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 Leiders 

Leiders zijn er altijd geweest in de geschiedenis. 
Sommige leiders, zoals koningen en keizers 
werden leider, omdat ze de zoon van een koning 
of  keizer waren. 
Andere leiders werden gekozen door het volk.  
De mensen geloofden in deze leiders. 
Sommige leiders namen de macht zelf  in handen.  
Ze werden niet gekozen, maar vonden dat er iets 
in hun land moest veranderen.  
Ze deden dat op hun eigen manier. 
Ook zijn er mensen die leider worden, omdat ze 
tegen onrecht protesteren.  
Ze krijgen steeds meer aanhangers en groeien 
langzaam uit tot de leider van een ontevreden 
groep. 
In dit boek lees je over deze verschillende soorten 
leiders die hierboven beschreven zijn: Karel de 
Grote, Nelson Mandela, Napoleon, Mao Zedong, 
Hitler en Gandhi. 



  
Het Frankische rijk 
Karel de Grote was de koning van de Franken en 
de keizer van het Westen. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat er in zijn grote rijk eenheid kwam. 
Karel de Grote werd rond 742 in de buurt van Luik 
(nu België) als zoon van Peppijn de Korte geboren.  
Na de dood van zijn vader wordt het Frankische 
rijk verdeeld onder Karel en zijn broer Carloman. 
Na 3 jaar sterft Carloman en wordt Karel alleen-
heerser. 
Het Frankische rijk groeit 
Tijdens de eerste jaren van zijn koningschap was 
Karel de Grote veel op veldtocht.  
Zijn doel was om zijn Frankische of  Karolingische 
rijk uit te breiden (1). 
In het jaar 800 helpt Karel de Grote  Paus Leo III 
die uit Rome verjaagd is door tegenstanders.  
Karel de Grote helpt Paus Leo III weer aan de 
macht. Als beloning voor zijn daad kroont de paus 
Karel later in Rome tot Keizer van het West-
Romeinse Rijk (2). Het is alleen een mooie titel, 
maar het levert Karel verder geen land op. 

Christendom 
Karel is nu ook beschermheer van de 
katholieke kerk (3). Zijn doel is om in 
zijn rijk één godsdienst te hebben: het 
Christendom. 

1. Karel de Grote (742-814) 
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Graafschappen 
Het Karolingische rijk is groot en onbestuurbaar 
geworden. Karel besluit zijn rijk in kleinere delen te 
verdelen. Zo’n stuk wordt een graafschap genoemd. 
Karel benoemt een graaf  aan het hoofd. 
Zij lenen het land (leenmannen). De graaf  moet trouw 
aan de keizer beloven (1). Karel stuurt zendgraven 
door zijn rijk. Zij moeten de graven controleren. 
Eenheid 
Karel regeert vanuit de Duitse stad Aken. Vanuit die 
stad ondertekent hij allerlei wetten (2). Karel wil niet 
alleen eenheid van godsdienst. Hij probeert één munt 
(3) in zijn rijk in te voeren. Dat lukt alleen niet. 
Karel kon waarschijnlijk niet lezen en schrijven.  
Hij laat een nieuwe lettersoort (4) maken in zijn rijk. 
Toch zag hij wel het belang van kennis in. Hij liet 
scholen oprichten waar vooral adellijke zonen les 
kregen. Het zijn vooral kloosters waar lesgegeven (5) 
wordt. Veel van deze zonen waren meer geïnteres-
seerd in land en geld. Daardoor zijn het vooral 
priesters en monniken die leren lezen en schrijven. 
Het einde van het rijk 

