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De Bataafse Republiek

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

In de winter van 1795 trokken Franse troepen ons land 

binnen. Zij wilden de patriotten helpen in hun strijd om 

‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. De Franse legers 

werden verwelkomd als bevrijders. Overal wapperden 

vlaggen. Met de patriotten zong en danste het volk om 

de vrijheidsboom. In elke stad werden Oranjegezinde 

regenten vervangen door patriotten. Ons land kreeg 

een nieuwe naam: Bataafse Republiek, genoemd naar de 

heldhaftige Bataven uit de Romeinse tijd. Vrijheidsboom
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‘Opa, weet u wie Napoleon was?’ ‘Natuurlijk, kind, ik zie hem elke middag.’ 

Mirthe kijkt rond in de woonkamer. Nergens is een portret van de Franse 

keizer te zien. Zou opa het wel goed hebben? ‘Opa, hoe zag hij eruit?’, vraagt 

Mirthe dan. ‘Nou’, antwoordt opa, ‘klein, met een bolle buik.’ Dat de grote 

heerser maar een klein persoon was, klopt precies. Maar was hij zo dik? 

‘Jawel’, zegt opa, ’kijk jij maar eens in oma’s snoeptrommel!’

Snoeptrommel

De patriot Daendels viel in 1795 als 

generaal in het Franse leger de

 Nederlanden binnen

De Fransen in ons land

Steden en StatenPruiken en Revoluties



Werkloosheid en armoede

In het Verdrag van ’s-Gravenhage werd bepaald 

dat Zeeuws-Vlaanderen en een deel van Limburg 

moesten worden afgestaan aan Frankrijk. Ook moest 

de Bataafse Republiek de kosten voor de bevrijding en 

bescherming van ons land betalen. Frankrijk wilde 100 

miljoen gulden zien. De soldij van de 25.000 Franse 

soldaten kwam daar nog bij. Daarom werden de 

belastingen sterk verhoogd. Omdat Frankrijk in oorlog 

was met Engeland blokkeerden de Engelsen onze 

havens. Zij namen ook onze koloniën in beslag. 

De VOC verdween. De handel kwam stil te liggen. 

Werkloosheid en armoede waren het gevolg. Nog 

nooit waren zoveel inwoners afhankelijk van de 

armenzorg geweest. Kerken hadden maar weinig geld 

om hun arme leden te ondersteunen.

Nationale Vergadering

In 1796 kwam in ’s-Gravenhage een Nationale 

Vergadering bijeen. De Staten-Generaal waren inmiddels 

opgeheven. Naar Frans voorbeeld kondigde de nieuwe 

regering ‘de rechten van mens en burger’ af. Na veel 

heen en weer gepraat kwam er een grondwet. Elke 

burger werd gelijk voor de wet. Alle godsdiensten waren 

vanaf nu ook gelijk. Er kwam bovendien vrijheid van 

meningsuiting, drukpers en vergadering, zo stond er in 

de grondwet. 
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In de Bataafse Republiek werden wapenschilden afgeschaft

Franse troepen trekken over de Lek, 1795



Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Keizer van Frankrijk

De Franse Revolutie was uitgelopen op een waar 

schrikbewind. Niemand was zijn leven zeker. 

Duizenden inwoners stierven onder de guillotine, de 

valbijl. Aan die terreur kwam een einde toen in 1799 

Napoleon Bonaparte aan de macht kwam. Hij klom 

op van luitenant tot generaal. Waar hij met zijn legers 

verscheen, werden vijanden verslagen. In Frankrijk 

trok hij de macht naar zich toe. In 1804 riep hij zich uit 

tot keizer van zijn land. Hij breidde zijn rijk uit naar het 

noorden, oosten en zuiden. 

