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NAPOLEON - DE TENTOONSTELLING

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE THEMA’S

WELKOM BIJ DEZE VEELZIJDIGE TENTOONSTELLING
OVER NAPOLEON I! TIJDENS DIT CULTURELE AVONTUUR
WORDT U ONDERGEDOMPELD IN DE GROTE MOMENTEN
DIE NAPOLEON BONAPARTE GEVORMD HEBBEN (EN
GEVORMD HEEFT). VAN MAN TOT LEGENDE WERD
ZIJN LEVEN GETEKEND DOOR TAL VAN BELANGRIJKE
GEBEURTENISSEN. DE MILITAIRE VELDTOCHTEN - ALS

bivak van 200 m². Het decor toont de essentiële
bekommernissen en bezigheden van Napoleon.
U ziet een kamp, commandopost en de sfeer op
het land. Napoleon stond op een zeker comfort
en prestige. Het was dan ook niet ongebruikelijk
dat het leger plaatsen zoals boerderijen of
kastelen vorderde om er zijn intrek te nemen.
Het hoofdkwartier van de generale staf werd
eveneens in dergelijke plaatsen ondergebracht.

UITZONDERLIJKE STRATEEG DIE HIJ WAS - ZIJN SLECHTS
EEN DEEL VAN DE VELE FACETTEN VAN DE SOLDAAT DIE
KEIZER VAN DE FRANSEN WERD. NAPOLEON BONAPARTE,
SOMS BEWONDERD, SOMS CONTROVERSIEEL, IS EEN
STERKE PERSOONLIJKHEID DIE UITGEGROEID IS TOT
EEN MYTHE DIE MEER DAN 70.000 BOEKEN EN EEN

HET LEVEN VAN DE SOLDAAT IN HET VELD
Afhankelijk van de missie varieerde de uitrusting
en werd deze aangepast aan de omstandigheden
van het terrein en de af te leggen routes. Het leger
van Napoleon stond bekend om zijn snelheid van
bewegen.

DUIZENDTAL LANGSPEELFILMS EN DOCUMENTAIRES
HEEFT GEÏNSPIREERD.

EEN UNIEKE PERSOONLIJKHEID
Napoleon Bonapartes leven was een rollercoaster.
Het onthaal van de tentoonstelling toont de
levenskeuzes die van hem een mythe hebben
gemaakt. In een flashback wordt teruggekeken
naar zijn ballingschap op Sint-Helena, zijn laatste
jaren, zijn dood en de terugkeer van zijn assen op
het fregat La Belle Poule in 1840.
DE REVOLUTIE
Hier vindt u de context waarin de machtsovername
van Napoleon plaatsvond. Het einde van het
ancien régime, de Revolutie, de val van de
Monarchie, de Republiek en het Directoire
zijn de belangrijkste fases die aan bod komen.
TIJDLIJN
Hier ziet u de stamboom van de toekomstige
keizer en de chronologie van de belangrijkste
gebeurtenissen uit zijn korte leven (zijn eerste
jaren op Corsica, zijn militaire opleiding in Brienne
en vervolgens in Parijs enz.) ).
NAPOLEON, DE STRATEEG
De eerste van de drie grote decors die de bezoeker
onderdompelt in de tentoonstelling. U bevindt
zich in de buurt van een slagveld, met een

BELANGRIJKE GEVECHTEN EN COALITIES
Tijdens zijn militaire loopbaan heeft Napoleon
57 veldslagen geleverd (42 overwinningen, 11
nederlagen en 4 met een onzekere uitkomst).
Tien van de veldslagen worden verder uitgediept:
de Piramiden, Trafalgar, Austerlitz, Jena, Eylau,
Friedland, Wagram, Berezina, Leipzig en Waterloo.
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DE KRONING
Napoleons kroning tot keizer was het hoogtepunt
van zijn heerschappij.
DE PRACHT VAN HET KEIZERRIJK
Dit deel van de tentoonstelling gaat over de
het privéleven van Napoleon. Verder wordt
er ingegaan op de Empirestijl (bloeiperiode
19e eeuw), de artistieke stroming die hij
gecreëerd heeft. Die stijl ging veel verder dan
binnenhuisdecoratie en had een invloed op de
architectuur, monumenten, de kunsten en de
mode.
Een tweede groot decor, geïnspireerd op een
balzaal in de Tuilerieën, illustreert de pracht en
praal van het Hof, de etiquette, het protocol, de
toiletten en de voeding. Napoleon bezat tot 47
paleizen op zijn grondgebied. Er werkten 3500
mensen.

