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DE BATAAFSE  
REPUBLIEK
De vader van koning Willem I was prins Willem V van Oranje-
Nassau. Prins Willem V was stadhouder van de Republiek  
der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Tijdens de Franse revolutie brak er ook in de Republiek  
een opstand uit en moest Willem V vluchten naar Engeland. 
De Franse soldaten hielpen de Nederlandse patriotten en  
later werd het land bij Frankrijk ingelijfd.
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Bekijk op internet de volgende korte film:  
www.schooltv.nl/video/de-patriotten-burgers-willen-
zelf-hun-stad-besturen/#q=patriotten en beantwoord 
daarna de vragen.

Maak ook gebruik van de informatie op: 
www.entoen.nu/vensterplaat-de-patriotten  
en www.entoen.nu/patriotten.

 1  Wat voor bestuur heeft een republiek?

 2  Wie waren de orangisten en wie de patriotten?

 3  Patriot betekent ‘vaderlandslievend’. Bedenk 
waarom deze groep mensen zich zo noemde.

 4  Vul bij de volgende gebeurtenissen de juiste  
chronologische volgorde in: 
 
 ..... Willem I wordt koning van de Nederlanden 
 
..... Stadhouder Willem V vlucht naar Engeland 
 
..... De Bataafse republiek wordt opgericht 
 
..... Napoleon lijft de Nederlanden bij Frankrijk in 
 
..... In Frankrijk breekt een revolutie uit 
 
.....  België verklaart zich onafhankelijk van de 

Nederlanden 

 ..... Nederland krijgt een nieuwe koning: Willem II
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Aanvankelijk werden de Franse revolutionairen 
teruggedrongen, maar ze kwamen terug. 

willem, we kunnen 
hier niet blijven.

in 1795 stond willem frederik als erfprins, 
23 jaar oud, aan het hoofd van het staatse 

leger tegen de franse aanvallers.
op 18 januari 1795 vluchtten de oranjes naar 
engeland vanwege de oprukkende fransen.
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WATERLOO
Op 18 juni 1815 vond de Slag bij Waterloo plaats. Hier 
werden de Franse troepen van Napoleon verslagen door 
de Engelsen, Pruisen en Nederlanders. Op 16 juni van 
dat jaar kwam het in Ligny al tot een eerste treffen 
tussen het Franse leger van Napoleon en de troepen  
van de Europese coalitie gevormd door Engeland, 
Nederland en Pruisen.

De troepen van Napoleon hadden in eerste instantie  
de overhand. Maar Wellington, de bevelhebber van de  
geallïeerde troepen, hergroepeerde zijn manschappen en 
installeerde zich vlak bij Waterloo. Op 18 juni maakten 
beide legers zich klaar voor de slag. Aan het eind van  
de dag won de coalitie de strijd dankzij een aanval van  
de Nederlandse 3e divisie, geleid door generaal David 
Hendrik Chassé die het gat in Wellingtons troepen 
opvulde. Een gat dat geslagen werd door de ultieme 
aanval van de Franse Keizerlijke Garde. Napoleon en  
zijn troepen werden tot de terugtocht gedwongen.  
De verslagen keizer werd later verbannen naar het  
eiland Sint-Helena. 

Trots op de Nederlandse bijdrage aan de overwinning 
besloot de nieuwe koning Willem I tot de oprichting  
van een monument op de vlakte van Waterloo, op de 
vermoedelijke plek waar de prins van Oranje tijdens  
de slag gewond raakte.

 5  Waarom vochten de Nederlanders tegen de  
Fransen bij Waterloo?

Bij Waterloo is een monument opgericht: De Leeuw 
van Waterloo. Dit monument is door koning Willem I 
opgericht ter ere van zijn zoon. Het monument toont 
een reusachtige leeuw die op een kunstmatige heuvel 
45 meter boven de omringende vlakte uitstijgt. De muil 
van de leeuw werd naar Frankrijk gericht. Bij de door-
tocht van Maarschalk Gérard in 1831 op weg naar de 
citadel van Antwerpen keerden de Franse troepen  
de leeuw om. Ze braken daarbij zijn staart af.

 6  Waarom heeft koning Willem I gekozen voor een 
herdenkingsteken bij Waterloo?

Napoleon

De Leeuw  
van Waterloo
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 7  Waarom heeft de leeuw zijn bek naar Frankrijk 
gericht?

 8  Waarom heeft Maarschalk Gérard in 1831 de  
leeuw omgedraaid?

 OPSTAND
In 1830 kwamen de Belgen in opstand tegen de Neder-
landers en werd het Belgisch koninkrijk opgericht. In 
de 16e eeuw waren de Nederlanders zelf in opstand 
gekomen tegen de Spaanse koning Filips II. In de hele 
geschiedenis, ook de recentere geschiedenis, komen 
mensen en volken in opstand met verschillende redenen 
en verschillende doelen.

