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Copyright:
Dit materiaal is bedoeld voor gebruik binnen uw school en mag niet vermenigvuldigd of openbaar
gemaakt worden voor gebruik daarbuiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Stichting De Werkhoven voor lokale historie.
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Voorwoord
In 2019 heeft het bestuur van Museum Militaire Traditie Annet Werkhoven gevraagd om samen
met René van Duist (vrijwilliger in het Museum Militaire Traditie) een educatieproject uit te
werken rond het canonvenster Napoleon en de expositie van het museum.
De uitvoering van het project ter plaatse ligt in handen van Annet Werkhoven in samenwerking
met diverse gidsen van het museum. De organisatie en planning doet Maja van Eijndthoven,
cultuurcoach van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De vormgeving van het materiaal is verzorgd door Mirjam van Oord van Studio Mirjam te Maarn.

STUDI

mirjam

Dit project sluit aan bij venster 8 uit het boek ‘Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedenis
canon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbehorend werkboek, hebben alle
scholen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 in meervoud ontvangen.

•

3.

Wat is een canon?
Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer en in die zin is het hier bedoeld: het richt
snoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe
inwoners willen meegeven.
Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig
‘vensters’, die samen de hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland.
Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk beeld heeft van wat Nederland heeft gevormd
en gemaakt tot het land dat het nu is.
Naar aanleiding van de landelijke canon zijn er overal regionale en lokale canons gemaakt. Door
deze lokale canon komt de geschiedenis voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar. Maar
ook leerkrachten kunnen op deze wijze de eigen omgeving actief bij de les betrekken. Met dit
Canonproject leren de leerlingen over een thema uit hun eigen omgeving en ze gaan vervolgens
kijken op locatie om te ervaren hoe het vroeger was en nu (nog) is.
Aansluiting bij de canon en de tijdvakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten (voor een deel) aan bij de landelijke canonvensters over
Napoleon Bonaparte (27), Koning Willem I (28), De Eerste Wereldoorlog (35), De Tweede
Wereldoorlog (38), Indonesië (40), Srebrenica (47) en Europa (50).
Daarnaast sluit het deels aan bij de regionale canon Utrecht Zuidoost: vensters over Militairen in
de regio (vliegveld Soesterberg) en Keizer Wilhelm II in Huis Doorn.
Tijdvakken : De tijd van burgers en stoommachines (18001900), De tijd van wereldoorlogen en
crises (19001950) en De tijd van televisie en computer (1950heden).
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele omgeving van uw gemeente betrokken. De leerlingen brengen
een bezoek aan het Museum Militaire Traditie. Maja van Eijndthoven (Cultuurcoach UHR) en
Annet Werkhoven zorgen voor afspraken met de locatie en maken de roosters voor het bezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van het project uw bevindingen met ons te delen via een
evaluatieformulier, dat u kunt downloaden van de website: www.dewerkhoven.nl. Uw reactie/
beoordeling is voor ons stimulerend en richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering van onze
diensten.
De visie is verwoord in het als leidraad voor deze projecten gebruikte boek: ‘Over Heerweg en
Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ en is de grondslag
van dit project. Namelijk dat de lokale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan het gevoel
van binding met de omgeving, de eigen buurt, het dorp of de stad.
Daarnaast is het voor schoolgaande jeugd van groot belang om kennis te nemen van het
historische en culturele erfgoed van de eigen omgeving. Het bevordert het historisch besef en
de belangstelling voor de schatten van de eigen omgeving. Hieraan werkt dit project op een
educatief, interactieve en bijzondere (in de vorm van dramaacts) manier mee.

