
• Bij iedere sheet is het belangrijk open vragen te stellen: 
Wat zie je? Wat valt je op? Weet je wat er gebeurt? Kun je er iets 
over vertellen? Kinderen weten soms al meer over een onderwerp 
dan je vooraf denkt. Een motiverend aanknopingspunt als je op die 
manier de kinderen meer kunt betrekken bij de stof: ze weten er 
zelf ook al iets van, herkenbaarheid en bevestiging werkt erg moti
verend.

• Bij deze sheet is er veel te vertellen over de gebeurtenissen aan 
het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw in Frankrijk. Ook 
belangrijk is, in het kader van dit project, nader in te gaan op wat er 
gedragen wordt. Hoe ziet Napoleon er uit? Zien uniformen van mili
tairen er vandaag de dag nog zo uit? Met rode capes, opvallende 
kleuren? 
 
Inhoud: Eigenlijk begint dit verhaal in Frankrijk. De bevolking van 
Frankrijk was het zat dat alleen de koning, de edelen en de mensen 
van de kerk het voor het zeggen hadden, meestal rijk waren en 
geen belasting hoefden te betalen. In Nederland waren er ook veel 
mensen die boos waren en tegen de regering in opstand kwamen. 
Dat waren de Patriotten tegenover de ‘Prinsgezinden’. Zij wilden 
net als in Frankrijk, meer te zeggen hebben. En…het lukte nog ook! 
In Frankrijk werd de gevangenis in Parijs bestormd (de Bastille) en 
werd de regering gedwongen om veranderingen door te voeren. In 
Nederland gebeurde dat ook! Maar…het was lastiger. Pas toen in 
Frankrijk de revolutionairen de macht hadden gegrepen, ging het in 
Nederland ook de goede kant op doordat de Fransen kwamen ‘hel
pen’. Dat deden ze dan wel door middel van het leger! De Patriotten 
ontvingen dat leger met open armen. De stadhouder en Prinsgezin
den moesten Nederland ontvluchten. De Franse Revolutie staat be
kend om drie belangrijke woorden: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Dat betekende dat alle mensen gelijke rechten had
den, vrij konden kiezen voor een godsdienst en dat er in broeder
schap met elkaar geleefd kon worden. Maar ja…dat is ook best 
lastig om zo maar te doen. In de loop van de tijd werden de mensen 
van de Revolutie steeds banger voor tegenstanders. Die tegenstan
ders werden steeds vaker vermoord (onder de guillotine). Het werd 
een steeds grotere chaos en op een gegeven moment greep een 
slimme generaal met de naam Napoleon Bonaparte de macht. Hij 
was het wel eens met de drie belangrijke woorden van de Revolu
tie, maar vond dat er ook orde en strenge leiding moest zijn. Hij 
vond dat hij de leiding wel kon pakken en de mensen vonden het ei
genlijk wel fijn: eindelijk weer een sterke leider en geen chaos meer 
in het land! Napoleon ging zelfs zo ver dat hij zichzelf tot keizer 
kroonde en zijn vrouw Josephine tot keizerin.  
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• Vragen die je naar aanleiding van de plaatjes kunt stellen: 