DE MYTHE EN DE ERFENIS
Hoewel Napoleon bij zijn tijdgenoten bekendheid
verwierf door zijn veldslagen en zijn grote
politieke beslissingen, wilde hij meer. Hij wilde
zijn stempel op de geschiedenis drukken. Dat
brandend verlangen kreeg gestalte in het
schrijven van zijn memoires op Sint-Helena.
Napoleon wilde een blijvende indruk achterlaten.
Het schrijven van zijn memoires (‘Le Mémorial’)
heeft hiertoe bijgedragen. Het bureau van de
keizer (het derde grote decor) gaat in op het
burgerlijke aspect van het regime, met de nadruk
op het wetboek (‘Code Napoléon’) dat het
aanzicht van Frankrijk veranderde en de landen
waar Napoleon de code oplegde of probeerde op
te leggen.
Napoleon wilde een moderne staat: een wetboek
van strafrecht (‘Code pénal’), de Banque de France,
de prefecturen, universiteiten, het Kadaster,
het Concordaat, enz. Hij wilde een vorm van
autocratie waarbij het Consulaat tot een Keizerrijk
werd omgevormd. De belangrijkste figuren uit
de directe entourage en de economische situatie
komen ook aan bod.
BELGIË
Veel “Belgen” maakten deel uit van Napoleons
gevolg. Hij bracht twee bezoeken aan Luik.
EPILOOG
De uitgang van de tentoonstelling toont de
terugkeer van de assen van Napoleon naar Les
Invalides en zijn profilering als een voorloper van
Europa.
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ONDERDOMPELING IN DE INHOUD

UW BEZOEK VOORBEREIDEN

De kracht van de tentoonstellingen van Europa
Expo ligt evenzeer in hun vermogen om de
bezoeker onder te dompelen als in de originele
voorwerpen die ze aan bod laten komen. Die
benadering van het parcours draagt in hoge mate
bij tot de kwaliteit van het bezoek.
Een subtiele mengeling van speelsheid en
didactiek, van onderdompeling en vertelling …
Decors die de historische realiteit respecteren
delen het toneel met museale ruimten die werken
van grote schoonheid tonen.
Dankzij privéverzamelaars met een passie
voor Napoleon Bonaparte, maar ook dankzij
gerenommeerde musea, zijn bijna alle
gepresenteerde voorwerpen origineel en
authentiek.
Tenslotte kan de bezoeker tijdens het bezoek een
audiogids gebruiken. Via de gids kan de bezoeker
meer te weten komen over bepaalde voorwerpen
of thema’s wanneer de geschreven informatie
beperkt is door de setting. De bezoeker kan zich
ook concentreren op specifieke voorwerpen of
verrassende anekdotes ontdekken over het leven
van Napoleon.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie om
u te helpen uw bezoek met uw leerlingen voor
te bereiden. De punten die in dit dossier aan bod
komen, zullen u helpen om het thema van de
tentoonstelling beter te omlijnen, en dit in een
breder perspectief dan wat in de tentoonstelling
van 3000 m² wordt belicht. Op die manier willen
we u zoveel mogelijk speelruimte geven om deze
tentoonstelling in uw lessen te integreren. Daartoe
vindt u aan het eind van het dossier enkele ideeën
voor mogelijke bruggen tussen de tentoonstelling
en de kerncompetenties voor het basis- en
middelbaar onderwijs.
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IN HET KORT - NAPOLEON NA EEN DYNASTIEK REGIME VAN MONARCHIE

DE STATEN-GENERAAL
In Versailles zochten de StatenGeneraal naar oplossingen voor
een ernstige budgettaire en
fiscale crisis. De Staten-Generaal
vertegenwoordigden de drie ordes:
de adel, de geestelijkheid en de
gekozen leden van de derde stand.

4 MEI
1789

17 JUNI
1789

DE BESTORMING VAN DE BASTILLE
Het kasteel van de Bastille, een
staatsgevangenis, werd bestormd
door de bevolking van Parijs. De
bestorming had niets te maken
met religie en gebeurde niet om
koning Lodewijk XVI af te zetten.
Laatstgenoemde zal namelijk nog
meer dan drie jaar op de troon
zitten.
DE VLUCHT VAN DE KONING EN
ZIJN FAMILIE
Lodewijk XVI was onrustig. Hij voelde
zich gevangen en hoopte op een
mislukking van de Revolutie om zijn
volledige macht terug te krijgen.
Hij probeerde Frankrijk te verlaten.
Helaas voor hem werd hij in de nacht
van de 20e op de 21e herkend en
gearresteerd in het stadje Varennesen-Argonne, op 60 km van de abdij
van Orval. Het is duidelijk dat de
Koning de bescherming zocht van
sympathiserende troepen, aan de
andere kant van de grens in de
Oostenrijkse Nederlanden.

