
 

De IJzeren eeuw in de klas 
Koning Lodewijk Napoleon 

 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw  
 
Samengevat 
In 1795 wordt Nederland bezet door Frankrijk. 
Napoleon Bonaparte stuurt zijn broer 
Lodewijk Napoleon in 1806 naar ons land om 
koning te worden. De ambities van Lodewijk 
Napoleon zijn groot. Hij wil van Nederland een 
eenheid maken en vooral een goede koning 
voor zijn onderdanen zijn. Vanuit zijn 
verlichtingsideeën richt hij een nationaal 
museum op, komen er bibliotheken en 
culturele instellingen. Allemaal om het gevoel 
van eenheid te bevorderen en het volk te 
verheffen. Zijn broer Napoleon is minder 
enthousiast. Hij ziet Nederland meer als een 
wingebied en vindt al die inspanning niet 
nodig. Uiteindelijk haalt hij zijn broer terug 
naar Frankrijk.  
  
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Napoleon – nationalisme –  koninkrijk - Franse 
tijd 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein B 
Oriëntatiekennis. Tijdvak 8, De industriële 
revolutie die in de westerse wereld de basis 
legt voor een industriële samenleving.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
IJzeren eeuw in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl staan nog meer video’s bij deze 
serie, bijvoorbeeld ‘Land zonder paupers’. 
 
Antwoorden 
1 II – I – IV – III – V  2a Aan zijn houding en zijn 
kleding. b De kleuren van zijn kleding en de 
steek (hoed) in zijn hand. 3a Koning Napoleon 
wordt als een niet Nederlandse koning gezien. 
b Eigen antwoord 4a Het oprichten van 
nationale instellingen (museum, bibliotheek 
enz.) b Het zal bijdragen aan het gevoel van 
eenheid. Het benadrukt een 
gemeenschappelijke taal en geschiedenis. 5 
Napoleon was zeer betrokken bij zijn burgers. 
Dat is ons koningshuis ook.  

Kijkvragen 
 
1 Nederland is in de geschiedenis op 
verschillende manieren staatkundig bestuurd. 
Zet de volgende bestuursvormen in de juiste 
volgorde: 
I - Republiek der Nederlanden 
II - Gewesten onder Spaans bestuur 
III - Onafhankelijke constitutionele monarchie 
IV - Koninkrijk Holland onder Frans bestuur 
V - Nederland onder Frans bestuur 
 

 
 
2 Bekijk het portret van Lodewijk Napoleon. 
a Waaraan kun je zien dat hij een koning is? 
b Toch zie je ook een duidelijke verwijzing naar 
zijn Franse afkomst. Welke verwijzing zie je? 
 
3 In de Nederlandse geschiedschrijving wordt 
koning Lodewijk Napoleon weinig eer gegund. 
a Leg dit uit aan de hand van de positie van 
onze huidige koninklijke staatsvorm.  
b Wat vind jij zelf van de manier waarop 
Napoleon in de geschiedenis wordt weggezet? 
 
4 Lodewijk Napoleon wil van Nederland een 
eenheid maken. 
a Op welke manieren tracht hij dit vooral te 
doen? 
b Welk beoogd effect heeft hij hierbij in 
gedachten? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Lodewijk Napoleon is de eerste koning van 
Nederland. In de video wordt een vergelijking 
gemaakt met onze huidige koning. Wat zou je 
kunnen zeggen? Heeft ons koningshuis trekjes 
van Lodewijk Napoleon overgenomen? Leg je 
redenering uit. 
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