Na Karels dood (6) in 814 volgt zijn zoon 
Lodewijk de Vrome hem op.  Na diens 
dood wordt het grote rijk in 3 stukken (7) 
verdeeld voor zijn zonen. Dat betekent het 
einde van het grote Karolingische rijk. 
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Militair 
Napoleon was één van de grootste militaire leiders 
uit de geschiedenis. Hij was keizer van Frankrijk en 
veroverde een groot deel van Europa. 
Napoleon wordt in 1769 geboren op het eiland 
Corsica. Op jonge leeftijd gaat Napoleon naar de 
militaire academie. Op 27-jarige leeftijd is Napoleon 
officier en erg succesvol in het Franse leger in Italië. 
Onrust 
In Napoleons tijd is er grote onrust in Frankrijk, maar 
ook in Europa. Frankrijk is vaak in oorlog en dat 
betekent dat Napoleon zich kan bewijzen op het 
slagveld. Napoleons ster rijst in Parijs, want hij wint 
belangrijke veldslagen (1). 
In 1799 komt het volk in opstand in Frankrijk (2).  
Ze zijn ontevreden over hun koning. Napoleon voelt 
dat goed aan en grijpt de macht in Frankrijk.  
Leider 
Hij benoemt zichzelf  tot consul van Frankrijk en 
benoemt nog twee andere consuls die Napoleon 
advies geven. Hij weet vrede te sluiten met zijn 
grootste vijand Engeland. In 1804  kroont Napoleon 

zichzelf  tot keizer. 
Rond het jaar 1811 bestaat het 
keizerrijk van Napoleon uit veel landen  
(3). Ook Nederland valt onder het 
keizerrijk Frankrijk.  

3. Napoleon Bonaparte (1769-1821) 
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Wetten en regels 
Tijdens zijn keizerschap maakt Napoleon veel wetten (1) 
en maakt verbeteringen. Ze gelden voor alle bezette 
landen en veel van de afspraken bestaan nog steeds: 
 Oude maten worden vervangen door de kilo, de liter 

en de kilometer gebruikt. 
 Burgers moeten een voornaam en een achternaam 

(2) hebben. Geboorte, huwelijk en dood komen op 
papier te staan.  

 Het wegennet verbeterde en iedereen moest rechts 
rijden. 

 Straten kregen namen en huizen kregen nummers (3). 
 Dienstplicht (4): jonge mannen moeten het leger in. 

Zo hield Napoleon zijn legers sterk. 
Het einde 
Napoleon wordt steeds meer een dictator. Zijn geheime 
politie pakt zijn tegenstanders op. 
Vanaf  1812  verliest Napoleon een belangrijk deel van 
zijn macht. Hij verliest honderdduizenden soldaten in 
een mislukte tocht naar Rusland. In  1814 wordt 
Frankrijk binnengevallen en wordt  Napoleon gevangen 
gezet op het eiland Elba in de Middellandse Zee. Een 
jaar later ontsnapt hij om nog één keer zijn macht te 

laten zien in zijn laatste veldslag bij 
Waterloo. Zijn leger wordt ver-slagen. 
Napoleon wordt gevangen genomen. 
Hij wordt nu verbannen naar St. 
Helena (5). Daar sterft hij in het jaar 
1821. 
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 4.  Mohandas Gandhi (1869-1948) 

Grote Ziel 
Gandhi, ook wel bekend als “Mahatma” (Grote Ziel),  
was de leider van een beweging tegen de overheersing 
van de Britten in India. Hij wordt gezien als de vader 
van India. Hij is vooral bekend geworden door zijn 
vreedzame protesten. 
Respect 
Gandhi (1) wordt op 2 oktober 1860 geboren in 
Porbandar in India. Zijn ouders voeden hem op volgens 
het hindoeïsme en jaïnisme. Het jaïnimse leert Gandhi 
respect te hebben voor al wat leeft op aarde. Doe een 
ander wezen nooit pijn en wees vreedzaam (2). 
Advocaat 
Hij studeert aan de universiteit van Bombay (Mumbai) 
en later aan de universiteit in Londen. Na zijn studie 
wordt hij advocaat.In 1893 vertrekt Gandhi naar Zuid-
Afrika. Hij gaat werken voor een Indiaas advocaten-
kantoor. Hij zet zich in voor de Indiase bevolking die in 
Zuid-Afrika woont. Hier leert Gandhi discriminatie 
kennen. Gandhi protesteert op een vreedzame manier. 
Hij belandt verschillende keren in de gevangenis (3). 
Gandhi leert de Indiase bevolking vreedzaam te 