14 JULI
1789

DE KONING IN PARIJS
De koning verlaat Versailles voor het
Tuilerieënpaleis in Parijs.

6 OCTOBER
1789

20 JUNI
1791

10
AUGUSTUS
1792

GRONDWET VAN DE NATIONALE
VERGADERING
Deze vergadering voerde verschillende
hervormingen van het oude regime door:
de oprichting van 83 departementen,
maar ook nieuwe maatregelen op het
gebied van justitie (gelijkheid voor
de wet, verkiezing van rechters en
afschaffing van foltering). Verder werden
de directe belastingen verhoogd en
de vennootschappen afgeschaft. Op
4 augustus 1789 schafte de Nationale
Vergadering alle feodale privileges van het
oude regime af. In augustus 1789 stelde
de Nationale Vergadering eveneens de
Verklaring van de Rechten van de Mens
en de Burger op. Die verklaring zou op 26
augustus 1789 in werking treden.

BLOEDIGE DAG IN DE TUILERIEËN
Na 14 juli 1789 wordt 10 augustus
1792 beschouwd als een van de meest
beslissende dagen van de Franse
Revolutie. Er brak een opstand uit in het
paleis van de Tuilerieën, de zetel van de
uitvoerende macht. De opstandelingen
bezetten het gebouw. De koning en
zijn familie werden ter bescherming
overgebracht
naar
de
Nationale
Vergadering. Drie dagen later werden ze
naar de gevangenis van de Tour du Temple
gebracht en onder arrest geplaatst.
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AFSCHAFFING VAN HET
KONINGSCHAP DOOR DE
CONVENTIE
De koning werd gevangengenomen
en zijn proces begon op 11
december. Het zal eindigen op
17 januari 1793. Louis XVI werd
geguillotineerd op 21 januari 1793.
Marie-Antoinette werd een paar
maanden later, op 16 oktober 1793,
geëxecuteerd.

GRONDWET VAN HET COMITÉ VAN
ALGEMENE VEILIGHEID
De royalistische dreiging borrelt
terwijl de oorlog de inwoners
onderdrukt. Om dat tegen te
gaan, stelt de Conventie een
Comité van Algemene Veiligheid
in, het zogenaamde ‘Comité de
salut public’. De leden (10 tot 12
personen) worden gekozen door de
Conventie. Het comité fungeert als
een noodregering tijdens de Terreur,
om tegen de dreiging van interne en
externe vijanden te vechten.

21
SEPTEMBER
1789

HET BEGIN VAN DE REPUBLIEK
Het nieuwe Frankrijk zonder koning
droomt van democratie. Het land zal
worden geleid door een Nationale
Conventie van 749 leden die via
algemeen mannenstemrecht zijn
gekozen (een nationale primeur).

22
SEPTEMBER
1792

2 OCTOBER
1792
DE BELEGERING VAN TOULON
Napoleon
Bonaparte,
op
dat moment kapitein in het
Revolutionaire Leger, maakte van
de gelegenheid gebruik om zijn
talent te bewijzen. Hij leidde een
aanval tegen de Engelse troepen die
Toulon bezetten. De verovering van
het huidige Fort Napoleon was een
beslissende factor bij de herovering
van de stad op de Engelsen.

17
DECEMBER
1793

HET EINDE VAN DE TERREUR
De arrestatie van Robespierre
betekende het einde van de Terreur.

27 JULI
1794

5 OCTOBER
1795

BONAPARTE REDT DE REPUBLIEK
Er vindt een royalistische opstand
plaats in Parijs. Paul Barras krijgt
het bevel over de troepen van
de Conventie. Vijf generaals zijn
aangesteld om de troepen te leiden.
Napoleon is een van hen. Hij wordt
de belangrijkste leider en redt de
Republiek.
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HET DIRECTOIRE
De Nationale Conventie werd
vervangen door een nieuw systeem:
het Directoire, met een uitvoerend
orgaan bestaande uit vijf leden, de
Directeuren. Daar komt nog de Raad
van 500 bij, het wetgevend orgaan
dat de Conventie vervangt.

26 OCTOBER
1795

1796
À
1801
HET CONSULAAT
De populariteit van het Directoire
is tanende. Sieyès, een van de
leden, overtuigde Bonaparte om
zijn invloed te gebruiken en een
staatsgreep voor te bereiden. Op
18 Brumaire (9 november 1799)
nam Napoleon deel aan de val
van het Directoire. Het consulaat
werd opgericht met drie consuls:
Bonaparte, Sieyès en Ducos.