Weet je wie dit is? Wat weet je van hem? Welke mooie huizen staan 
op de plaatjes? Weet je waar ze staan? En wat gebeurt er bij die 
grote steen (plaquette) in de muur? Die deftige mevrouw wijst er
gens naar, maar onder haar hand staat een naam. Kun je zien van 
wie? Weet je waar het is? 
Inhoud: In Nederland ging het, nadat de Fransen het land waren 
binnengevallen in 1795, eigenlijk ook niet zo goed met de ‘revolu
tie’. Er werd onderling veel geruzied over hoe het nou verder 
moest. Toen Napoleon in Frankrijk aan de macht kwam, gaf hij eerst 
de Nederlander Rutger Jan Schimmelpenninck de macht om orde 
op zaken te stellen, maar toen hij merkte dat 
Schimmelpenninck wel erg op het welzijn van Nederland gericht 
was en niet zo erg op dat van Frankrijk, werd hij afgezet en…
.stuurde Napoleon zijn jongere broer Lodewijk Napoleon naar Ne
derland. Lodewijk Napoleon werd de eerste koning van Nederland! 
Lodewijk Napoleon had ook het beste met de Nederlanders voor, 
maar het was voor hem best ingewikkeld om een goede koning te 
zijn. Hij sprak ook niet zo goed Nederlands…Hij liet het paleis op de 
Dam voor zichzelf verbouwen en dat vonden de Nederlanders ei
genlijk maar een veel te groot paleis. Er was armoede en de koning 
ging in zo’n paleis wonen? Maar er zijn ook verschillende gebeurte
nissen die heel positief waren en die goed uitpakten: het wetboek 
werd overgenomen van de Fransen, de burgerlijke stand werd inge
voerd (iedereen moest zich inschrijven in de gemeente waar hij of 
zij was geboren) en zo was hij ook betrokken bij hulp aan getroffen 
plaatsen waar overstromingen waren geweest. In DriebergenRij
senburg heeft hij ook zijn sporen nagelaten. Lodewijk Napoleon is 
in 1806 op bezoek geweest bij Petrus Judocus van Oosthuyse, die 
op dat moment op Sparrendaal woonde en heel veel geld verdiend 
had aan de handel met de Franse generaal Marmont. Deze Franse 
generaal had veel hout nodig voor zijn kamp met soldaten, dat hij in 
Austerlitz liet bouwen in 1804 en 1805. Van Oosthuyse had kans ge
zien om de bossen in de omgeving snel te kopen en daardoor kon 
hij de bomen goed verkopen aan de generaal.  
Toen Lodewijk Napoleon op Sparrendaal kwam in 1806, schotelde 
Van Oosthuyse een geweldig diner voor aan de koning. De tuin en 
buitenplaats waren prachtig versierd met gekleurde lantaarns. In de 
tuin waren piramides geplaatst van wel 25 meter hoog. Dat zal 
zeker indruk gemaakt hebben! 
Toen Van Oosthuyse vroeg of hij op Rijsenburg een eigen katholieke 
kerk mocht bouwen, werd dat toegestaan! Dat is te lezen op de pla
quette. Zo werd op Rijsenburg een van de eerste katholieke kerkjes 
gebouwd na de 80jarige oorlog! Vanaf 1648 tot 1810 was het voor 
katholieken verboden geweest om zelf een kerk te bouwen! En 
door de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap) was 
het er dan toch van gekomen. 