Locatie en informatie over de docent
Locatie: Museum Militaire Traditie
Van Rijckevorselstraat 2,
3972 ER DriebergenRijsenburg
Telefoon 0343 517 588
www.museummilitairetraditie.nl

Docent: Annet WerkhovenScherpel is historica en geschiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar
ervaring in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Zij maakt projecten voor alle leeftijds
groepen en voert ze ook (mede) uit.
Dit doet ze vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’ en
St. De Werkhoven ‘voor lokale historie’. Annet haar grote passie is de lokale geschiedenis, de
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen, jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich
graag tot doel dit te bereiken.
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Inleiding en verantwoording van de lessen
Doelgroep
Dit project is voor groep (6,) 7 en 8 van het primair onderwijs. Leerlingen uit de groepen (6,) 7 en
8 hebben vele technieken en vaardigheden opgedaan in hun schoolloopbaan. Nieuw is dat zij op
deze leeftijd kunnen denken, kijken en luisteren vanuit verschillende perspectieven.
(Groep 6 tussen haakjes, omdat in het Jenaplansysteem bovenbouwgroepen uit parallel groepen
6/7/8 bestaan. De leerlingen van groep 6 kunnen wat jong zijn voor dit project.)
Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kunnen zich
inleven in een andere tijd en kunnen opgedane kennis toepassen door middel van werk
opdrachten. Daarnaast zijn ze in staat om de resultaten vorm te geven en te presenteren.
Kerndoelen en aansluiting bij andere vakken
De kerndoelen 51, 52, 53, 54, 55 en 56 van het primair onderwijs worden d.m.v. dit
project behaald/deels behaald:
*51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en
aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren.
*52: De leerlingen leren enige kenmerkende aspecten van tijdvakken.
*53: De leerlingen kennen belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit
de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de
wereldgeschiedenis.
*54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
*55: De leerlingen leren om eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
*56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor as
pecten van cultureel erfgoed.

Opbouw van het project
Om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg over het onder
werp en maken opdrachten. Door in de voorbereidende les aandacht aan het thema te besteden,
gaan de leerlingen voorbereid naar de locatie. Ze zijn al verwonderd en geprikkeld en zullen ter
plekke meer begrijpen en opnemen van wat ze zien. Na afloop volgt een creatieve verwerking,
waardoor het project een mooi rond geheel vormt. Ieder project bestaat uit drie lessen.
Les 1 wordt in de klas gegeven, les 2 betreft een bezoek op locatie, les 3 wordt weer in de klas
gegeven. De lessen in deze handleiding zijn beschreven aan de hand van een vaste structuur:
inleidingkernafsluiting.
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Lessenoverzicht
Les 1
Tijd

Activiteit

Nodig

15 min.

A. Naar aanleiding van een ansichtkaart start de les Kaart van Marie op Digibord
met voorbereidende informatie over Marie de
Marketentster en over de tijd van Napoleon tot nu. Digiboard en internetaansluiting

Ong. 15 min.
(± 30 min)
10 min.

B. Met elkaar naar de PPT kijken.
Digiboard en internetaansluiting
event. ook film Pyramide van Austerlitz kijken
PPT (+ link van de film)
C. Nabespreken van de PPT en creatieve opdracht, De bijlagen 3 en 4
instructie adhv de werkbladen

10 min.

Aan de gang!

De bijlagen 3 en 4 (voor elke
leerling)

10 min.

Afsluiten met elkaar: evalueren van de les

Kringopstelling

Tijd

Activiteit

Nodig

60 min.

De klas bezoekt het Kerkplein Rijsenburg en het
Passende kleding en vervoer
Museum Militaire Traditie. D.m.v. een fotospeur
tocht worden de leerlingen rondgeleid in het museum.

Les 2

Les 3
Tijd

Activiteit

Nodig

10 min.

A. Napraten over het museumbezoek en instructie

4550 min.

B. De leerlingen maken een collage of tekening van Beeldmateriaal, papier, lijm,
een nieuw uniform óf schrijven een verhaal over de scharen, potloden, pc. enz.
zin die uit de fotospeurtocht is gekomen.
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Marie de Marketentster
Les 1 Informatie, kaart Marie, PPT (+ film) en creatieve activiteit
Activiteit

Klassengesprek aan de hand van PPT en individuele opdrachten.