10
NOVEMBER
1799

1STE
JANNUARI
1800

CONSUL VOOR HET LEVEN
De macht wordt bedreigd na
verschillende
aanvallen
van
royalisten. Om de continuïteit van
het Consulaat te verzekeren, stelt
minister Talleyrand voor Bonaparte
tot consul voor het leven te
benoemen.

DE ITALIAANSE EN EGYPTISCHE
VELDTOCHTEN
24 maart 1796 - 7 april 1797: Italiaanse
veldtocht
19 mei 1798 - 31 augustus 1801:
Egyptische veldtocht
Bonaparte was 26 jaar oud toen hij werd
bevorderd tot opperbevelhebber van
het ‘Armée d’Italie’. Na zijn aantreden
reeg hij anderhalf jaar lang de successen
aan elkaar. Hij zal zo populair worden
dat het Directoire bij zijn terugkeer zal
instemmen met zijn voorstel om naar
Egypte te trekken. Napoleon wilde er
de handelsroute van de Engelsen met
India doorbreken. Napoleon vertrok naar
Egypte en keerde pas op 8 oktober 1799
terug.

EERSTE CONSUL
40 dagen na het begin van het Consulaat
wordt het al aangepast volgens de
suggesties van minister Talleyrand.
Bonaparte, omringd door twee consuls,
wordt Eerste Consul en staatshoofd.

4 AUGUSTUS
1802

2
DECEMBER
1804

DE KOMST VAN HET EERSTE KEIZERRIJK:
NAPOLEON I
De benoeming van Bonaparte tot consul
voor het leven beschermde de staat
echter niet tegen een terugkeer naar de
macht van de royalisten. Talleyrand stelde
daarom voor om de Eerste Consul een
erfelijke macht te geven. Op 2 december
1804 werd Bonaparte gekroond tot keizer
en wordt hij Napoleon I. Het Franse Rijk is
geboren!
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DE NAPOLEONTISCHE REGERING
Tijdens zijn bewind veranderde
Napoleon Frankrijk in een sterke,
gecentraliseerde
staat.
De
gekozen instellingen die de natie
vertegenwoordigden bleven bestaan
maar verloren wel al hun macht.
Napoleon installeerde op alle niveaus
een machtig bestuur. Nadat de
orde was hersteld, concentreerde
Napoleon alle macht in zijn handen.
Vrijheden
werden
voortdurend
de kop ingedrukt door een hard
beleid en door censuur die elke
meningsuiting verstikte.

1804
1814
GRONDWET VAN EEN NAPOLEONTISCH
EUROPA
In 1809 strekte het keizerrijk van Napoleon
zich uit over een groot Europees
grondgebied.
Hij
verenigde
Europa
geleidelijk door de staten te hervormen,
grondwetten naar Frans model op te leggen,
een gecentraliseerd bestuur in te stellen, enz.

1809

RUSSISCHE CAMPAGNE
1812 is het begin van de Russische
campagne, een rampzalige campagne
voor Napoleon. Toch halen de Fransen
in het begin enkele overwinningen
binnen zoals in Smolensk, Moskou
en Borodino. De situatie wordt al
snel minder rooskleurig. De Franse
troepen moeten zich terugtrekken.
Op 14 december 1812 hebben
de Fransen geen andere keuze
dan het Russische grondgebied
te ontvluchten. Dat gebeurt niet
zonder moeilijkheden. Napoleon
was vertrokken met 650.000 man,
maar keerde met minder dan een
tiende daarvan terug naar Frankrijk.

1812
LODEWIJK XVIII
Onder druk van de Europese krachten
die tegen hem verenigd waren, deed
Napoleon afstand van de troon. De grote
Europese mogendheden lieten vervolgens
Lodewijk XVI’s oudere broer, Lodewijk XVIII,
terugkeren op de Franse troon. Napoleon
moest in ballingschap gaan. Hij werd door
de coalitietroepen erkend als keizer van Elba,
een klein eiland halverwege tussen Corsica
en Italië.

4 APRIL
1814

DE HONDERD DAGEN
Na zijn ontsnapping van Elba,
meerde Napoleon aan in Golfe-Juan,
aan de Franse Riviera. Op 20 maart
1815 komt hij opnieuw op de troon.
Lodewijk XVIII had geen andere keuze
dan naar Gent te vluchten.

