
 

 
 

De Franse Tijd 
Fransen aan de macht 

 

In 1795 trokken Franse legers over onze grenzen. Ineens 
stonden duizenden Franse soldaten al aan onze rivieren. 
De Nederlandse soldaten verdedigden het land met man en 
macht. Maar de strenge winter maakte het de Fransen 
makkelijk. De rivieren waren bevroren. De Franse legers 
trokken zo over het ijs. Met gemak veroverden de Fransen 
ons hele land. 
 

Dansen om de vrijheidsboom 
 
 
Vrijheidsboom 
In die tijd had Nederland geen koning, maar een 
stadhouder. Deze stadhouder vluchtte weg naar 
Engeland.  

Veel Nederlanders waren blij met de komst van de 
Fransen. Ze vonden dat de stadhouder het land niet goed 
leidde en hoopten dat de Fransen hen meer vrijheid 
zouden brengen.  
 
Er werd gezongen en gedanst rond de vrijheidsboom. Ze 
hoopten dat alles anders en beter zou worden. 

 
 
                                                                                                                                                          Vrijheidsboom AHM 
Dat valt tegen 
Die vrijheid die de Fransen zouden brengen, viel toch wel tegen. Nederland was al 
arm, maar nu moesten we veel geld aan Frankrijk betalen. Ook moesten we een 
Frans leger van 25.000 man voeden en kleding geven. En er kwamen telkens weer 
nieuwe soldaten aan, in gerafelde kleren en rammelend van de honger. 

De Nederlanders zongen daarom 'Rataplan, rataplan, daar komen ze an, ze hebben 
geen schoenen of kousen meer an'. 
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Engeland 
Frankrijk eiste dat Nederland een verbond sloot met Frankrijk. Daardoor werden de 
vijanden van Frankrijk ook onze vijanden. Frankrijk was in oorlog met Engeland, 
dus... als bondgenoot van Frankrijk kwam Nederland ook in oorlog met Engeland. 
Nederlanders mochten geen handel meer met de Engelsen drijven. En voor 
Nederland was juist deze handel heel belangrijk! 

De Engelse schepen waren de baas op zee. Er was geen Nederlands schip dat de 
haven durfde uit te varen, want dan werden ze door de Engelsen opgepakt. Voor 
onze handel was dit heel slecht. Er kwamen geen goederen meer aan. Mensen 
werden werkloos en steeds armer! 

Napoleon 

Ondertussen gebeurde er in Frankrijk heel veel. Napoleon 
werd de baas. Hij regeerde als een alleenheerser en nam 
alle beslissingen alleen.  
 
Al snel liet hij zichzelf en zijn vrouw tot keizer en 
keizerin van Frankrijk kronen. De keizer kwam ook naar 
Amsterdam toe om zijn macht te laten zien. 
 

Intocht Napoleon Amsterdam AHM 

 
Smokkelen 
Veel Nederlanders leden honger. Om toch aan voedsel en 
andere goederen te komen gingen ze smokkelen.  
 
´s Nachts werden op eenzame plekken aan het strand stiekem 
spullen uit Engeland aan land gebracht. Dit was heel 
gevaarlijk, want op smokkelen stond een zware straf. 
 
Als de Franse douane de gesmokkelde spullen ontdekte, dan werden die op een 
plein opgestapeld en in brand gestoken. 

Achternamen 

Ondanks al deze ellende hebben de Fransen ook goede 
dingen gebracht. Veel Nederlanders in die tijd hadden 
namelijk nog geen achternaam. Dat was best lastig, 
want je wist nooit precies wie bedoeld werd. Je had het 
bijvoorbeeld over Jan, maar er waren natuurlijk meer 
mannen die zo heetten. Daarom werd het al snel Jan bij 
de toren, of Jan de smid. 

wetboek Code Napoleon- AHM 
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In 1811 voerde Napoleon een wet in dat alle Nederlanders een familienaam moesten 
hebben. Die naam werd opgeschreven in de burgerlijke stand. Deze en andere 
wetten werden voor het eerst opgeschreven en gelden voor iedereen. Dit werd de 
code Napoleon genoemd. 

De Fransen trekken zich terug 
De Fransen waren zo´n twintig jaar de baas in Nederland. Rond 1813 brokkelde de 
macht van Napoleon af. Hij wilde Rusland veroveren, maar dat werd een mislukking. 
Pas toen durfden de grote Europese landen samen tegen hem in de aanval te gaan. 
Napoleon moest al zijn legers terugtrekken naar Frankrijk. Toen vertrokken ze uit 
Nederland. 

Koning Willem I 

De oude stadhouder, die naar Engeland was gevlucht, was 
ondertussen overleden. Maar zijn zoon kwam terug, toen de 
Fransen verdwenen waren.  
 
Hij kwam aan met een schip in Scheveningen. Hij werd geen 
stadhouder, maar koning, koning Willem I. De Franse tijd was voorbij en Nederland 
werd een koninkrijk. 

Wist je dat? 

 In 1789 begon in Frankrijk een revolutie. De Franse koning werd gedood en 
Frankrijk werd een republiek.  

 Nederland raakte al in 1793 voor de eerste keer in oorlog met de Fransen. Die 
aanval mislukte. In 1795 drongen de Franse legers weer Nederland binnen. 
Deze keer lukte het wel.  

 De broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon werd koning van ons land. Ons 
land heette in die tijd koninkrijk Holland.  

 In 1810 kwam er een einde aan de regering van Lodewijk Napoleon. Ons land 
werd een deel van Frankrijk. 

 In 1812 organiseerde Napoleon een grote veldtocht naar Rusland. Hij wilde 
dat land ook veroveren. In het Franse leger zaten wel 15.000 Nederlandse 
mannen. 
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