• Wie zou die nette mijnheer zijn? Zie je wat er op het schilderij ach
ter zijn hand staat? Weet je welk kasteel er op het plaatje staat? Wat 
valt je op? (Het is vervallen, zie de ruïne op de voorgrond) Herken je 
de kerk op het plaatje? Waar staat die? Weet je ook hoe de kerk 
heet? 
 
Inhoud: Judocus van Oosthuyse was een slimme katholieke 
Vlaamse zakenman. Door het huwelijk met Margaretha de Jongh 
was hij in het bezit gekomen van een goedlopende knopenfabriek. 
Hij breidde de werkzaamheden steeds verder uit met zaken die wer
den geleverd aan het leger. Door zijn goede relatie met de Bonapar
tes was de Franse tijd voor hem een gouden tijd. Toen hij er lucht 
van kreeg dat generaal Marmont in de buurt van Zeist een kamp 
ging bouwen voor 20.000 Franse en Nederlandse soldaten, ging 
Van Oosthuyse op zoek naar een plek waar hij kon wonen en han
delen. Hij kocht het vervallen kasteel Rijsenburg, wat hem de titel 
opleverde ‘heer van Rijsenburg’. Door de koop van Rijsenburg en de 
omliggende grond kreeg hij de mogelijkheid om nog meer te bou
wen. Nadat hij goede zaken had gedaan in verband met de bossen, 
dacht hij ook zijn eigen werkplaatsen te kunnen opzetten…rond de 
kerk en het Wapen van Rijsenburg! 
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• Herken je deze kerk en dit plein? Wat is hetzelfde gebleven in de 
loop van de tijd? Hoe oud is het kerkplein? (meer dan 200 jaar oud). 
Kun je nog iets vertellen over de afbeeldingen? Valt je iets op? Wat? 
Uit welke tijd zijn de gekleurde prent en de foto denk je? En de foto 
van de kerk eronder? De zwartwit foto is van mijnheer van Aarn
hem. Hij is kleermaker en doet op deze foto zijn vader na, die ook 
kleermaker was en zo werkte. De vader van mijnheer van Aarnhem 
was kleermaker voor de katholieke kerk en het seminarie op Rijsen
burg. Ze hebben tot in de jaren ‘80 van de 20e eeuw op de hoek van 
het Kerkplein een kleermakerij/herenmodezaak gehad. Daarna 
kwam er een andere herenmodezaak op de hoek.  
 
Inhoud: Van Oosthuyse kreeg toestemming om een kerk te laten 
bouwen. Bij de kerk liet hij ook huizen bouwen in een halve cirkel. 
Aan de ene kant van de halve cirkel stond de kerk en aan de andere 
kant ‘t Wapen van Rijsenburg. Dat is nu ook nog zo, alleen is er een 
aantal gebouwen weg en is de straat ertussen breder en erg druk 
geworden. 
De huizen die Van Oosthuyse liet bouwen waren werkplaatsen. Hij 
wilde knopen, uniformen en eigenlijk alles wat nodig was voor het 
Franse leger in Austerlitz daar laten maken. Alleen…aan de Franse 
tijd kwam een einde. In 1814 was het afgelopen met Napoleon! In 
Nederland werd Koning Willem I op de troon gezet en daarmee was 
de handel met de Fransen voor Van Oosthuyse weg. Maar…hij was 
slim genoeg om toch de fabriekjes, waar veel katholieke Vlamingen 
waren komen wonen, om te vormen voor een andere grote bron 
van inkomsten: de katholieke kerk! Er werden tot in de 20e eeuw 
onder andere frater en andere kostuums genaaid op het kerkplein 
voor het katholieke seminarie en de katholieke kerk! 

• Wat valt je op aan deze militairen? Hoe zien ze eruit? Wat vind je 
van de uniformen? Zien ze er tegenwoordig ook zo uit? Wat is het 
verschil met nu? 
Inhoud: Napoleon had een heel sterk leger. Hij veroverde aan het 
begin van de 19e eeuw heel veel gebied van andere landen. Veel 
jonge mannen uit die bezette landen vochten mee in het leger van 
Napoleon. Ook in Nederland waren veel jonge mannen in dienst van 
Napoleons leger. Ze hadden allemaal verschillende uniformen. Hier
boven zie je enkele voorbeelden. 
In de film over de Pyramide van Austerlitz van RTV Utrecht is te zien 
hoe het er in onze buurt aan toe ging in het leger van generaal Mar
mont en waarom de Pyramide gebouwd is:  
https://www.entoen.nu/nl/utrecht/onderwijscanon/pyramidevan
austerlitz.
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• Wat is er te zien op de plaatjes? Wat doen de vrouwen op de 
prenten? Wat vind je van hun kleding?

• Bespreek wat je ziet op de beide schilderijen. Kom terug op de 
tekst van de vorige sheet eventueel. 
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• Wat valt je op? Als je de uniformen van het leger van Napoleon 
vergelijkt met deze uniformen, wat zijn dan de verschillen? Waarin 
zijn ze hetzelfde? Wat vind jij van een uniform? Wat is er handig aan? 
Wat onhandig? 

• Uniformen in de mode en in de popmuziek. 