1STE MAART
1815

18 JUNI
1815

DE SLAG BIJ WATERLOO
Waterloo betekende Napoleons laatste
nederlaag. Hij deed op 22 juni afstand van de
troon ten gunste van zijn zoon, Napoleon II,
die toen 4 jaar oud was.
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LODEWIJK XVIII
Lodewijk XVIII wordt terug op de
troon gezet door de grote Europese
mogendheden. Het tijdperk van de
Restauratie begint.

8 JULI
1815

16
SEPTEMBER
1824

LOUIS-PHILIPPE
Louis-Philippe komt op de troon en
wordt koning van de Fransen. Terwijl
hij zich voordeed als de hereniger
van Frankrijk, moest hij het hoofd
bieden aan een nieuwe revolutie
in Parijs. Hij trad af op 24 februari
1848 en was de laatste koning van
Frankrijk. Hij maakte plaats voor de
Tweede Republiek.

van korte duur, van 27 tot 29 juli. De rellen zullen
uiteindelijk leiden tot de troonsafstand van de koning.

9 AUGUSTUS
1830

20
DECEMBER
1848
NAPOLEON III EN HET TWEEDE
KEIZERRIJK
Aan het einde van zijn mandaat
overtuigde Louis-Napoleon zichzelf
om een referendum te organiseren.
Het resultaat was overweldigend: 7,8
miljoen “ja”-stemmen tegen 250.000
“nee”-stemmen.
Louis-Napoleon
werd Napoleon III en regeerde over
het Tweede Keizerrijk.

KAREL X
Na de dood van de koning volgde zijn broer, Karel X,
hem op. Als aanhanger van het ancien régime tekende
hij een wet tot schadeloosstelling van de emigranten.
Hij trachtte tevens de noodzakelijke instemming van
het Parlement te omzeilen door het via verordeningen
te neutraliseren. Als reactie werd Parijs in brand
gestoken. De Julirevolutie (Trois Glorieuses) was

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE, EERSTE PRESIDENT
VAN DE REPUBLIEK
Voor het eerst in zijn geschiedenis kiest Frankrijk zijn
president via algemeen mannenkiesrecht. LouisNapoleon Bonaparte - zoon van Louis Bonaparte
(broer van Napoleon I) en Hortense de Beauharnais
(dochter van keizerin Josephine) - wint de
verkiezingen. Louis-Napoleon was de eerste Franse
president die met meer dan 74% van de stemmen
werd verkozen!

2
DECEMBER
1852

4
SEPTEMBER
1870

DERDE REPUBLIEK
In juli 1870 brak oorlog uit tussen Frankrijk en Pruisen.
Al heel vroeg in de confrontatie, op 2 september, werd
de keizer in Sedan gevangengenomen en gedwongen
in ballingschap te gaan. De nederlaag van Napoleon III
betekende de terugkeer van de Republiek.
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STAMBOOM

1

3

2

6

4

7

5

8

10

11

13

12

1. Charles-Marie Bonaparte (1746-1785)
2. Maria-Letizia Ramolino (1750-1836)
3. Marie-Louise (1791-1847)
4. Napoléon 1er (1769-1821)
5. Napoléon II (1811-1832)
6. Joséphine (1763-1814)
7. Louis (1778-1846)
8. Hortense de Beauharnais (1783-1837)

9

15

14

16

9. Napoléon III (1808-1873)
10. Eugénie de Montijo (1826 - 1920)
11. Joseph (1768-1844)
12. Lucien (1775-1840)
13. Elisa (1777 - 1820)
14. Pauline (1780-1825)
15. Caroline (1782-1839)
16. Jérôme (1784-1860)
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DE WAPENSCHILDEN VAN NAPOLEON I

beurs.
Napoleon was briljant in zijn studies. Hij blonk
uit in wiskunde. In juni 1784 slaagde hij voor
het eindexamen en in oktober 1784 werd
hij toegelaten tot de Ecole Militaire de Paris.
Maarschalk de Ségur, minister van Oorlog, gaf
toegang tot de Militaire School van Parijs aan
beurshouders die opvielen door hun intelligentie,
goed gedrag en uitstekende beheersing van de
wiskunde. Napoleon was 15 jaar oud toen hij zijn
opleiding bij de artillerie begon. In 1785 werd hij
benoemd tot tweede luitenant der artillerie en
gedetacheerd bij het garnizoen in Valence.

