (1779- 1824). Hierover 
schrijft Schubert-deskundige Susan Youens : 
“Door bemiddeling van Moritz von Dietrichstein (aan wie Schubert zijn “Erlkönig” had opgedragen), 
werd Collin op 1 januari 1816 aangesteld als gouverneur van François-Charles-Joseph Bonaparte, 
Hertog van Reichstadt (1811–32), de zoon van Napoleon I en Marie Louise van Oostenrijk; hij bleef 
waarschijnlijk deze functie vervullen tot aan zijn dood. 
Op grond van de bewaard gebleven verslagen kan men niet anders dan Collin bewonderen om zijn 
rol in deze trieste geschiedenis. De “Roi de Rome”, of “l’Aiglon”, zoals hij werd genoemd, was in 
Frankrijk geboren in keizerlijke luister, maar na Napoleons val werd hij als kind weggevoerd naar het 
Oostenrijkse hof, waar zijn vaders naam een gruwel was en zijn moeder, die ten aanzien van hem 
zeer tegenstrijdige gevoelens koesterde, grotendeels uit zijn leven afwezig bleef. 
Zijn opvoeding, waar Dietrichstein verantwoordelijk voor was en waar Collin lessen Latijn en Grieks 
aan bijdroeg, is door een Franse historicus beschreven als “ontfransing”. Dietrichstein zelf vertelde 
aan Marie Louise dat het kind beschouwd moest worden als zijnde van Oostenrijkse afkomst en dat 
hij “op zijn Duits” moest worden opgevoed. Het kind, losgescheurd van zijn Franse wortels, 
reageerde met een hele batterij aan psychologische symptomen die men tegenwoordig zou 
verwachten als gevolg van trauma’s die zeer jonge kinderen ondergaan, vooral doordat er ook vrijwel 
geen liefde en begrip was om hem te helpen ermee om te gaan. Hij verzette zich tegen het aanleren 
van zijn nieuwe taal, en zijn algemene aversie tegen onderwijs was aanleiding voor Dietrichstein om 
aan Marie Louise schriftelijk toestemming te vragen, het kind met zweepslagen te straffen. Extreme 
psychische nood en weerstand tegen een nieuwe en vijandige omgeving lijken de oorzaken te zijn 
geweest van zowel de ongeïnteresseerdheid van de jongen voor het leren – met opvallende 
uitzondering voor militaire zaken -, en van zijn vermeende ongevoeligheid. Hij moet al snel hebben 
begrepen dat het voor hem noodzakelijk was om zijn gevoelens zoveel mogelijk te verbergen, maar 
was niet in staat zijn verdriet te verbergen toen hij in 1821 hoorde dat Napoleon was overleden. De 
jongen adoreerde de vader die hij nooit echt had leren kennen, en men kan zich indenken hoe hij 
reddings-fantasieën moet hebben verzonnen waarin zijn vader zou terugkeren en alles weer goed 
maken, fantasieën die net zo ten dode waren opgeschreven als de jongen zelf, die in 1832 aan 
tuberculose overleed. Collin – zoveel is wel duidelijk – was vriendelijk voor zijn jonge pupil, en deze 
erkende dit ook toen hij, kort na Collins dood, aan zijn moeder schreef : “Hoe meer ik aan de 
overledene denk, des te groter en ingrijpender vind ik het verlies dat ik nu lijd. Collin was een van de 
mensen waarvan ik het meeste hield … Hij hield veel van mij en voor het weinige dat ik weet ben ik 
hem veel dank verschuldigd. “ 
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Graaf Dietrichstein vervulde aan het Weense hof diverse vooraanstaande functies op het 
gebied van de kunst en vooral de muziek; hij componeerde zelf ook een aantal Goetheliederen. Als 
“Hofmusikgraf” had hij ook te maken met de Sängerknaben van het Konvikt en erkende hij al tijdens 
Schuberts opleidingstijd diens grote muzikale begaafdheid en “aangeboren genie”. Later werd hij een 
belangrijke begunstiger van de componist, die hij aan componeeropdrachten hielp. Schubert leerde 
hem omstreeks 1820 persoonlijk kennen in het huis van Matthäus von Collin (over deze laatste meer 
elders in deze Nieuwsbrief). Deze Collin was tot 1818 niet alleen de opvoeder van de hertog van 
Reichstadt, maar ook van de aartshertoginnen. [Of hij dit tot aan zijn dood bleef doen, zoals Susan 
Youens vermoedt, is overigens twijfelachtig; andere schrijvers gaan ervan uit dat hij zich vanaf 1821 
geheel uit zijn diverse functies terugtrok.] Hierdoor, en door zijn eigen neiging, leefde hij erg 
teruggetrokken en is er over zijn privé-leven weinig bekend. Hij is er binnen de Schubert-kring 
ongetwijfeld ook uiterst discreet over geweest. Toch kan het haast niet anders, of zijn contact met de 
zoon van de gehate tiran heeft op de verbeelding van Schubert en zijn vrienden ingewerkt. 
Haatten zij de jongen evenzeer als zijn vader, hadden zij medelijden met hem? Een aanwijzing kan 
gevonden worden in het feit dat Schuberts vriend Anselm Hüttenbrenner een requiemmis aan de 
Hertog van Reichstadt opdroeg. 