Vak

Geschiedenis

Doel

Leerlingen weten globaal wat er gebeurd is in DriebergenRijsenburg tijdens de
Franse Tijd en Napoleon. De leerlingen kunnen verschillende gebeurtenissen
koppelen aan de legerdracht uit die tijd en hebben enige kennis van de rol van het
leger in tijden van oorlog en vrede. Ze weten wat de rol is van een marketentster.

Duur

60 minuten (eventueel langer als er ook naar diverse canonvensters en films ge
keken wordt).

Lespakket

Docentenhandleiding, ansichtkaart, PPT + bijlage met notities en werkblad.

Voorbereiding
• Lezen over de lokale geschiedenis, het boek van Annet Werkhoven „Over Heerweg en
Schapendriften”. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug pag. 15 en 16 en
Venster 8 over De twee wereldoorlogen en het interbellum.
• De film over de Pyramide van Austerlitz van het Verleden van Utrecht.
Internetlink: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/pyramidevanausterlitz
• Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
• De PPT met notities (bijlage 2) kunt u downloaden van de website: www.dewerkhoven.nl
• Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3)
• Meer informatie: veel informatie is te vinden op de website van het Museum Militaire Traditie:
https://www.museummilitairetraditie.nl
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Les 1 (vervolg)
• Daarnaast is o.a. aan te bevelen: Geheim landschap. 200 jaar militairen op de Heuvelrug, door
Kees Volkers (p. 7581)
• meer informatie over de kerk Sint Petrus’Banden:
https://www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/sintpetrusbandenkerk
• meer informatie over de Eerste Wereldoorlog:
https://www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/keizerwilhelmiiinhuisdoorn
en de Tweede Wereldoorlog, film van Het Verleden van Utrecht over De Slag bij de Grebbeberg:
https://www.youtube.com/watch?v=qPg7utgC3JU
Lesverloop
• Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een kaart ontvangen van Marie. U laat de kaart aan de klas zien en laat een leerling
aan de anderen vertellen wat op de voorkant staat. U of een leerling leest voor wat op de
achterkant van de kaart staat (bijlage 1)
U gaat graag in op de uitnodiging en zegt zoiets als: ‘Wat zou Marie ons allemaal willen laten
zien’? ‘Een mooie kans om het Kerkplein en het Museum Militaire Traditie te bezoeken. Laten we
ons dan maar eens voorbereiden op dit bezoek’. (Dit ter introductie op de rest van de les).
• Voorkennis leerlingen (5 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat ze weten van de tijd van Napoleon, het Kerkplein en de
militairen in de verschillende oorlogen.
Kern
• U start de PPT over Marie de Marketentster, van Napoleon tot nu (10 min.) en vertelt daarbij.
In bijlage 2 van deze handleiding vindt u de PPT pagina’s met notities, die u kunt gebruiken tijdens
en na de PPT. Per dia heeft u informatie over de les. In de PPT is de mogelijkheid om de film van
Verleden van Utrecht te bekijken. Dat is echt aan te raden.
De internetlink is: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/pyramidevanausterlitz
• Opgedane kennis bespreken met de leerlingen (10 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat zij nu weten over Marie de Marketentster, van Napoleon tot
nu. Wat is hen opgevallen? Wat wisten ze al? Bespreek de opdrachten vooraf met de leerlingen.
Ze zijn gemaakt naar aanleiding van de kennis die de leerlingen hebben opgedaan tijdens de PPT.