AJACCIO, GEBOORTE VAN NAPOLEON
15 augustus 1769. In Ajaccio, op Corsica, wordt
Napoleon Bonaparte (geboren als Napoleone
Buonaparte) geboren in een huis dat in de jaren
1960 een museum werd. Hoewel de naam van de
straat is veranderd in rue Saint-Charles, is de naam
van toen, Strada Malerba, bij de ingang terug te
zien. Napoleon woonde in het ouderlijk huis tot hij
9 jaar oud was.
In 1778 werd de vader van Napoleon - die zich
Charles noemde en niet Carlo - gekozen als
afgevaardigde van de Corsicaanse adel. Hij
maakte van zijn reis naar Versailles, waar hij aan
Lodewijk XVI zou worden voorgesteld, gebruik
om zijn oudste kinderen mee te nemen en hen
naar prestigieuze koninklijke scholen te laten
gaan. In december 1778 belandde Napoleon, die
bijna alleen maar Corsicaans en Italiaans sprak, op
9-jarige leeftijd in het college van Autun, bij Dijon.
Hij bleef er vier maanden en perfectioneerde zijn
begrip en beheersing van het Frans tot hij in staat
was om een gesprek te begrijpen.
NAPOLEONS JEUGD IN FRANKRIJK
5 mei 1779. Napoleon ging naar de koninklijke
militaire school van Brienne die in 1776 op
verzoek van Lodewijk XVI was geopend. De jonge
Bonaparte kon deze studie volgen dankzij een

DE FRANSE REVOLUTIE
1789. Er heerst onrust en ellende tijdens het
bewind van Lodewijk XVI. De hoge belastingen
en de privileges voor de edelen en de geestelijken
doen het gevoel van onrecht groeien. De opstand
borrelt in de straten van de hoofdstad. 14 juli 1789
wordt een historische dag: de gevangenis van de
Bastille, een van de symbolen van het koninklijk
gezag, wordt ingenomen door de revolutionairen!
De privileges worden afgeschaft en de Verklaring
van de Rechten van de Mens en de Burger word
opgesteld. Dit officiële document garandeert
vrijheid en gelijkheid voor alle burgers. De koning
wordt gedwongen te regeren met inachtneming
van de grondwet. Het koninklijke absolutisme
is verleden tijd! Voortaan worden wetten
voorgesteld en gestemd door een vergadering
met verkozenen.
De koning voelt zich bedreigd door deze politieke
verandering en probeert te vluchten. Hij wordt
echter tijdens zijn vlucht in 1791 betrapt. De
gebeurtenissen volgen elkaar vervolgens snel op.
In 1792ontstaat de Republiek en in 1793 wordt
koning Lodewijk XVI geguillotineerd. De dood
van de koning markeert het begin van een nieuw
politiek tijdperk voor Frankrijk. Het land wordt nu
geregeerd door een vergadering die door het volk
is gekozen.
De overgang verloopt niet zonder moeilijkheden.
De royalisten komen al snel in opstand tegen
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de republikeinse autoriteiten. Daarbij komt nog
de druk van de Europese monarchieën, die de
politieke veranderingen in Frankrijk niet zien
zitten. Ze vrezen dat die revolutionaire ideeën
naar hun land zouden overwaaien. In deze
woelige context breekt in 1792 oorlog uit tussen
verschillende grootmachten zoals Engeland,
Pruisen en Oostenrijk.
NAPOLEON EN DE OPKOMST AAN DE MACHT
Het begint allemaal in december 1793. De
Engelsen nemen Toulon en zijn haven in. De
artillerieleider van het Franse leger raakt gewond.
Er moet een vervanger worden gevonden.
Salicetti, die de royalisten en Engelsen moest
verdrijven, geeft het commando aan Buonaparte,
een jonge officier die op 24-jarige leeftijd in
Parijs was afgestudeerd aan de artillerie. De
strategie van Napoleon blijkt te werken en Toulon
wordt terug ingenomen van de royalisten. Deze
overwinning betekent het begin van de militaire
heldendaden van de toekomstige Keizer van de
Fransen.
De tijd verstrijkt en de revolutionaire bewegingen
zijn zeer onzeker. Napoleon Buonaparte is op
zoek naar een baan in het leger. Paul Barras is