demonstreren. Ze mogen zelfs niet 
schelden. Zelfs al worden ze geslagen 
of  gemarteld. Mensen krijgen hierdoor 
steeds meer respect voor Gandhi.  
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Protest 
Vanaf  1914 gaat hij in de politiek. Hij zet zich in voor 
mensen die onderdrukt worden. India is een kolonie van 
Groot-Brittanië. Indiase boeren moeten verplicht indigo, 
een plant die een blauwe kleurstof  geeft, te verbouwen. 
Gandhi organiseert vreedzame protesten.  
Gandhi wordt gearresteerd en gevangen gezet (1). 
De protesten nemen toe. Gandhi wordt vrijgelaten en 
komt  als winnaar uit de strijd. 
Boycot 
Gandhi gaat steeds meer strijden voor een onafhan-
kelijke Indiase staat. Hij roept de mensen op om 
producten uit Groot-Brittannië te boycotten. Gandhi 
spoort Indiërs aan zelf  de producten te gaan maken (2) 
Hij probeert ook vooral de vrede te bewaren tussen 
Hindoes en Moslims in zijn land.  
Onafhankelijk 
In 1947 komt dan eindelijk de onafhankelijkheid.  
Er ontstaan twee nieuwe staten: India (Hindoestaat) en 
Pakistan (Moslimstaat) (3).  
Zo probeert men ruzie te voorkomen. Toch breekt er 

geweld uit. Gandhi is altijd voorstander 
van één land geweest en protesteert tegen 
het geweld door een hongerstaking (4). 
In 1948 wordt Gandhi doodgeschoten door 
een fanatieke Hindoe. 
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Oostenrijk 
Adolf  Hitler was de militaire en politieke leider van 
Duitsland tussen 1933 en 1945. Hij begon de Tweede 
Wereldoorlog en was verantwoordelijk voor de dood 
van miljoenen mensen, onder wie zes miljoen Joden. 
Adolf  Hitler werd geboren in 1989 in Brau-am-Inn in 
Oostenrijk. Adolf  verlaat op 16-jarige leeftijd school 
zonder diploma. Hij probeert in de hoofdstad Wenen 
te starten als kunstschilder. Dat mislukt. 
Eerste Wereldoorlog 
In 1914 verhuist hij naar München in Duitsland. In dat 
jaar breekt de Eerste Wereldoorlog uit en Hitler dient 
in het Duitse leger (1). Hij vecht in Frankrijk en België 
aan het front en raakt gewond. 
Duitsland is de grote verliezer van de Eerste 
Wereldoorlog. Duitsland mag van de overwinnaars 
alleen een klein leger overhouden en moet de schade 
van de oorlog betalen. In Duitsland heerst na de 
oorlog grote armoede. 
Leider 
Hitler wordt in 1921 de leider van de Nationaal 

Socialistische Arbeiders Partij (later 
afgekort als Nazi). Hitler houdt veel 
toespraken (2). Hij steeds terug op het 
verlies van de oorlog. Hij geeft de schuld 
van alles aan de communisten in 
Rusland en de Joden. 
 

5. Adolf  Hitler (1889-1945) 
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Gevangenis 
In 1923 belandt Hitler voor 9 maanden in de gevan-
genis na een mislukte opstand tegen de regering.  
Hij schrijft in de gevangenis het boek  “Mein 
Kampf” (Mijn strijd) (1). In het boek schrijft hij al zijn 
ideeën over een nieuwe toekomst voor Duitsland.  
Een groot Duits rijk 
Na zijn vrijlating houdt Hitler veel toespraken voor de 
radio en in grote ruimtes. De partij belooft het arme 
Duitsland weer groot en rijk te maken. 
In 1932 wint Hitler de verkiezingen met zijn partij.  
Hij wordt kanselier (een soort president).  
Al snel begint Hitler anti-Joodse wetten te maken.  
Hitler wordt dictator en laat tegenstanders opsluiten. 
Hij bouwt aan een sterk en modern het leger.   
Alles tegen de afspraken in van na de Eerste Wereld-
oorlog. 
De Tweede Wereldoorlog 
In 1939 start Hitler de Tweede Wereldoorlog (2). 
Het Duitse leger bezet een groot deel van West-
Europa (3), behalve Groot-Brittannië. Uit de bezette 
landen laat Hitler miljoenen Joden wegvoeren naar 