Opdrachten (10 min.)
• U laat de leerlingen Het leerlingenwerkblad (bijlage 3) maken. Daarbij is de ‘moeilijke woorden’
lijst, (bijlage 4), goed te gebruiken.
Afsluiting ( 10 min.)
U bespreekt de antwoorden van het werkblad en u inventariseert met de leerlingen wat zij te
weten zijn gekomen. In de volgende les brengt u een bezoek aan het Kerkplein en het Museum
Militaire Traditie aan de Rijckevorselstraat te DriebergenRijsenburg.
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Les 2 Op bezoek in Museum Militaire Traditie
Locatie

De leerlingen bezoeken het Kerkplein Rijsenburg en Museum Militaire Traditie.
Museum Militaire Traditie is gevestigd aan de Van Rijckevorselstraat 2 in Drie
bergenRijsenburg. Het museum werd opgericht in 1988. Het toont de geschiedenis
en tradities van de Nederlandse strijdkrachten. Tot de collectie behoort veel
militaire kleding en toebehoren.
Adres: Van Rijckevorselstraat 2, 3972 ER DriebergenRijsenburg

Docent

Annet WerkhovenScherpel

Doel

De leerlingen krijgen informatie over de Franse tijd en kunnen aangeven welke rol
het leger in de geschiedenis van Nederland heeft gespeeld. Welke kleding/unifor
men horen bij de verschillende tijden en onderdelen van de krijgsmacht.

Duur

60 tot 90 minuten.

Nodig

Bij de weersomstandigheden passende kleding en vervoer (fiets?).

Voorbereiding Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar het Kerkplein en het Museum Militaire
Traditie. Het is heel belangrijk om voldoende begeleiders mee te nemen naar de locatie.
Lesverloop
De leerlingen komen met 4 begeleiders (leerkracht en 3 anderen) naar het Kerkplein van
Rijsenburg. Marie staat hen bij de kerk op te wachten. Ze vertelt kort wat er te zien is op het
Kerkplein, bij de kerk en wat het te maken heeft met de Franse tijd. Dan neemt ze de leerlingen
mee naar het MMT, want ze is erg nieuwsgierig hoe het verder is gegaan met de soldaten en de
legers sinds Napoleon. Hoe zagen ze er uit en wat is er in de loop van de tijd allemaal veranderd?
Kern
In het MMT zijn medewerkers aanwezig die de groep opvangen. Er volgt een fotospeurtocht in
groepjes. Op de achterkant van de foto’s staan woorden.
Afsluiting
De groep verzamelt in de kantine en de woorden worden bij elkaar gelegd. Er
komt een zin uit die betrekking heeft op het bezoek. Een kleine discussie volgt.
Marie is overdonderd door wat ze allemaal heeft gezien, maar is ook benieuwd
hoe de leerlingen er (als ze in het leger zouden gaan) zelf uit zouden zien.
Marie en de medewerkers zwaaien de groep uit en de klas gaat weer terug naar school.
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Les 3 Creatieve verwerking na het bezoek
Doel

De leerlingen kunnen aangeven dat militairen verschillende taken hebben en dat
daar verschillende uniformen bij horen. Ze kunnen zelf een uniform bedenken dat
goed te dragen is in de 21e eeuw. De leerlingen kunnen aangeven voor welk
onderdeel van de krijgsmacht het uniform bedoeld is.

Duur

60 minuten.

Nodig

A4 papier en pen, of computers en printer, om het verhaal te schrijven.
Tekenpapier, liefst A3, potloden en kleurpotloden of plakkaatverf, water en pen
selen (en bakjes, paletjes), tijdschriften, lijm, scharen.

