
Napoleon 



inhoud 

1. Napoleon Bonaparte 3 

 2. Napoleons jeugd 4 

 3. De Franse Revolutie 5 

 4. Op weg naar de top 7 

5. Aan de macht. 10 

6. Nederland 13 

7. Het einde 15 

8. Filmpje 18 

 Pluskaart A en B 19 

 Bronnen en foto’s 21 

 Colofon en voorwaarden 22 



Napoleon Bonaparte leefde van 1769 tot 1821. 
Als je Napoleon eenmaal op een schilderij gezien 
hebt, vergeet je hem niet meer. Je herkent hem aan 
de steek op zijn hoofd, maar ook op de manier 
waarop hij poseerde. Hij liet zich graag met de 
rechterhand in zijn losgeknoopte jas afbeelden.  
Dat was een teken van kalmte en leiderschap.  
Deze Fransman van gewone komaf  zag zijn ster 
langzaam maar zeker rijzen in Europa. 
Hij werd gevreesd door alle buurlanden vanwege 
zijn bijzondere ideeën over vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. 
In dit boek lees je meer over deze bijzondere figuur 
uit de geschiedenis van Europa. 
Je leest ook vooral welke invloed zijn ideeën 
hebben gehad op grote delen van Europa. 

1. Napoleon Bonaparte 



Corsica 
Napoleon werd geboren op 15 augustus 
1769 op het eiland Corsica (1). 
Het Franse leger had dit van oorsprong 
Italiaanse eiland een jaar eerder bezet. 
De ouders van Napoleon waren niet rijk.  
Ze steunden eerst het verzet tegen de Fran-
sen, maar later legt Napoleons vader (2) 
zich neer bij de Franse bezetting. 
Napoleon groeit op als een gewone jongen. 
Niets wijst erop dat hij later grote macht zal 
krijgen. 
Militair 
Napoleons vader weet via via een opleiding 
te regelen. Napoleon vertrekt op zijn 9e  
jaar naar Frankrijk.  
Hij zal opgeleid worden als militair in 
Brienne (3). Als hij 15 jaar oud is, vertrekt 
hij naar Parijs (3) naar de Militaire Aca-
demie om officier te worden.  
Als hij 16 jaar is, slaagt hij als officier. 

 Dat jaar sterft Napoleons 
vader. Op zijn 16e is hij als 
oudste zoon opeens het 
hoofd van de familie. 

2. Napoleons jeugd 
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Chaos 
Als Napoleon 18 jaar oud is, wordt opeens alles 
anders in Frankrijk. Het land is in rep en roer. Er is 
grote chaos in het land. 
In Parijs komt het volk in opstand en bestormt op 
14 juli 1787 de Bastille (1). Het is een oud fort dat 
dienst doet als gevangenis, maar ook als opslag-
plaats van wapens en kruit.  
Het is het begin van de Franse Revolutie die tien 
jaar zal duren. Wat is de oorzaak van die Revolutie 
(=plotselinge verandering)? Het gaat vooral om 
onrecht in de maatschappij.  
Frankrijk was verdeeld in drie standen of  groepen: 

3. De Franse Revolutie 

De eerste stand 
De eerste stand bestond uit de geestelijken. Het waren 
priesters, bisschoppen en kardinalen met veel macht.  
Ze bezaten veel land. Mensen die op hun land woon-
den, betaalden belasting aan hen. 

 

De tweede stand 
De tweede stand was de adel. Het waren 
graven, baronnen, jonkheren. Zij bezaten het 
meeste land en ook zij hieven belastingen. 
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Schrikbewind 
Revolutionairen nemen de macht over. Al snel loopt 
het helemaal uit de hand. Fanatieke opstandelingen 
willen tegenstanders, zoals de adel, letterlijk een 
kopje kleiner maken.  
Er wordt een apparaat uitgevonden om dat snel en 
gemakkelijk te kunnen doen. 
Het is de guillotine (kie-jo-tiene) (1), een vallende 
bijl. Duizenden mensen worden onthoofd tijdens dit 
schrikbewind. 
Ook de koning van Frankrijk, Lodewijk de XVI, en zijn 
vrouw worden onthoofd (2). Opeens is Frankrijk 

geen koninkrijk meer, maar een 
republiek.De koningen in de buur-
landen zijn bang. Als die rare ideeën 
van vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap maar niet naar hun landen 
overwaaien. 