 9  Schrijf ten minste drie verschillende redenen  
op om voor een volk in opstand te komen.

10  Maar weinig landen die onafhankelijk willen worden, 
hebben dat bereikt zonder een opstand of een 
oorlog. Bedenk een reden waarom onafhankelijkheid 
vaak met een strijd gepaard gaat.

 11  Noem drie landen waar mensen tegenwoordig in 
opstand komen tegen de leiders van het land. 

 12  Veel mensen slaan bij een opstand op de vlucht. 
Bedenk twee redenen waarom mensen op de 
vlucht slaan als er in het land een opstand uitbreekt.
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13  Mensen vluchten naar andere landen als ze niet  
veilig zijn in hun eigen land. Eerst naar landen in  
de buurt, maar als dat ook niet veilig is, zoeken ze 
landen verder weg. Op dit moment zijn er meer dan 
60 miljoen mensen op de vlucht. Wat heeft dit tot 
gevolg voor de landen waar de vluchtelingen 
naartoe gaan?

 14  Lees bovenstaand krantenartikel. Waarom willen 
veel landen er geen vluchtelingen bij hebben?

 15  Schrijf drie redenen op om vóór de opvang  
van vluchtelingen in een andere regio te zijn.

 16  Schrijf ook drie redenen op om tegen de opvang  
van vluchtelingen in een andere regio te zijn.

BELGISCHE OPSTAND
Als je de strip gelezen hebt, kom je verschillende oorzaken 
tegen waardoor de Belgen tegen de Nederlanders in 
opstand kwamen. Zo zijn er grofweg vijf oorzaken aan  
te wijzen: geloof, taal, onderwijs, welvaart en politiek.  
Er waren nogal wat verschillen tussen het noorden en het 
zuiden van het Koninkrijk der Nederlanden. De Belgen 
voelden zich achtergesteld ten opzichte van de mensen 
uit het noordelijke deel. 

17  Schrijf bij elke oorzaak op waarom de Belgen  
hiertegen in opstand kwamen. 
 
 Oorzaak: Geloof 
 
 
 
Oorzaak: Taal 
 
 
 
Oorzaak: Onderwijs 
 
 
 
Oorzaak: Welvaart (financieel) 
 
 
 
Oorzaak: Politiek 
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Europese Unie gaat minder 
vluchtelingen verdelen
De EU gaat 32.500 bootvluchtelingen over de Europese 
Unie verdelen. Dat hebben de Europese ministers in 
Brussel besloten. De migranten zitten nu nog in kampen 
in Italië en Griekenland. Eerder hadden de Europese 
landen beloofd ruim 40.000 vluchtelingen over Europa 
te verspreiden. Maar veel landen willen er geen vluchte-
lingen bij. Vooral Oostenrijk, Hongarije en Polen zijn 
heel kritisch, zegt Brussel-correspondent Joris van  
Poppel. Die landen zeggen zelf al genoeg migranten  
via de Balkan binnen te krijgen. De weigering leidt  
volgens Van Poppel tot grote frustratie bij Italië en  
Griekenland. Die zeggen de toestroom van bootvluchte-
lingen niet meer aan te kunnen.
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KONINGSHUIS
18  Je ziet hierboven 8 afbeeldingen van Nederlandse staatshoofden. Zet onder de foto de naam van het  

staatshoofd, zoek er een uitspraak of bijzonderheid bij en vul die ook in (gebruik hiervoor A, B, C enz.).

Uitspraak/bijzonderheden:
A   Eerste koning van Nederland, de ‘koperen koning’ of ‘Koopmankoning’.
B   Stemde in met de grondwetswijziging waarin de macht van de koning beperkt werd.
C   ‘Koning Gorilla’, vanwege zijn grove woedeaanvallen. “Ik zet geen voet in dat kloosterei,” zei hij over het Rijksmuseum.
D   Omdat haar dochter te jong was om koningin te worden, nam zij die taak tijdelijk op zich. 
E   Koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog en medeoprichter van Radio Oranje.
F   Maakte zich geliefd door haar maatschappelijke betrokkenheid en informele optreden.
G   Scherpte het protocol weer aan en had een zakelijke regeerstijl. Langstzittende vorstin van Nederland.
H   Hield zich als kroonprins bezig met watermanagement. Reed de Elfstedentocht uit.
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KONING WILLEM I
De eerste koning van de Nederlanden, Willem I, kwam in 1813 bij Scheveningen  
in Nederland aan. In Londen was hij per brief uitgenodigd als soeverein vorst de 
regering op zich te nemen. De brief was afkomstig van het Driemanschap van 1813, 
de Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van 
Maasdam en Leopold van Limburg Stirum. Willem aanvaardde hun uitnodiging en 
het Engelse fregat The Warrior bracht hem naar de kust van Scheveningen. Met een 
boerenwagen werd hij vervolgens naar het strand gereden. Willem I vaardigde een 
proclamatie uit: ‘Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra 
herleeven.’ De regering zou om het jaar in ’s-Gravenhage en in Brussel verblijven. 
Voor de inhuldiging in de Nieuwe Kerk gebruikte men een verguld koperen kroon 
versierd met op gekleurd papier gezette glazen stenen en namaakparels, waarvan 
men nu denkt dat het de stadhouderlijke begrafeniskroon was. Bij de inhuldiging  
in Brussel spotte men over een ‘houten kroon’.
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19  Willem I noemt zich soeverein vorst en geen koning. 
Waarom zou Willem I zich soeverein vorst noemen 
in plaats van koning?