kampen (4), waar de meesten gedood 
worden in gaskamers. 
In 1945 eindigt de oorlog. Britse, Ameri- 
kaanse en Russische troepen veroveren 
de bezette landen terug. Hitler pleegt 
zelfmoord op 30 april 1945 in Berlijn. 
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Communisme 
Mao Zedong was de leider en stichter van de 
Volksrepubliek China. 
Mao werd geboren op 26 december in 1893 in een 
boerenfamilie in Shaoshan in midden China.   
Na een opleiding als onderwijzer vertrekt Mao (1) 
naar Beijing. Hij werkt in een bibliotheek en leest veel 
over Karl Marx (2). Marx was de grondlegger van het 
communisme. Samen met Marx gelooft Mao erin dat 
alles eerlijk verdeeld moet worden in een 
maatschappij. Arbeiders vormen de meerderheid en 
moeten de macht hebben. 
Burgeroorlog 
In 1921 richt Mao de Chinese Communistische Partij 
op.  Mao en zijn partij proberen de macht in handen te 
krijgen. Er ontstaat een burgeroorlog tussen twee 
partijen.Mao en zijn Rode leger van 130.000 man dat 
vooral bestaat uit boeren en arbeiders worden 
gedwongen naar het zuiden uit te wijken. Die  6000 
kilometer lange tocht staat bekend als De Lange Mars 
(3). Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet Japan 

China. De twee strijdende partijen werken 
nu samen tegen één vijand, Japan. 
Na het verlies van Japan heeft Mao veel 
macht gekregen. Hij sticht op 1 oktober 
1949 de Volksrepubliek China (4). 
. 

 
 

 6. Mao Zedong (1893-1976) 
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Eén partij 
Mao verbiedt alle andere partijen. En maakt van China 
een communistisch land. Fabrieken worden bestuurd 
door de staat. Boeren worden gedwongen samen te 
werken in leefcommunes. In 1958 wil Mao China 
veranderen in een supermacht. Hij maakt een plan en 
noemt het De Grote Sprong Voorwaarts. 
Van landbouw naar industrie 
China moet een industriestaat worden. Staal en ijzer 
zijn belangrijk. Mao dwingt boeren om met kleine ovens 
in hun achtertuinen ijzer te maken (1). Er is alleen te 
weinig ijzererts. De landbouw wordt verwaarloosd en er 
komt een tekort aan rijst. Tientallen miljoenen mensen 
sterven door een grote hongersnood. 
Mao verliest zijn macht voor een deel door deze ramp. 
Hij treedt af  als voorzitter van de Volksrepubliek China, 
maar blijft wel voorzitter van de communistische partij. 
Chaos  
In 1966 start Mao een nieuw plan. China was niet 
communistisch genoeg. Mao geeft de macht  aan jonge 
studenten (2). Zij lezen  trouw Mao’s rode boekje (3) met 
zijn ideeën. Er ontstaat chaos. Verdachte personen 

worden vermoord zonder rechtspraak. 
Scholen werden gesloten en het land raakt in 
chaos. Mao blijft tot zijn dood in 1976 aan de 
macht. Het land blijft achter in chaos. 
Mao wordt nu nog steeds als held vereerd. 
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  7. Nelson Mandela (1918– 2013) 

Apartheid 
Stel je voor: je groeit op in een land waar je om je zwarte 
huidskleur anders behandeld wordt dan een blanke.   
Dat is Zuid-Afrika, het land waar Nelson Mandela (1) wordt 
geboren. Zuid-Afrika wordt geregeerd door een blanke 
minderheid. Vanaf  1949 worden er allerlei wetten 
gemaakt die ervoor zorgen dat de zwarte bevolking op een 
mindere manier behandeld wordt. 
Deze wetten staan bekend als de apartheidswetten (2). 
Mensen mogen niet met iemand van een ander ras 
trouwen. Er is apart vervoer voor blank en zwart.  
Er zijn aparte stranden, winkels en restaurants voor 
blanke en zwarte mensen. Alles is apart: onderwijs en 
banen. De goede banen voor blank en de andere voor 
zwart. 
Verzet 
Mandela is een vechter. Hij wil niet buigen voor deze 
apartheid. Hij wordt lid van het Afrikaans Nationaal 
Congres (ANC).  
Nelson Mandela en het ANC demonstreren (3) eerst op 
een vreedzame manier tegen de apartheid. In 1960 