De derde stand 
Deze stand bestond uit de burgerij.  
Het gewone volk van boeren, soldaten en 
kooplieden. De derde stand had niets te 
vertellen. Ze leden armoede en betaal-
den als enige belasting. Ook konden ze 
nooit hogerop komen. 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap 
De leus van de Franse revolutionairen 
was: Vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap.  
Vrijheid betekende kunnen zeggen 
wat je dacht. 
Gelijkheid betekende voor ieder 
mens dezelfde rechten. 
Broederschap betekende alle mensen 
zijn broeders. 
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Loopbaan 
Als Napoleon in 1785 de Militaire Aca-
demie verlaat is hij luitenant. Dat is een 
lage officiersrang. Hij komt niet uit een 
belangrijke familie en zal dus nooit een 
hoge rang krijgen. 
Maar de Franse Revolutie maakt alles 
anders, ook voor Napoleon. Er is nu 
gelijkheid en dat betekent meer kansen 
voor Napoleon om hogerop te komen. 
Napoleon zal 8 jaar later generaal zijn. 
Dat is de hoogste rang in het leger. Hij is 
pas 24 jaar. Nog eens 12 jaar verder 
kroont hij zichzelf  tot keizer van het 
Franse rijk. Hoe is dat mogelijk? Je leest 
hier en op de volgende bladzijden hoe 
zijn ster zo snel kon rijzen. 

4. Op weg naar de top 

 

Oorlog en nog eens oorlog 
Door de Franse Revolutie is Frankrijk steeds in 
oorlog. De machthebbers (koningen) van de buur-
landen moeten niets hebben van die revolutie.  
Ze doen er alles aan om de macht van Frankrijk te 
breken. 
Frankrijks is jarenlang in oorlog met Engeland, 
Italië, Oostenrijk, Pruisen (nu Duitsland) en 
Rusland. 
Napoleon is dus veel op pad om oorlogen te 
voeren. Hij kan zich zo heel goed bewijzen.  
Tijdens zijn leven levert hij maar liefst 61 
veldslagen, waarvan hij er 53 wint. 

 

De liefde 
Napoleon ontmoet als hij 26 jaar is zijn grote 
liefde. Ze heet Joséphine de Beauharnais.  
Ze is zes jaar ouder en een weduwe. Ze heeft 
veel kennissen. Dat zijn belangrijke personen. 
Zij helpen Napoleon soms hogerop.  
Hij trouwt in 1796 met haar. 

 



 Mijn  eerzucht 
Ik ben eerzuchtig. Ik wil geëerd worden net als 
mijn twee grote voorbeelden: Julius Ceasar 
(1) en Karel de Grote (2), allebei machtige 
keizers. Mijn eerzucht is net zo natuurlijk als 
het bloed dat in mijn aderen stroomt en de 
klauwen van een kat die gemaakt zijn om 
omhoog te klimmen, niet naar beneden. 
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De leider 
Napoleon was een groot leider van zijn leger. Hij sprak de 
soldaten toe voor een veldslag. Zijn manschappen gingen door 
het vuur voor hem. Hij zorgde dat er altijd voldoende voedsel 
was, gaf ze goede soldij. Door zijn overwinningen viel er voor zijn 

manschappen veel te plunderen. 
De kracht van Napoleons leger was niet 
alleen de grootte, maar vooral de snelheid 

waarmee het zich verplaatste.  
Zijn soldaten marcheerden met 
gemak 45 kilometer per dag. 

