
Bijlage 3b. Antwoorden bij leerlingenwerkblad 

1. Napoleon Bonaparte. 

Generaal in het Franse leger. Greep in 1799 de macht in Frankrijk. Kroonde 

zichzelf in 1804 tot keizer. Veroverde veel gebieden in Europa (Nederland was in 

1795 al min of meer onder Frans bewind gekomen). 

Hij is er zelf niet geweest, maar het bestuur van hem en zijn broer Lodewijk 

Napoleon had grote invloed op de vorming van ons dorp. Met name het 

Rijsenburgse deel.  

Zijn uniform is erg kleurrijk en opvallend. 

 

Judocus van Oosthuyse en Lodewijk Napoleon. 

Judocus was een rijke Vlaamse handelaar. Hij woonde op Sparrendaal en stichtte 

de kerk en de huisjes op Rijsenburg. Verder zorgde hij ervoor dat het kamp bij 

Austerlitz gebouwd kon worden. Hij leverde bomen uit zijn bos. 

 

Fransman, eerste Nederlandse koning! Hij woonde in Amsterdam (en Utrecht). 

Hij liet ook Oud en Nieuw Amelisweerd in Bunnik verbouwen, maar verbleef daar 

zelf maar korte tijd. Kwam op bezoek bij Judocus op Sparrendaal.  

 

Beiden zijn geen Nederlanders. Vlaams/Belgisch en Frans. 

Judocus kwam hier om zich te vestigen en geld te verdienen en Lodewijk 

Napoleon kwam als koning in Rijsenburg op bezoek.  

 

2. St. Petrus’ Banden kerk op het Kerkplein. Plaquette. Lodewijk Napoleon.  

Bijzonder omdat het een van de eerste R-K. kerken is, die na de Reformatie zijn 

gebouwd. Dankzij de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) was 

er godsdienstvrijheid.  

Werkplaatsen met woningen. Judocus wilde er fabriekjes van maken die ten 

dienste stonden van het leger van Napoleon. (Knopen, kleding, enz.) 

 

3. Pyramide van Austerlitz. Generaal Marmont liet in 1804 een piramide bouwen om 

zijn soldaten bezig te houden in het kamp op de hei. Na de overwinning van 

keizer Napoleon in 1805 bij Austerlitz (in Tsjechië), noemde Lodewijk Napoleon 

de berg de Pyramide van Austerlitz. Judocus van Oosthuyse speelde een grote 

rol in de totstandkoming van het kamp door bomen te leveren voor de barakken.  



In het kamp waren veel marketentsters te vinden, die de soldaten onder andere 

van extra drinken en eten voorzagen. 

 

4. Dit is Marie de Marketentster. De soldaten van extra eten en drinken voorzien. 

Haar kleding lijkt op een uniform.  

 

5. 19e eeuw. Dat zie je aan de felrode kraag, de grote schouderstukken (epauletten) 

en het lange zwaard (sabel. 

 

Dit is Koning Willem II 

 

De tweede afbeelding is uit de 20e eeuw. Het zijn meer camouflage-uniformen 

en het is een foto. Fotograferen was pas halverwege de 19e eeuw mogelijk en 

dan niet van deze kwaliteit. 

 

      6.   a. Er wordt tegen elkaar gevochten met moderne wapens en daarom niet meer met  
             felgekleurde uniformen maar in camouflage-uniformen.  

b. Het leger gebruikt geen paarden meer maar gevechtsvoertuigen en tanks. Het 

is bijvoorbeeld ontzettend onhandig om met een grote muts in een tank te 

moeten zitten.  

 

Eigen antwoord… 

 

 


