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Boekje leerlingen lager middelbaar onderwijs

Hallo jonge avonturier! Vandaag neem ik
je mee in de voetsporen van Napoleon!
Deze machine neemt je mee op een reis
door de tijd en toont je de belangrijke
gebeurtenissen in het leven van deze
belangrijke historische ﬁguur!
Klaar voor een onvergetelijk avontuur?!

1.

De kroning

Napoleon wordt in 1804 keizer van Frankrijk. Voor het zover
was, gebeurden er nog heel wat belangrijke dingen in Frankrijk.
De Franse revolutie is er een van. In deze tentoonstelling is er
een volledige ruimte aan de revolutie gewijd. In 1789 breekt
de Franse Revolutie uit! Het volk komt in opstand tegen de
monarchie. Deze historische gebeurtenis is een kantelpunt in de
Franse geschiedenis.

De onderstaande schilderijen zijn tijdens de oproer van de revolutie vernietigd en verbrand. Help de
gezinnen om hun schilderijen te herstellen en leg de juiste delen bij elkaar!
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De turbulente periode van de revolutie zal tien jaar duren.
In 1799 neemt Napoleon deel aan een staatsgreep en wordt
hij Eerste Consul. Hij neemt het land in handen. Een aantal
hervormingen volgen elkaar snel op.

Voor we verdergaan, mag je eerst deze woordzoeker over de Franse
Revolutie oplossen. Zoek in het onderstaande rooster de verschillende
woorden. Met de overgebleven letters kun je een woord vormen. De
woorden kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal geschreven zijn en
van links naar rechts of van rechts naar links.

KLEINE TIP: KONING
LODEWIJK XVI IS MET
DIT INSTRUMENT
OVERLEDEN

Word:
NAPOLEON
BONAPARTE
IMPERIUM
PLATTELANDEN
LEGER
EILAND
RUSLAND
SLAG
ELBA
BALLING
SOLDAAT
KONING
LEGIOEN,
ZEE
CORSICA

Napoleon voert zijn staatsgreep uit op 18 Brumaire,
ofwel 9 november 1799. In de nieuwe republiek die
na de Franse Revolutie werd opgericht, hadden de
maanden een andere naam dan vandaag. De Brumaire
duurde van 20 oktober tot 22 november. Die periode
kreeg de naam ‘Brumaire’ omdat er in de tijd van
het jaar veel mist was. ‘Brume’ is het Franse woord
voor ‘mist’. De Brumaire werd voorafgegaan door de
Vendémiaire (aan het begin van de herfst worden de
druiven geoogst om er wijn van te maken) en gevolgd
door de Frimaire (als verwijzing naar de koude
maanden). De namen komen van het Franse ‘vin’
(wijn) en ‘frimas’ (vorst).

wis je dat?

2.

de stamboom van de keizer

Weet jij waar Napoleon vandaan komt? In de ruimte over zijn
familie kom je hier meer over te weten. Vind jij de antwoorden
die ik zoek? Ik ben al op leeftijd en heb enkele gaten in mijn
geheugen. Kun je me helpen om de juiste link te leggen? De
informatie vind je in de tentoonstelling.

Marie-Letizia Ramolino

Vader

Lucien Bonaparte

Moeder

Charles-Marie Bonaparte

Schoondochter

Napoleon II

Broer

Caroline Bonaparte

Nicht

Eugénie de Montijo

Zus

Napoleon III

Schoonbroer

Hortense de Beauharnais

Neef

Joachim Murat

Zoon

wis je dat?
Er wordt van Napoleon vaak gezegd dat hij klein
was. Dat klopt echter niet. Hij was 1,68 - 1,69
meter groot, wat in die periode een vrij normale
lengte was. (Mémoires intimes de Napoléon Ier
par Constant son valet de Chambre)

3.

De jeugd van Napoleon

Wat deed Napoleon voordat hij Eerste Consul en vervolgens
Keizer werd? Rangschik op deze tijdslijn de gebeurtenissen die
zijn jeugd bepaald hebben.

A : Beleg van Toulon – B : Egyptische veldtocht – C : Geboorte
D : Generaal en leider van de Italiaanse campagne – E : Militaire
school in Brienne

15/08/1769

15/05/1779

19/12/1793

12/04/1796

19/05/1798

wis je dat?
Wist je dat de afstand tussen Parijs en Alexandrië
in totaal 4458 kilometer is? Dat is maar liefst
726 uur te voet en per boot! Enorm, niet? Dat is
de afstand die de soldaten van Napoleon aﬂegden
voor de Egyptische veldtocht op Egyptische
bodem begon.