 

 

Geluk 
Een flink portie geluk hielp Napoleon 
ook op weg. De revolutie zorgde er-
voor dat veel adellijke generaals 
waren onthoofd. Dat maakte de weg 
vrij voor Napoleon. 
Ook de chaos waarin het land ver-
keerde was gunstig. Er was geen 

echte leider die de onrust 
wist te beëindigen.  
Die leider bleek Napoleon 
wel te zijn. 

 



Reclame 
Na een gewonnen veldslag, laat Napoleon zich altijd als een held 
afbeelden op een schilderij.  Maar een leuk beeldhouwwerkje doet 
het ook goed. Langzaam maar zeker rijst zijn ster al hoger en hoger. 

Consul 
In 1799 is Napoleon op veldtocht in Egypte. Hij hoort dat er 
weer chaos in Frankrijk is. Hij keert terug. Hij wordt als een 
held binnengehaald. Hij maakt een einde aan het bestuur 
van drie leiders. Hij neemt nu zelf de touwtjes in handen.  
Hij noemt zich de eerste consul. Hij is 30 jaar oud. 

Keizer 
Vijf jaar later kroont hij zichzelf tot keizer. Hij weet dat er  
mensen zijn die Frankrijk weer een koninkrijk willen 
maken. 

Zij proberen een aanslag op Napoleon te plegen. 
Napoleon denkt dat het keizerschap met een troon-
opvolger de oplossing van het probleem is. 

 



Een groot rijk 
De landen rond Frankrijk, zoals Oostenrijk, Italië, 
Pruisen, Engeland wilden niets met Napoleon en zijn 
revolutie te maken hebben. 
Ze deden alles om hem het leven zuur te maken.  
Ze probeerden Frankrijk op allerlei manieren aan te 
vallen. Maar het omgekeerde gebeurde. Tijdens de 
veldslagen veroverde Napoleon steeds meer gebied. 
In het jaar 1811 had Napoleon een enorm Frans 
Keizerrijk (1) onder zijn bestuur. Hij regeert in dat 
jaar over ongeveer 44 miljoen onderdanen. Al die 
onderdanen kregen te maken met de regels van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. 

5. Aan de macht 

 

Napoleon snakte naar vrede, maar 
Engeland en andere niet veroverde 
landen gunden hem geen enkele rust. 
Napoleon verbiedt daarom de landen 
in zijn rijk handel te voeren met Engeland.  
Zo hoopt hij Engeland op de knieën te krijgen.  
Engeland krijgt toch stiekem goederen binnen via 
Zweden, Rusland en Portugal. Engeland 
drijft de spot met Napoleon. Ze maken 
prenten om hem belachelijk te maken (2). 
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Nieuwe wetten 
In het hele keizerrijk gelden de nieuwe wetten van de 
revolutie. Napoleon laat een nieuw wetboek maken.  
Het heet de Code Napoléon. In de wet staan de rechten 
en plichten van de burger. De wet is voor iedereen het-
zelfde.  

Dienstplicht 
Napoleon voerde de dienstplicht in. Jonge mannen uit het hele 
rijk moesten zich melden. Er werd geloot. Viel het lot op jou dan 
moest je 5 jaar het leger in. Zo iemand werd een loteling 
genoemd. Door namen, achternamen en adressen wist men 
precies waar iedereen woonde. 
Napoleon voerde veel oorlog en had veel soldaten nodig.  Tijdens 
alle veldslagen van Napoleon verloren  ongeveer 6,5 miljoen 
mensen het leven. 

Namen en nummers 
Elk huis kreeg een nummer. Elke straat kreeg een 
naam. Alle mensen hadden al een voornaam, maar 
niet iedereen had een achternaam.   
Voor-en achternamen werden verplicht.  
Een achternaam ging op alle kinderen en kinderen 
van kinderen over. Alle namen en adressen werden 
opgeschreven. Nu nog geven ouders van een 
geboren baby door aan de Burgerlijke Stand. 