Strijd tegen Engeland

Om Engeland te veroveren moest Napoleon een 

sterke vloot hebben. De Bataafse Republiek betaalde 

verplicht mee aan de strijd tegen Engeland. In 1799 

viel een legertje van Engelsen en Russen Noord-

Holland binnen. Erfprins Willem Frederik, zoon van de 

vroegere stadhouder Willem V, was erbij. Omdat ons 

volk hen niet hielp, moesten ze zich terugtrekken.

Scheiding van kerk en staat
In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

was de Hervormde Kerk bevoorrecht boven 

andere kerken en godsdiensten. De grondwet 

bepaalde dat kerk en staat voortaan gescheiden 

waren. De regering zou zich niet meer met de kerk 

bemoeien. Er kwam vrijheid van godsdienst voor 

Joden, rooms-katholieken en anderen. 

Deze scheiding van kerk en staat is in strijd met 

artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

Daarin staat dat de regering het Koninkrijk van 

Jezus Christus moet bevorderen.

In het midden de 

Hervormde Kerk en 

rechts de synagoge in 

Geertruidenberg
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Keizer Napoleon
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Schimmelpenninck

Napoleon vertrouwde de Nederlandse regering niet. 

In 1805 legde hij de macht in handen van één persoon, 

raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck. De 

Nationale Vergadering moest zich erbij neerleggen. 

Schimmelpenninck en zijn vrouw gedroegen zich als 

vorsten. Hun woning was Huis ten Bosch in Den Haag, 

het vroegere paleis van de Oranjes. Schimmelpenninck 

voerde landelijke belastingen in en regelde het 

onderwijs. Toch was Napoleon niet tevreden. Na een 

jaar werd de raadpensionaris afgezet.

  Het Koninkrijk Holland

Lodewijk Napoleon (1778–1846)

Napoleon ontbond in 1806 de Bataafse Republiek. Hij 

benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning. 

Amsterdam werd de hoofdstad van het Koninkrijk 

Holland. Daar ging de nieuwe vorst in het Paleis op de 

Dam wonen. Lodewijk Napoleon deed zijn best om 

een goede koning te zijn voor zijn onderdanen. Hij 

bezocht persoonlijk de getroffenen na de ontploffing 

van een kruitschip in Leiden. Hij toonde zijn 

medeleven in het rivierengebied. Daar had kruiend 

ijs flinke dammen in de rivieren opgeworpen, zodat 

grote stukken land onder water liepen. 

Continentaal stelsel

Napoleon verbood alle handel tussen het Europese 

vasteland, het continent, en Engeland. Door dit 

continentaal stelsel zou Groot-Brittannië arm worden, 

zodat het de strijd tegen Frankrijk zou moeten 

opgeven.

De Hollanders werden zwaar getroffen door deze 

maatregel. Hun zeehandel kwam helemaal stil te 

liggen. Wel probeerden zij nog hun goederen naar 

Engeland te smokkelen. De Franse douaniers konden 

deze sluikhandel niet voorkomen. Volgens Napoleon 

was Lodewijk veel te toegeeflijk voor de smokkelaars.

Rutger Jan SchimmelpenninckKoning Lodewijk Napoleon



  Een deel van Frankrijk

Departementen

Omdat koning Lodewijk Napoleon te veel voor de 

Nederlandse belangen koos, maakte zijn broer, keizer 

Napoleon, een einde aan het Koninkrijk Holland. Hij 

lijfde ons land in bij zijn keizerrijk, waardoor ons land een 

deel van Frankrijk werd. Napoleon verdeelde ons land in 

departementen. De Franse wetten golden ook hier. 

De keizer voerde een strenge censuur in. Boeken en 

kranten werden eerst door de Fransen gecontroleerd. 

De Fransen gebruikten spionnen om het Nederlandse 

volk in de gaten te houden.

Napoleon voerde ook de conscriptie in. Alle mannen 

van 20 jaar moesten beschreven worden, om ingeloot 

te kunnen worden voor het keizerlijke leger. Wie 

genoeg geld had, kon een plaatsvervanger inhuren. 

28.000 Nederlandse jongens werden zo gedwongen 

in het leger van Napoleon ingelijfd.