Voorbereiding Leg alle materialen klaar in het eigen klaslokaal of handvaardigheidslokaal.
Lesverloop
De leerkracht komt terug op het bezoek aan het MMT en aan de ontmoeting met Marie.
Wat vonden de leerlingen ervan? Zijn de uniformen die ze gezien hebben ook aangepast aan onze
tijd? Hoe zien de uniformen eruit als zij groot zijn? En wat betekent de zin die uit de speurtocht
kwam? Daar wordt nog over doorgepraat en er wordt een gedachtenboom op het bord gemaakt.
Kern/verwerking
De leerlingen gaan individueel of in tweetallen aan de slag en hebben twee keuzes:
1. De leerlingen maken een ontwerp (tekenen, schilderen, knippen en plakken) voor een nieuw
uniform in de 21e eeuw. Waar moet allemaal aan gedacht worden? (Zet alles even op een rij en
voor welk legeronderdeel is het uniform?).
2. de leerlingen schrijven een verhaal met als onderwerp de zin van de speurtocht.
Afsluiting
De verhalen worden voorgelezen en de tekeningen/collages worden getoond tijdens een kring
gesprek ter evaluatie van het project. Wat vond je interessant? Wat minder? Wat ga je er thuis
over vertellen?
Ideeën voor nieuwe uniformen kunnen worden opgestuurd naar
het Museum. Daar kunnen ze tentoongesteld worden tijdens een
expositie of ander publieksmoment.

HEEL VEEL PLEZIER!
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AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE POWERPOINTPRESENTATIE

• Bij iedere sheet is het belangrijk open vragen te stellen:

• Bij deze sheet is er veel te vertellen over de gebeurtenissen aan

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.

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.

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE POWERPOINTPRESENTATIE

• 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!

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE POWERPOINTPRESENTATIE

• 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.

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE POWERPOINTPRESENTATIE

• 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

• 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.

tekst van de vorige sheet eventueel.

Bijlage 3 Leerlingenwerkblad
Bij les 1 Naam:………………………………………………………………… Veel succes!!

Wat kun je vertellen bij de volgende afbeeldingen:

1)
Wie is dit?
…………………………………………………………………………………….………..
Wat weet je over hem te vertellen?
…………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………….………..
Wat heeft hij met Driebergen-Rijsenburg te maken?
…………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………….………..
Wat kun je zeggen over zijn uniform
…………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………….………..

A

B

Wie zijn dit?
A is ……………………………………………………...…………………………….………..
B is ………………………………………………..….……………………………….………..
Vertel wat je weet van hen:
A……………………………………..…………………………………………….……………
……………………………………..………………………………………………….………..
B……………………………………………………………………………………….………..
…………...…………………………………………………………………………….……….
Zijn het Nederlanders?
………………………………………………..……………………………………….………..
Waar komen ze vandaan
………………………………………..……………………………………………….………..
Waarom zijn ze in Driebergen-Rijsenburg geweest? Wat kwamen ze hier doen?
A………………………………………………………..……………………….………………
…………………………………………………………………..………………….………..…
B…………………...……………………………………………………………………………
……………………………...…………………………..………………………………………

2) Hieronder zie je de R-K St. …………………………………… kerk aan het
K……………………. van Rijsenburg. De ……………………………… kerk heeft
aan de zijkant een ……………………………………… waarop staat dat de
Koning van Holland L ……………………………………………… het goed vond
dat de kerk gebouwd werd.
Waarom was dat zo bijzonder in die tijd?
……...…………………………………………………..…………………………………
……………………………..…………………………………………..………………….
………..……………………..…………………………………………………………….

Op het Kerkplein staan nog meer gebouwen, in een soort halve cirkel. Wat was de
bedoeling van Judocus van Oosthuyse met deze gebouwen?
……...…………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..………………….………..…
………………………………………………………………………………………………….

3)
Welk bouwwerk zie je hier? Gebruik de volgende namen en woorden in je uitleg:
Generaal Marmont, Napoleon, Austerlitz, Driebergen-Rijsenburg, Judocus van
Oosthuyse en marketentster?
...………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..………………….………..…
………………………………………………………………………………………………….

4)
Naast de soldaat staat een ………………..………………………………………..………
Wat is/was haar taak in het leger?
………………………………………………………..……………………………...…………
…………………………………………………………………..………………….………..…

Wat kun je zeggen over haar kleding?
……………...…………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..………………….………..…
………………………………………………………………………………………………….