Metrisch stelsel 
Je leert op school over de lengte-
maten: kilometers, hectometers, 
meters, enz.  
Die maten voerde Napoleon in 
heel zijn rijk in. Hetzelfde geldt 
voor gewichten: kilo’s en gram-
men. Maar ook voor de inhoud: 
liter. Zo ontstond er een eenheid 
in zijn rijk. Voor die tijd had elke 
streek zijn eigen maten.  
Er werden duimen, voeten, ellen 
en vingerhoedjes als maat ge-
bruikt. 

Kerk 
Napoleon zorgt ervoor dat de kerk 
veel minder macht krijgt. 
Voor de revolutie hadden de paus 
en de Rooms Katholieke kerk heel 
veel macht. 
Huwelijken, geboortes en 
overlijden waren een zaak 
waarbij je bij de kerk moest 
zijn. Dat was over. De staat 
regelde dat nu allemaal. 
Ook mochten man en 
vrouw scheiden. 

Onderwijs 
Onder Napoleon worden veel scholen gebouwd. Hij ziet 
dat onderwijs belangrijk is. Scholen waren natuurlijk ook 
belangrijk om kinderen de ideeën over vrijheid, 
gelijkheid en broederschap te leren. 
Scholen waren er alleen nog niet voor iedereen. Meisjes 
gingen niet naar school. Die leerden alles wel van hun 
moeder, vond Napoleon. 



De Bataafse Republiek 
In 1795 slaat de Franse Revolutie ook over naar  Neder-
land. In Nederland is een groep die ook de macht van de 
adel en de stadhouder wil afnemen. Ze worden Patriotten 
genoemd. Het Franse leger helpt de Patriotten in 1795.  
Als symbool van de vrijheid worden er vrijheidsbomen 
geplant (1). 
Nederland kreeg de naam de Bataafse Republiek. 
Stadhouder Willem de V, de stadhouder (adel) van Neder-
land vluchtte naar Engeland. 
Er komt een Nationale Vergadering (2). Zij regeren het 
land. En er komt een grondwet. Het is allemaal naar het 
voorbeeld van Frankrijk. 
Bataafse Gemenebest 
In 1801 wordt de grondwet veranderd.   
De naam wordt nu Bataafse Gemenebest. 
De staat heeft nu drie machten: 
 Een macht die wetten maakt. 
 Een macht die zorgt dat iedereen zich aan de 

wetten houdt. 
 Een macht die rechtspreekt als iemand de 

wetten overtreedt.  
De raadspensionaris Schim-
melpenninck (3) kreeg de lei-
ding.  Hij werd de president van 
de republiek.  

6. Nederland 
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Het Koninkrijk Holland 
In 1806 zet Napoleon de raadspensionaris af.  
Hij vindt alle veranderingen te langzaam gaan.  
Het moest sneller en anders. 
Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk Napoleon 
(1) tot koning. Lodewijk regeert in naam van zijn 
broer, de keizer, over het Koninkrijk Holland (2). 
Eerst was den Haag de hoofdstad, later Utrecht 
en uiteindelijk wordt Amsterdam de hoofdstad 
van het Koninkrijk Holland. 
Koning Lodewijk Napoleon is meer een 
Hollandse dan een Franse koning. Hij doet 
veel voor de kunst in Nederland. Hij sticht 
de Koninklijke Bibliotheek (3) en maakt een 
begin met een grote Nederlandse verzameling van 
kunst. Die worden veel later in het Rijksmuseum in 
Amsterdam ondergebracht. 
 
Keizer Napoleon is ontevreden. Zijn broer denkt 
teveel aan de belangen van Holland en niet aan de 
belangen van de keizer van Frankrijk. 

Napoleon lijft het Koninkrijk Hol-
land in 1810 bij het Franse Keizer-
rijk. Het Koninkrijk Holland houdt 
dan op te bestaan. 
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Einde van het succes 
Rond 1806 krijgt Napoleon te maken met 
tegenvallers. De grote legeraanvoerder maakt 
fouten. Hij wordt daardoor steeds meer in het 
nauw gedrongen. Je leest meer over de 
blunders van Napoleon. 