4.

Napoleon, de briljante strateeg

Napoleon was een politiek man maar vooral een man van
oorlogen. Hij heeft enkele opmerkelijke militaire resultaten
gerealiseerd. Met deze spelletjes kom je meer te weten over deze
grote strateeg.

Het eerste deel is een heilig persoon zonder de eerste letter
Het tweede deel is een hemellichaam
Het derde deel is de harde kern van een abrikoos.
Het laatste deel is het geluid van een slang.
Het geheel is de naam van een stad.

wis je dat?
De slag bij deze stad is een van de bekendste
overwinningen van Napoleon. In 1805 haalt hij er een
belangrijke zege tegen de Russen en de Oostenrijkers.

Napoleon was een briljant strateeg! Wil je hem proberen
evenaren? Bedenk dan een strategie om de Franse troepen, op
de hielen gezeten door het Russische leger, tot bij Napoleon te
brengen.

Opgelet! In dit doolhof kunnen de Franse troepen enkele vallen
achter hen zetten om de vijand te vertragen! Vind de kortste weg
om bij Napoleon te geraken, zonder op je stappen terug te keren en
mogelijk op een van de vallen te trappen.

START

5.

Het leven van de soldaten in het veld

Het leven op het slagveld was een hels avontuur! De soldaten
droegen aangepaste voorzieningen voor hun verschillende
missies, in functie van de weersomstandigheden en de
duur van de campagne. Je moest goed voorbereid zijn! De
legers van Napoleon konden zich bijzonder snel verplaatsen
en onderscheidden zich hiermee van de vijand. Tijdens de
tentoonstelling kun je je onderdompelen in het leven in een
bivak!

Samen met je kameraden ben je een soldaat in het leger van
Napoleon. Je verblijft in het kamp wanneer een boodschapper
je waarschuwt dat de vijand er razendsnel aankomt! Je hebt geen
tijd te verliezen en raapt snel al je levensnoodzakelijke spullen
bij elkaar! Van de onderstaande voorwerpen kun je er slechts
drie meenemen. Welke neem je mee?

-

Voeding

-

Harmonica

-

Briefpapier

-

Wapens

-

Deken

wis je dat?
Het bivak is een tijdelijk militair kamp dat de
soldaten van Napoleon tijdens hun veldtochten
opzetten. Soms moesten de soldaten ook
gebouwen opvorderen, zoals boerderijen, om er
de Etat-Major, de legerleiding van Napoleon en
zijn ofﬁcieren, te laten overnachten.

6.

Grote veldslagen en coalities

Toen Napoleon tot Keizer werd gekroond,
echt in de smaak van de buurlanden die terug
staatshoofd van Frankrijk wouden. Bepaalde
dan ook coalities tegen Napoleon. Ken je die
hoofdstad?

viel dat niet
een koning als
landen vormen
landen en hun

Plaats deze steden op de onderstaande kaart: : A : Parijs – B : Berlijn
C : Moskou – D : Warschau – E : Alexandrië – F : Brussel – G : Rome
H : Wenen – I : Madrid

wis je dat?
In 1804 bestond België nog niet. Ons land
wordt in 1830 opgericht. Ten tijde van Napoleon
behoorde het huidige België tot Frankrijk.

Een van de grootste veldslagen van Napoleon was die van
Austerlitz! Slaag jij erin om de vijandige legers met dit spelletje
te verslaan! Op dit slagveld staan de Russische, Zweedse en
Oostenrijkse troepen. Hoe ga je de Franse troepen opstellen om
de slag te winnen?

Vergeet de militaire basisregels niet:
Artillerie > Cavalerie
Cavalerie > Infanterie
Infanterie > Artillerie

1

2
3

wis je dat?
De Derde Coalitie omvat het Verenigd Koninkrijk,
het Russische keizerrijk, Zweden en het Keizerrijk
Oostenrijk tegen Napoleon en het Franse
keizerrijk. De coalitie wou strijden tegen de
Europese dominantie van Napoleon.

7.

