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Aflevering ‘De Franse tijd in Nederland’

Welke 2 dingen waren nieuw 

in Nederland door de Fransen?

☐ Een achternaam

☐ Het stokbrood

☐ Het rekenen met meters

Waarmee werden in de Franse 

tijd kunstgebitten gemaakt?

☐ De tanden van honden

☐ De tanden van kinderen

☐ De tanden van dode soldaten

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

De hoofdgast
Naam: Lodewijk Napoleon
Leefde tussen: 1778 - 1846

Welke 2 zinnen zijn juist? Kruis deze aan.

☐ Lodewijk Napoleon was keizer van Frankrijk

☐ Lodewijk Napoleon was de eerste koning 
van Nederland tijdens de Franse bezetting

☐ Lodewijk Napoleon was de broer van de
bekende Franse keizer Napoleon Bonaparte
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Beroemdheden van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroemdheden van 
vroeger. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Willem Bilderdijk

Een beroemde dichter. Hij leerde koning 

Lodewijk Napoleon de Nederlandse taal.

4 - Hortense de Beauharnais

De vrouw van koning Lodewijk Napoleon. 
Ze was de eerste koningin in Nederland.

2 - Napoleon

De grote kleine 
keizer van Frankrijk.

3 - ‘Lodewijkje’
De zoon van koning 
Lodewijk Napoleon.

Hoe is het nu?
In de Franse tijd in Nederland kwam er een 
museum met veel kunst van het land. Nu is er 
nog altijd zo’n museum. Welk museum is dat?

☐ Het Rijksmuseum in Amsterdam

☐ Het Van Gogh Museum in Amsterdam

☐ Het Kröller-Müller Museum in Otterlo

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

In 1806 stuurde keizer Napoleon zijn broer Lodewijk naar 
Nederland om koning te worden. Lodewijk gaf geld aan 
slachtoffers van rampen. Daarom werd hij populair / gehaat.
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