verbiedt de regering het ANC. Vanaf  dat moment 
wordt er stiekem ondergronds verzet 
plegen. Ook komt er steeds meer 
geweld tussen de blanke en zwarte 
bevolking in Zuid-Afrika. 
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Levenslang 
Mandela probeert zoveel mogelijk medestanders voor het 
ANC te vinden, ook in het buitenland. 
Mandela blijft een jaar lang uit handen van de politie. Dan 
wordt hij opgepakt, omdat hij lid is van een verboden partij, 
Hij wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf  (1). 
Mandela wordt daarmee een beroemde gevangene in 
binnen- en  buitenland.  
Symbool van strijd voor vrijheid 
Nelson Mandela blijft in de gevangenis het symbool van de 
vrijheidsstrijd (2). In de loop van de jaren groeit de 
gevangen Mandela uit tot de gevangen leider van de zwarte 
bevolking. De opstand van de zwarte bevolking blijft 
doorgaan. De blanke regering van Zuid-Afrika komt steeds 
meer alleen te staan vanwege de apartheid, ook in de 
wereld. President de Klerk laat Mandela op 11 februari 1990 
vrij (3). Mandela heeft dan in totaal 27 jaar gevangen 
gezeten. Het ANC is ook geen verboden partij meer. 
President 
De apartheid tussen zwart en blank wordt afgeschaft. 
In 1994 mag de zwarte bevolking voor het eerst stemmen. 
Nelson Mandela wordt met een grote meerderheid tot 

president van Zuid-Afrika gekozen (4). Mandela 
doet erg zijn best om blank en zwart met elkaar te 

verzoenen. 
In 1999 doet  de 81-jarige Mandela niet 
meer mee aan nieuwe verkiezingen. 
Nelson Mandela overlijdt in 2013. 
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 8. Filmpjes 

Het klokhuis: Karel de Grote 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/karel-de-
grote-en-onderwijs-karel-de-grote-
nodigde-geleerden-uit-op-zijn-
paleis/#q=karel%20de%20grote  

Het klokhuis: Napoleon 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-canon-napoleon-
bonaparte/#q=napoleon  

Mohandas Gandhi 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/mahatma-
gandhi-symbool-van-de-indiase-
onafhankelijkheid/#q=gandhi  

Nelson Mandela 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-zuid-afrika-mandela/

#q=nelson%20mandela  

https://schooltv.nl/video/karel-de-grote-en-onderwijs-karel-de-grote-nodigde-geleerden-uit-op-zijn-paleis/#q=karel%20de%20grote
https://schooltv.nl/video/karel-de-grote-en-onderwijs-karel-de-grote-nodigde-geleerden-uit-op-zijn-paleis/#q=karel%20de%20grote
https://schooltv.nl/video/karel-de-grote-en-onderwijs-karel-de-grote-nodigde-geleerden-uit-op-zijn-paleis/#q=karel%20de%20grote
https://schooltv.nl/video/karel-de-grote-en-onderwijs-karel-de-grote-nodigde-geleerden-uit-op-zijn-paleis/#q=karel%20de%20grote
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/#q=napoleon
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/#q=napoleon
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/#q=napoleon
https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/#q=gandhi
https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/#q=gandhi
https://schooltv.nl/video/mahatma-gandhi-symbool-van-de-indiase-onafhankelijkheid/#q=gandhi
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zuid-afrika-mandela/#q=nelson%20mandela
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zuid-afrika-mandela/#q=nelson%20mandela
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zuid-afrika-mandela/#q=nelson%20mandela
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 Colofon en voorwaarden 
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