De kroning

1804, Napoleon wordt Keizer! De kroning is een
belangrijke gebeurtenis waarbij de religieuze macht, op aarde
vertegenwoordigd door de paus, de autoriteit van een man
erkent om een land te besturen. Napoleon was al sinds 18 mei
1804 door de wet erkend als Keizer. Hij wil echter religieus
gekroond worden om te passen in het rijtje van de voorgaande
koningen maar ook vanwege een politiek doel: God erkent
Napoleon als Keizer.

Dit schilderij van Jacques-Louis David is wereldberoemd! We zijn er hoe Napoleon zijn vrouw
Joséphine kroont. Er zijn echter vijf foutjes ingeslopen. Kun jij ze vinden? Bekijk het schilderij intentoonstelling om je te helpen!

wis je dat?
Normaal gezien werden koningen gekroond door
de paus. Napoleon kroonde echter zichzelf en zijn
echtgenote Joséphine. De paus zegende alleen de
kroon.

8.

De pracht van het keizerrijk

Naast oorlogen en politieke uitdagingen was het Keizerrijk ook een manier van leven die op allerlei
elementen (decoratie, inrichting, architectuur, ...) een invloed had. Dompel je in de voorziene ruimte
in de tentoonstelling onder in de stijl en bepaal welke van de onderstaande elementen hier niet in
passen.

Napoleon richt in 1802 het Légion d’Honneur op. Die
onderscheiding wordt toegekend aan burgers met een verdienste.
Ten tijde van het Ancien Régime was dat niet mogelijk.
Toen konden enkel leden van de adel of de aristocratie een
onderscheiding krijgen.

Er werden vier onderscheidingen in het leven geroepen: legionair,
oﬃcier, commandant en grootoﬃcier. Vandaag zijn er nog maar
drie: chevalier, oﬃcier en commandeur. Er bestaan ook twee rangen:
grootoﬃcier en grootkruis.
Légion d’Honneur

Chevalier

Officier

Commandeur

Groot Officier

+

+

=

30

+

+

=

20

+

+

=

45

+

x

=

Grootkruis
Ik heb een
raadseltje voor je!
Probeer de laatste
som op te lossen.

?

9.

Het ontstaan van een mythe

Zoals je al begrepen hebt, is Napoleon een mythische figuur in de geschiedenis geworden. In een
ruimte van de tentoonstelling staan er zes borstbeelden van Napoleon. Welke van de onderstaande
elementen horen niet bij een borstbeeld.

BIJEN

LADES

ADELAAR

VLAG

PRIKKELDRAAD

TENT

LAURIER

KANONNEN

PAARD

wis je dat?
Tijdens zijn keizerschap liep Napoleon soms
incognito door Parijs. Hij ontmoette de mensen
om te weten wat ze over hem dachten. Die
uitstapjes vond hij erg leuk. (Mémoires intimes de
Napoléon Ier par Constant son valet de Chambre)

10.

De erfenis

Denk je dat je een echte kenner van Napoleon geworden bent?
Laten we je kennis even testen!

J of F

Welke van de onderstaande stellingen zijn juist en welke zijn fout.
A. Napoleon was een Italiaan.
B. Het burgerlijk wetboek werd in 1904 opgesteld.
C. Napoleon bracht het einde van zijn leven door op Sint-Helena.
D. Napoleon legde de eerste steen voor de begraafplaats Père Lachaise in Parijs.
E. Napoleon had drie echtgenotes, een zoon en een dochter.
F. De eerste veldslag van Napoleon speelde zich af in Rusland.
G. Napoleon kwam twee keer naar Luik.
H. Het Légion d’Honneur bestaat nog steeds. Vandaag is Emmanuel Macron de Grootmeester.
I. Napoleon besloot dat koning Lodewijk XVI onthoofd zou worden tijdens de Franse Revolutie.
J. Napoleon is de vader van Napoleon III die keizer van het Tweede Keizerrijk zal worden.

wis je dat?
Napoleon was een fervent lezer. Tijdens zijn
veldslagen had hij altijd een bibliotheek van
ongeveer 1000 boeken mee.

Napoleon had een uitstekend fotografisch geheugen! Heb jij een goed
geheugen? Van de onderstaande tien schilderijen zijn er vijf te zien in
de tentoonstelling en vijf niet. Kun jij ze herkennen?

We zijn aan het einde van deze reis! Bedankt voor je bezoek en
tot binnenkort voor nieuwe avonturen!