 
3. Koningin Hortense van Holland 
Tenslotte heeft Schubert nog – zij het alleen in naam – te maken 
gehad met Napoleons stiefdochter Hortense (1783-1837). Zij was de 
dochter van generaal Alexandre de Beauharnais en de latere keizerin 
Joséphine; toen Joséphine met Napoleon trouwde werd Hortense dus 
de stiefdochter van Napoleon , op wiens instigatie zij in 1802 trouwde 
met diens broer Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 koning 
van Holland was. Met hem kreeg zij drie zonen, van wie de jongste 
de latere Napoleon III zou worden. Zij scheidde in 1810 van Lodewijk 
Napoleon en vestigde zich weer in Parijs, later in Italië; zij zou nog 
tweemaal hertrouwen. 
Op de avond dat Schubert, samen met Vogl, voor het eerst bij 
Matthäus von Collin was uitgenodigd (vermoedelijk ergens in 1820), 
zou hij met Anselm Hüttenbrenner de Variaties in e-klein over een 
Frans lied D 624 gespeeld hebben. Het Franse lied in kwestie is het 
lied, “Le bon chevalier” (“Reposez-vous, bon chevalier, lassez là votre 
armure”) dat koningin Hortense als nr 5 van haar derde bundel 
“Romances” in 1813 publiceerde. Schubert had het lied in de 
bibliotheek van Zseliz gevonden toen hij daar in 1818 als 
muziekleraar van de twee dochters van graaf Esterhazy verbleef. 
In werkelijkheid zijn de Romances van Koningin Hortense vermoedelijk geschreven door Napoleons 
hoffluitist Louis Drouet (geb.1793 in Amsterdam). Deze verbleef in 1822 ook enige tijd in Wenen, waar 
hij Schubert kan hebben ontmoet. Hij organiseerde er op 3 juni 1822 een “musikalische Akademie” 
waar, naast composities van hemzelf, Mozart en Beethoven, ook een lied van Schubert ten gehore 
werd gebracht (Geist der Liebe, voor vier mannenstemmen) 
Schuberts “Variaties” is een werk voor piano 4-handen dat hij aan Beethoven opdroeg, wiens 
toestemming hiervoor hij vrijwel zeker heeft gevraagd en gekregen. Dat hij het werk bij 
Collin thuis uitvoerde werd door zijn vrienden meermaals gememoreerd in hun herinneringen, 
geschreven na Schuberts dood. 
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Werkbladen en Schoolplaten 

Les 1 
□ Striptekening van de Franse Revolutie 
□ Voorbeeldtekst voor het toneelstuk 

 
Les 2 
□ Schoolplaten bij het verhaal van Kaatje de Tamboer 
□ Het recept van Duivekater 

 
Les 3 
□ Schoolplaten met voorbeelden van kleding uit de Franse en Napoleontische tijd 
□ Het ontwerpblad 
□ Het ingevulde ontwerpblad 
□ Wordmap 
□ Verwerkingsopdracht 
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Werkblad 1.1 Stripverhaal in de war deel 1 
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Werkblad 1.1 Stripverhaal in de war deel 2 
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Werkblad 1.3 Voorbeeldtekst toneelstukken 
 

De teksten worden losgeknipt en elke groep krijgt alleen haar eigen tekst. Er zijn in totaal 6 groepjes 
nodig. Afhankelijk van het aantal kinderen per groep, verdelen zij de rollen. B.v. in het 1e groepje wordt 
gesproken over 2 adelen. Dit kan er ook 1 zijn, of meerderen. 

 
 

1  
Het eerste deel van het toneelstuk speelt zich af in Parijs 
Informatie 
De situatie in Parijs is niet goed, de Adel en Geestelijkheid hebben veel eten, maar de Burgers 
hebben honger en zijn ontevreden. 

 
Wat speel je met de groep 
Er zijn 2 adelen die lekker aan het eten en drinken zijn, ze zijn aan het lachen, ze bespotten de 
burgers die honger hebben. Er lopen een paar gewone mensen langs. Ze zien de adelen lekker 
eten en ze mopperen over het dure brood en de hoge belastingen die ze moeten betalen. 