een van de sleutelfiguren bij de overgang naar
het Directoire. Hij zal er een van de belangrijkste
Directeuren worden. Barras roept de glorieuze
jonge officier op om een volksopstand neer te
slaan. Buonaparte wordt de “général Vendémiaire”.
Hij maakt een einde aan de opstand van de
royalisten (Opstand van 13 Vendémiaire) in Parijs.
Om hem te bedanken, geeft Barras hem het bevel
over het Armée d’Italie. We zijn op dat moment in
oktober 1795.
Alvorens op veldtocht te vertrekken, trouwt
Napoleon met Joséphine de Beauharnais
en verandert hij zijn naam in Bonaparte.
Sinds 1792 is er een militair conflict tussen de
Franse troepen in Italië en de strijdkrachten
van het Oostenrijkse keizerrijk en het koninkrijk
Sardinië. Terwijl de gevechten in “België” en aan
de Rijn plaatsvinden, valt Bonaparte vanuit Italië
de Oostenrijkers aan. Zijn overwinningen volgen
elkaar op: Lodi, de brug van Arcole en Rivoli.
Oostenrijk geeft zich over en tekent het verdrag
van Campo-Formio. Bonaparte keert terug naar
Frankrijk als een glorieuze generaal.
Na Oostenrijk richt Napoleon zijn pijlen op Engeland.
De Egyptische campagne begint. Het doel? De route
naar India voor de Engelsen blokkeren. Napoleon
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maakt van de missie gebruik om een expeditie van
wetenschappers en kunstenaars mee te nemen.
Hij wil de archeologische rijkdommen van Egypte
herontdekken en bestuderen. Napoleon wint
onder andere de Slag bij de Piramiden. De Engelse
marine vernietigt echter wel zijn vloot bij Aboukir.
De Fransen moeten zich terugtrekken naar Syrië
om een vluchtroute te vinden. Bonaparte laat zijn
troepen achter in de handen van generaal Kleber
en keert terug naar Frankrijk. De overtocht van 41
dagen verloopt vlot, wat uitzonderlijk is gezien het
aantal vijandelijke schepen dat in de Middellandse
Zee vaart.
Bij zijn terugkeer in Parijs is Frankrijk er erbarmelijk
aan toe. Een van de Directeuren, EmmanuelJoseph Sieyès, is ontevreden over de grondwet
die het Directoire op poten had gezet. Hij wil een
verandering doorvoeren maar wettelijk gezien
kan dat pas na negen jaar! Sieyès wil zolang niet
wachten en denkt aan een staatsgreep. Hij vraagt
Napoleon om “zijn zwaard” te zijn en de macht
te delen. De broer van Napoleon, Lucien, zal
een essentiële rol spelen. Hij slaagt erin de Raad
van 500 te handhaven door de aanvallen van de
tegenstanders van de staatsgreep in te dammen.
Napoleon wordt eerste consul, gesteund door