20  Wat is een proclamatie?

21  Willem I werd de eerste koning van de Nederlanden; 
zijn vader was geen koning maar stadhouder. Wat is 
het verschil tussen een koning en een stadhouder?

22  Waarom noemden de Belgen Willem I ook wel de 
‘koperen koning’? 

Koning Willem I heeft veel dingen in de Nederlanden 
veranderd en aangepakt. Hij zag de Nederlanden als een 
bedrijf waarvan hij de baas was. Hij besloot ook om flink 
in de Nederlanden te investeren, onder andere door het 
graven van kanalen. De Maatschappij van Weldadigheid 
kocht in Drenthe grond op die armen konden ontginnen 
en waar zij konden wonen.

23  Koning Willem I probeert op verschillende manieren 
de economie van de Nederlanden te verbeteren. Hij 
liet veel kanalen graven. Leg uit op welke manier 
deze de economie kunnen verbeteren.

24  De Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) 
wordt ook wel eens gezien als de opvolger van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Verklaar 
waarom.

25  Koning Willem I stuurde ook aan op intensievere 
handel met Nederlands-Indië (blz. 26). Welke pro-
ducten moesten er verbouwd worden volgens hem?

26  Koning Willem I wordt gezien als een harde werker. 
Geef aan waarom hij zo gezien wordt.

27  Wat vind jij van de eerste koning van Nederland? 
Licht jouw antwoord toe met behulp van ten minste 
twee voorbeelden.
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28  Koning Willem I heeft veel betekend voor zowel 
Nederland als België, zoals te zien is op de laatste 
bladzijden van het stripverhaal. Welke van deze 
zaken vind jij het meest belangrijk?

29 Waarom vind je dat het meest belangrijk?

BELGIË
België verklaarde zich in 1830 onafhankelijk van Neder-
land. Op 3 februari zocht het Nationaal Congres in België 
een nieuwe koning voor het land. Een afstammeling van 
de Oranjes wilde men niet meer. Vervolgens werd Leopold 
van Saksen-Coburg en Gotha op 4 juni 1831 door het 
Nationaal Congres verkozen met een grote meerderheid 
van 152 op 196 stemmen (blz. 43).

30  Bedenk een reden waarom het Belgische Nationale 
Congres geen Oranje meer wilde als koning van 
hun land (blz. 42).

31  Waarom vond men Leopold van Saksen-Coburg en 
Gotha een goede kandidaat?

32  Welke argumenten had men om Leopold van 
Saksen-Coburg en Gotha geen goede kandidaat  
te vinden?

JAN VAN SPEIJK
Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van de Belgen blies 
commandant Jan van Speijk zichzelf en zijn schip op om 
te zorgen dat deze niet in handen van de Belgen viel.
Bij zijn daad kwamen 28 van de 31 bemanningsleden  
en een onbekend aantal Belgen om. De commandant 
werd door de Nederlandse overheid als held bestempeld.

33  Bedenk een reden waarom commandant Van Speijk 
door de Nederlandse overheid als held geroemd werd.

Jan van Speijk
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34  Bedenk minimaal twee redenen waarom je  
Van Speijk geen held zou kunnen noemen.

35  Wat vind jij van wat commandant Van Speijk gedaan 
heeft? Is hij een held of niet? Leg jouw antwoord uit.

UNIFORM
Op bladzijde 40 van het stripboek zie je de soldaten van 
de Belgische revolutionaire vrijwilligersbrigade. Zij werden 
gesteund door mensen uit het buitenland, waaronder  
Fransen en Spanjaarden. Op deze pagina zie je twee  
schilderijen waarop de Belgische opstand is weergegeven.

36  Waarom steunden de Fransen de Belgen met hun 
opstand en vochten ze met hen mee tegen de  
Nederlanders?

37  Waar kan je op de schilderijen aan zien dat het hier 
om Belgen gaat?

38  Vergelijk de schilderijen met de tekeningen in de 
strip. Kloppen de tekeningen in de strip als je deze 
vergelijkt met de twee schilderijen? Licht jouw  
antwoord toe.



Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek verder 
uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten verwerven 
over het bijzondere tijdperk, waarin Nederland en België één 
land waren. Daarnaast krijgen de leerlingen inzicht in het leven 
van koning Willem I en de bijna vergeten oorlog waarin België 
zich afscheidde van Nederland. Een aantal thema’s leent zich 
uitstekend voor een klassendiscussie. 

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt  
via info@eureducation.nl.
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