5)
Is het uniform op plaatje 1 uit de 19e eeuw of uit de 20e eeuw? Waarom denk je dat?
...………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..………………….………..…
………………………………………………………………………………………………….

1.

2.

Weet je toevallig ook wie het is?
…………………………………………………..……………..…………………...………..…
En uit welke eeuw komen de uniformen op plaatje 2 ? Waarom denk je dat?
……………………………………………………………..………………….………..………
………………………………………………………………………………………………….

6)
Hoe komt het dat uniformen in de loop van de tijd zo zijn veranderd? Denk goed na
en geef twee redenen:
a. De uniformen zijn zo veranderd omdat

……………………………………..……………………..………………….………..………
…………………………………………………………………………………..…………….
b. De uniformen zijn ook zo veranderd omdat

……………….……………………………………………………..………………….………
..……………………………………………………………………………………….……….
Wat vind jij eigenlijk van uniformen? Geef je eigen mening:
……………...………………………………………………..………………….………..……
…………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………..………………….………..……
…………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………..………………….………..……
…………………………………………………………………………………………………

Nu eens kijken of je de vragen goed hebt beantwoord!

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…

Moeilijke woorden in het project ‘Marie de Marketentster’
Woord

Betekenis (in dit project)

1. belasting

verplichte betaling aan de regering (overheid), waarmee die regering
zaken betaalt die voor iedereen zijn (wegen bijvoorbeeld)
band tussen mensen van een volk (vrijheid, gelijkheid, broederschap)
bevelhebber, hoge baas in het leger
latijn voor ‘broeder’, lid van een katholieke orde
oorlogsschip
hoogste rang in een leger
toestel voor het onthoofden van mensen
iets doen dat volgens de wet niet mag
broek met jasje of vest, pak
deel van het leger dat te land opereert
troepenmacht (het Nederlandse leger)
onderdeel van de troepenmacht
eerste koning van Nederland, broer van keizer Napoleon.
Regeerde van 18061810
deel van het leger dat in de lucht opereert met vliegtuigen
laagste oﬃciersrang
de militaire politie, die ook de grenzen, het koningshuis en de
regering bewaakt

2. broederschap
3. commandant
4. frater
5. fregat
6. generaal
7. guillotine
8. illegale zaken
9. kostuum
10. Landmacht
11. leger
12. legeronderdeel
13. Lodewijk Napoleon
14. Luchtmacht
15. luitenant
16. Marechaussee
17. Marine

deel van het leger dat op zee opereert met schepen

18. marketentster

een ‘kampvolgster’ (ging met het leger mee), die aan soldaten
waren mocht verkopen, zoals drank, voedsel en kleine benodigd
heden voor het dagelijks leven.

19. militairen

soldaten

20. Napoleon

Franse generaal, die keizer werd, eind 18e, begin 19e eeuw;
bezette en overheerste ook Nederland in die tijd.

21. Patriotten

nu: vaderlandslievende personen; in de tijd voor Napoleon een
groep mensen die tegen de stadhouder in opstand kwam.

22. piramide

naar boven spits toelopend, vierkant gebouw waarin vroeger
Egyptische koningen werden begraven.

23. plaquette

gedenkplaat

24. Prinsgezinden

groep mensen voor de tijd van Napoleon, die een stadhouder als
leider van het land wensten en dan het liefst iemand van het huis
van Oranje
hier: een graad in het leger, bijvoorbeeld de rang van kapitein
bestuur van het land
personen die in opstand komen tegen de regering van een land
bouwval
school voor de opleiding van priesters
onderoﬃcier
laagste rang in het leger
loon van een soldaat
kleding die voor iedereen gelijk is, bijvoorbeeld van militairen
oorlogstocht met een bepaald doel
mensen die uit Vlaanderen (België) komen

25. rang
26. regering
27. revolutionairen
28. ruïne
29. seminarie
30. sergeant
31. soldaat
32. soldij
33. uniform
34. veldtocht
35. Vlamingen