2  
Het tweede deel van het toneelstuk speelt zich af in het paleis van Koning Lodewijk de XVI 
Informatie 
De koning ontdekt dat hij failliet is en wil geld gaan lenen, dit kost te veel rente en hij roept de 
Staten Generaal bijeen voor hulp en raad. 

 
 
Wat speel je met de groep 
Er is een koning die klaagt over het gebrek aan geld. Hij zegt tegen zijn twee dienaren dat hij 
graag weer nieuwe kleren wil kopen en ook wel een nieuw kasteeltje zou willen hebben. De 
dienaren proberen voorzichtig te zeggen dat, dat niet kan. De koning wordt boos en roept zijn 
adviseurs bij elkaar. Ze hebben het over geld lenen, belastingen verhogen en zo. Maar ze komen 
er niet uit. Dan zegt de Koning dat ze de Staten Generaal weer bij elkaar moeten roepen voor een 
vergadering. 

3  
Het derde deel van het toneelstuk speelt zich af in de vergaderruimte van de Staten 
Generaal 
Informatie 
In de vergadering van de Staten Generaal ontstaat meteen ruzie tussen de drie standen en de 
burgers stappen op en organiseren een eigen vergadering: de Nationale Vergadering. De Edelen 
en Geestelijken gaan ook naar deze vergadering. 

 
Wat speel je met de groep 
Er zijn burgers, edelen en geestelijken. Ze praten allemaal door elkaar. De edelen vinden dat de 
burgers niet moeten zeuren en gewoon meer belasting moeten betalen. De burgers vinden deze 
vergadering oneerlijk want ook al zijn er veel meer burgers in Frankrijk dan edelen en geestelijken 
ze hebben veel minder te zeggen. Dat pikken de burgers niet en ze lopen weg om zelf een 
vergadering te gaan starten: de Nationale Vergadering. 
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4  

Het vierde deel van het toneelstuk speelt zich af in het paleis van de koning 
Informatie 
De situatie in Parijs is gespannen en de Koning laat het leger naar Parijs komen omdat hij zich 
zorgen maakt. De adviseurs van de koning willen hem nog tegen houden maar het heeft geen zin. 
De legerofficieren staan al klaar en iedereen gaat naar Parijs. 

 
Wat speel je met je groep 
De koning overlegt met zijn medewerkers over de onrust in Parijs. Ze besluiten het leger op te 
halen. Een boodschapper gaat naar de legereenheden buiten de stad en vertelt hen dat ze naar 
Parijs moeten komen. De officieren maken de troepen gereed en ze vertrekken naar de stad. 

5  
Het vijfde deel van het hoofdstuk speelt zich af in Parijs, voor de gevangenis ‘de Bastille’ 

 
Wat speel je met je groep 
De bevolking schikt van het leger en er breken rellen uit. De gevangenis de Bastille wordt 
bestormd en de Franse Revolutie is gestart. Iedereen roept: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!! 
Iedereen is blij en men denkt dat er nu van alles zal gaan veranderen. 

6  
Het zesde deel speelt zich af in de straten van Parijs 

 
Informatie 
Er is voor het gewone volk veel veranderd, uiteindelijk zijn zij hun kiesrecht weer kwijt. Als later 
Napoleon door middel van een Staatsgreep de macht overneemt is de Franse Revolutie afgelopen 
en begint de Napoleontische tijd. 

 
Wat speel je met je groep 
Er lopen een paar burgers door de straten van Parijs en ze zijn aan het mopperen en klagen. Een 
van hen vertelt dat hij in het leger gaat, daar krijgt hij tenminste te eten. De anderen luisteren 
geboeid. Een ander vertelt over de held Napoleon die naar Parijs komt om de gewone burgers te 
helpen. Op dat moment komt er een stoet aan met Napoleon voorop. De burgers juichen hem toe 
als hij de macht overneemt. 
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Schoolplaten 2.1 Platen bij het verhaal van Kaatje de Tamboer 
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Werkblad 2.2 Het recept van Duivekater 
 

 
 

Duivekater 
 
 

Ingrediënten: 
 

• 800 g bloem 
• 40 g verse gist of 3,5 g gedroogde 
• 3 dl melk 
• 150 g suiker 
• zout 
• citroenrasp 
• 75 g boter 

 
Maak een deeg van 300 g bloem, gist en melk. Laat het een half uur rijzen. Meng de rest van de 
bloem, de suiker, zout, citroenrasp en de gesmolten, wat afgekoelde boter er door en kneed het 
geheel tot een soepel deeg. Laat het nog een kwartier rijzen. Vorm de deegbal tot een vrij smal 
uitlopend brood en leg het op een beboterd bakblik. Knip de uiteinden in drie punten uiteen, die u dan 
zijwaarts omkrult. Bestrijk het brood met losgeklopt ei en snijd er met een scherp mes figuren in. Bak 
de duivekater in ruim 35 min. gaar in een hete oven. 