De tocht naar Rusland

Alexander, tsaar van Rusland, was geen trouwe 

bondgenoot van Frankrijk. Hij stelde zijn havens weer 

open voor Engelse schepen. Napoleon besloot toen 

Rusland te dwingen. Anders had het continentaal 

stelsel, dat Engeland moest treffen, geen zin meer. 

Napoleons leger trok in 1812 met meer dan 700.000 

soldaten Rusland binnen. De ‘Grande Armée’ kwam 

tot in Moskou. De Russen staken hun hoofdstad in 

brand, zodat Napoleon moest vluchten. Op de ijzige 
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Lodewijk Napoleon wordt 

verwelkomd in Amsterdam

De ramp met het 
kruitschip van Leiden
Op 12 januari 1807 lag schipper Adam van Schie met 

zijn vaartuig in het centrum van Leiden. Het schip was 

geladen met 37.000 Hollandse ponden buskruit. Is door 

onvoorzichtigheid bij het eten koken de ontploffing 

ontstaan? De explosie was zo hevig dat in Amsterdam 

de mensen uit angst voor een aardbeving de straat 

opgingen. Er vielen ruim 150 doden en 2000 gewonden. 

Koning Lodewijk Napoleon kwam Leiden meteen 

bezoeken. Hij stortte een groot geldbedrag in het 

rampenfonds om de slachtoffers te helpen.

Het Rapenburg in Leiden na de explosie in 1807



terugtocht beschoten Russische kozakken de Fransen. 

Velen verloren het leven toen het leger de rivier de 

Berezina wilde oversteken. Van de 15.000 Nederlandse 

jongens kwamen er maar zo’n 500 levend terug.

Napoleon snelde zijn leger vooruit om in Parijs weer 

soldaten op te roepen. Deze ongeoefende jongens 

moesten vechten tegen de 

verzamelde legers van Rusland, 

Pruisen, Oostenrijk en Zweden. 

In 1813 verloor Napoleon deze 

Volkerenslag bij Leipzig. Hij werd 

naar het eiland Elba verbannen. 

Napoleon werd in Rusland verslagen
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Burgerlijke stand
In 1811 voerde Napoleon in ons land de 

burgerlijke stand in. Iedereen moest met een 

voor- en achternaam worden ingeschreven 

in een gemeenteregister. 

Vaders moesten voortaan hun 

kindje in laten schrijven in 

het geboorteregister op het 

gemeentehuis. Ook huwelijken 

werden geregistreerd en 

overlijdensakten opgemaakt. 

Voor 1811 hielden de kerken 

deze gegevens bij.

Akte van naamsaanneming in het Frans, 

december 1811 (Maire is burgemeester)

Napoleon werd in Rusland verslagen Het bouwen van bruggen in de Berezina
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Oranje boven!

Door het verlies van Napoleon in de Volkerenslag 

trokken de Franse troepen zich terug uit Nederland. Er 

braken relletjes uit en douanehuisjes werden in brand 

gestoken. Wie zou nu 

de macht overnemen? 

Voorzichtig klonk het 

‘Oranje boven!’ op straat. 

Willem Frederik koning

Toen de Fransen Den 

Haag verlieten, maakte 

staatsman Gijsbert 

Karel van Hogendorp 

zijn plan bekend: Prins 

Willem Frederik, zoon van 

de inmiddels overleden 

stadhouder Willem V, moest 

terugkeren uit Engeland.

Op 30 november 1813 

landde de Prins van Oranje 

in Scheveningen. Hij werd 

in de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam ingehuldigd 

als soeverein vorst van 

Nederland. Een Oranje was 

koning geworden.

Aankomst van Willem I te Scheveningen 

Gijsbert Karel van Hogendorp

Gedenknaald in Scheveningen om te 

herinneren dat prins Willem V in 1795 

ons land heeft verlaten en zijn zoon 

Willem Frederik in 1813 teruggekeerd is

Bevrijding