7. Het einde 

Engeland, 
Je weet al dat Napoleon Engeland probeert dwars 
te zitten. Niet door een oorlog, maar door het land 
uit te putten. De veroverde landen mogen geen 
handel drijven met Engeland.  
Engeland verslaat  in 1805 een Franse vloot bij 
Trafalgar voor de kust van Spanje (1).  Portugal en Spanje 

Portugese schepen handelen gewoon met 
Engeland. Napoleon besluit daarom samen 
met bondgenoot Spanje Portugal binnen te 
vallen in 1807. Een jaar later besluit Napoleon 
ook Spanje te bezetten. Hij denkt dat het 
Spaanse volk hem zal steunen. Dat is niet zo. 
Napoleon verliest duizenden soldaten, maar 
niet door een veldslag. Nee, de Spanjaarden 
vallen steeds in  kleine groepjes aan. 
Napoleon verkijkt zich lelijk op deze oorlog (2). 
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Rusland 
Eindelijk had Napoleon een bondgenoot: Rusland. De tsaar (keizer) 
van dat land zou geen goederen meer leveren aan Engeland. In het 
jaar 1810 zegt de tsaar geen bondgenoot meer te zijn, omdat de 
Russische handel Engeland nodig heeft. 
Napoleon is woedend. Hij brengt een leger van  maar liefst 600.000 
man op de been. Met dit leger trekt Napoleon naar Rusland.  
De tocht wordt een ramp. De Russen willen niet vechten en 
trekken zich terug. Ze verbranden alles achter zich.  
Ook besmetten ze waterputten. Tienduizenden soldaten van 
Napoleon sterven door ziektes. 
De Russen steken de stad Moskou in brand. Er is niets te halen voor 
Napoleon. Hij gaat terug, maar het is inmiddels winter geworden 
(1). De Russen vallen de vermoeide en verkleumde soldaten van 
Napoleon in de rug aan. Hij komt terug met slechts 10.000 
soldaten. 

Elba 
Frankrijk is verzwakt. De omringende landen vallen 
Frankrijk aan. In 1814 wordt Parijs veroverd. 
Napoleon doet afstand van de troon. Zijn vijanden 
verbannen hem naar Elba (2), een kleine eilandje in 
de Middellandse Zee. Frankrijk krijgt weer een 
koning, net als vroeger. 
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Honderd dagen 
Na ruim 9 maanden op Elba weet Napoleon met duizend man op een 
schip te ontsnappen. Hij neemt de macht over en brengt een leger op de 
been. 
Ook Engeland en Pruisen verzamelen hun soldaten. Ze willen voorgoed 
afrekenen met Napoleon. 
Op 18 juni 1815 komt het tot een veldslag in een open veld bij de 
Belgische plaats Waterloo. De slag bij Waterloo (1) wordt Napoleons 
einde.  
Hij vlucht naar Parijs. Daar doet hij afstand van de troon. Hij is na Elba 
precies honderd dagen vrij man geweest. Hij wordt weer verbannen, maar 
nu naar het eiland Sint Helena. Dit eiland ligt duizenden kilometers van 
Frankrijk in de Atlantische Oceaan. Napoleon sterft hier in 1821 (2). 

Erfenis 
Napoleon wordt begraven op Sint Helena, maar 
na bijna twintig jaar worden de resten van zijn 
lichaam teruggebracht naar Frankrijk. 
In 1840 krijgt hij een staatsbegrafenis. Hij krijgt 
een ereplaats bij andere oorlogshelden (3). 
De landen die ooit bij het Franse keizerrijk 
hoorden, blijven de wetten van Napoleon ge-
bruiken. De grote invloed van Napoleon op 
Europa is zo blijven bestaan. 
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8. Filmpje  

Het klokhuis: Napoleon Bonaparte 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-canon-napoleon-
bonaparte/#q=napoleon  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/#q=napoleon
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/#q=napoleon
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/#q=napoleon






http://www.bbc.co.uk/timelines/zg9kwmn 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_tijd_in_Nederland 

http://www.entoen.nu/napoleon/po 

Bronnen  



Colofon en voorwaarden 
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