 
 

Achtergrondinformatie 
Duivekater was vooral in de eerste helft van de 19e eeuw bijzonder geliefd. De merkwaardige, 
langgerekte feestbroden met hun knobbels aan het uiteinde behoren van oudsher thuis in de 
midwintertradities. 

 
Scheenbeengebak 
Door de eeuwen heen komen we de namen duivekater, 
duevekater en deuvekater tegen. Folkloristen hebben zich gebogen over 
de herkomst van naamgeving, brood- en broodvorm. In Duitsland en 
Zwitserland wordt dit sierbrood volgens de folklorist Nannings 
Schienbeinchen of Totenbeinchen genoemd. 
De vorm zou herinneren aan de vroegere mens- en dieroffers die later 
werden vervangen door offers in de vorm van scheenbenen en 
scheenbeenbrood. We spreken daarom ook nu nog over 
scheenbeengebak of katergebak. 
Een ander verhaal stamt uit de tijd van de Romeinen; zij zouden katers 

geofferd hebben om de duivel uit te bannen. In documenten uit 1450, afkomstig uit Leiden, komt een 
bakker genaamd Deuvekater voor. Of hij gerelateerd kan worden aan de naam van dit brood is niet 
bekend. 

 
De Jan Steen-snede 
Het deeg moest vele uren rijzen voordat het de oven in kon om er daarna 
met een kastanjebruine korst weer uit te komen. Net voor het de oven in 
ging werden de uiteinden met een schaar ingeknipt en opgerold tot 
knobbels. Met een mesje werden er bovendien motieven in het deeg 
gesneden. Bekend van de Nieuwendamse duivekaterbakkerij is o.a. de 
Jan Steen – snede, naar het voorbeeld op de schilderijen van de 
gelijknamige 17de eeuwse schilder. Maar ook bloemmotieven waren 
populair bij bakker Kroes. De korst werd naderhand bestreken met eiwit 
voor een fraaie glans. De duivekaters werden daarna verpakt in vetvrij 

papier met rijmpjes uit ‘Moortje’ van Brederode en ‘Warenar’ van P.C. Hooft.  
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Schoolplaten 3.1 Pruiken, hoofdbedekking en kleding 
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Werkblad 3.2 Het ontwerpblad 
 

Dit werkblad is van    
 

Ons kledingstuk wordt een: 
 

_ Pruik 
 

_ Jurk 
 

_ Broek 
 

_ Rok 
 

_ Jas 
 

_ Hoed 
 

_ Anders, namelijk    
 

We ontwerpen het voor een: 
 

_ Man _ Vrouw 
 

Hoe heet jullie ontwerp en is het uit de Franse tijd of Napoleontische tijd? 
 
 
 

Met welk materiaal gaan jullie dit kledingstuk maken? (meerdere materialen mag) 
 

_ Plastictassen 
 

_ Closetrolletjes 
 

_ Crêpepapier (alleen in kleine hoeveelheden) 
 

_ Kranten 
 

_ Ander materiaal zoals    
 

Maak een eenvoudige schets van het kledingstuk (voor en achterkant) 
 

Voorkant Achterkant Franse revo lutie en  N
apole ont i sch e t ijd  



 

Voorbeeld van een ingevuld ontwerpblad 
 

Dit werkblad is van  Jana, Veerle en Meike   
 

Ons kledingstuk wordt een: 
 

_ Pruik 

X Jurk 

_ Broek 
 

_ Rok 
 

_ Jas 
 

_ Hoed 
 

_ Anders, namelijk    
 

We ontwerpen het voor een: 
 

_ Man X Vrouw 
 

Hoe heet jullie ontwerp en is het uit de Franse tijd of Napoleontische tijd? 
 

Empirejurk uit de Napoleontische tijd   
 

Met welk materiaal gaan jullie dit kledingstuk maken? (meerdere materialen mag) 
 

X Plastictassen 
 

_ Closetrolletjes 
 

_ Crêpepapier (alleen in kleine hoeveelheden) 
 

_ Kranten 
 

_ Ander materiaal zoals stroken papier   

Voorkant Achterkant 

Maak een eenvoudige schets van het kledingstuk (voor en achterkant) 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franse revolutie en  N
apo leont i sch e t ijd 



 

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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