twee andere consuls. Het consulaatregime wordt
ingesteld. Het is een autoritair politiek regime,
geleid door drie consuls. In werkelijkheid heeft
alleen de eerste consul het voor het zeggen. In
1802, wordt Napoleon Consul voor het leven.
Als hij eenmaal in functie is, neemt Bonaparte
de leiding van de troepen op zich. Hij steekt de
Grote Sint-Bernhardpas over, iets wat in theorie
voor onmogelijk werd geacht. Verder hakt hij de
Oostenrijkse troepen in de slag bij Marengo in de
pan. Het is op dat moment 14 juni 1800.
1804 is een geweldig jaar voor Napoleon
Bonaparte. Het is het eindpunt van zijn opmars naar
de keizerlijke macht. De apotheose was minutieus
voorbereid en stap voor stap tot stand gebracht. Aan
het begin van het jaar bevindt de Eerste Consul zich
in Parijs. Op 15 januari benoemt hij Joachim Murat
tot gouverneur van Parijs. Enkele dagen later brengt
hij aan de Senaat verslag uit over de situatie van de
Republiek die door de royalisten wordt bedreigd.
Een clandestiene operatie van 35 royalisten,
door Engeland gestuurd om de moord op de
Eerste Consul te organiseren, wordt onderschept.
De reactie moet krachtig zijn om indruk te maken
op de tegenstander. Op 10 maart besluiten de
drie consuls, Joseph Fouché, minister van Politie,
Talleyrand, minister van Buitenlandse Zaken, en
hoofdrechter Régnier, minister van Justitie, de
hertog van Enghien wegens verraad te arresteren.
Dezelfde dag geeft Napoleon Bonaparte opdracht
tot de ontvoering van de hertog in Duitsland. Hij
wordt overgebracht naar Frankrijk, berecht en met
het zwaard gedood.
Op 27 maart verzoekt de Senaat, bij monde van
Fouché, de Eerste Consul om zijn gezag erfelijk te
maken. Op 13 april kiest de privéraad de titel van
keizer voor generaal Napoleon Bonaparte.
Op 23 april stelt Jean-François Curée, lid van
het Tribunaat, een van de vier wetgevende en
controlerende organen van de Eerste Franse
Republiek, voor dat Napoleon Bonaparte
uitgeroepen wordt tot keizer van de Fransen en dat
de keizerlijke waardigheid erfelijk zou worden voor
zijn familie. De motie wordt op 3 mei aangenomen.
Op 16 mei legt Jean-Etienne Portalis, in naam van
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de Raad van State, aan de Senaat een ontwerp van
Sénatus-Consulte voor waarbij Napoleon Bonaparte
tot keizer van de Fransen wordt uitgeroepen. Het
ontwerp wordt unaniem goedgekeurd. Tenslotte
wordt op 20 mei op de voornaamste pleinen van
Parijs de oprichting van het Keizerrijk afgekondigd.
Dat gebeurt met een officiële optocht die
door de straten trekt. Op 2 augustus heeft de
volksraadpleging 3.572.329 “ja”-stemmen en 2579
“nee”-stemmen opgeleverd.
De voorbereidingen voor de officiële plechtigheid
zijn in volle gang. Het moet grandioos zijn. Op
verzoek van Napoleon zal de paus aanwezig
zijn, net als vele officiële gasten. Aangezien het
huwelijk van Napoleon en Josephine echter
niet godsdienstig was gevierd, eist de paus dat
het huwelijk vóór zijn bezoek voor de kerkelijke
autoriteiten zou worden ingezegend. Op 29
november ontvangen Napoleon en Josephine de
huwelijkszegen van kardinaal Joseph Fesch, de
oom van Napoleon, in de kapel van de Tuilerieën ...
om middernacht!
NAPOLEON EN CENSUUR
Napoleon Bonaparte bezorgde zijn naam, zijn
regime en tenslotte zijn land een zekere glorie. Dat
ging wel ten koste van de geleidelijke invoering
van een autoritaire macht. Het regime kenmerkt
zich door een extreme concentratie van de
macht en een bijzonder sterke centralisatie in
de handen van Bonaparte. Afwijkende stemmen
wordt het zwijgen opgelegd door censuur, echter
wel op een andere en minder harde manier dan
tijdens het ancien régime. Het was namelijk
ondenkbaar om een unaniem gehate praktijk van
het monarchistische tijdperk in ere te herstellen.
Dat kwam vooral omdat de revolutie van 1789
de vrijheid van meningsuiting tot een van de
onvervreemdbare rechten van de mens had
gemaakt. Vanaf 1792 werd de uitvoering ervan
echter geleidelijk ter discussie gesteld, een keuze
die werd ingegeven door de oorlogssituatie
waarin Frankrijk zich op dat moment bevond.
In de begindagen van het Consulaat schafte
het decreet van 17 januari 1800 ook 60 van de
73 kranten in het departement van de Seine

af. Dat decreet werd aangevuld met de eis van
voorafgaande toestemming voor de publicatie
van om het even welk dagblad.
In 1803, 1804 en 1810 werd achtereenvolgens de
censuur op de periodieke pers, voorstellingen en
boekhandels opnieuw ingesteld, hoewel al die
vormen voorheen al in de tang gehouden werden.
In 1810 waren er nog maar vier “politieke” kranten
toegestaan in Parijs. Hoewel ze geautoriseerd
waren, kregen ze ook een censor toegewezen,
die soms wel een beetje overijverig was. Er
was bovendien maar één regeringskrant per
departement. De invloed van Napoleon op het
geweten was dus extreem.
Napoleon en religie
De secularisatie van de Franse samenleving begon
in de zomer van 1789. Het was de bedoeling
om een einde te maken aan de invloed van
de kerk op de staat. Hoewel de hervormingen
van het revolutionaire Frankrijk de vrijheid van
eredienst vastlegden, betekende de revolutionaire
wetgeving niettemin het einde van de
bevoorrechte positie van de katholieke kerk.
Napoleon en zijn betrekkingen met het pausdom
Als Eerste Consul verandert Napoleon Bonaparte
de verhoudingen tussen de staat en de katholieke
godsdienst. Hij blijft echter nog steeds een
aanhanger van de seculiere staat.
Even opfrissen misschien. Napoleon Bonaparte
werd katholiek opgevoed door zijn zeer vrome
moeder. Hij was ook bevriend met de broer van
Robespierre, en vervolgens met de antireligieuze
kringen van het Directoire. Op 5 oktober 1795
stemt hij ermee in om een royalistische oproer
neer te slaan. Er vallen 300 slachtoffers op het
plein voor de kerk van Saint-Roch in Parijs. Toch
weigert Napoleon in te grijpen tegen de Chouans.
In 1796, tijdens de Italiaanse veldtocht, moet
Napoleon het opnemen tegen de pauselijke
troepen die een coalitie met de Oostenrijkers
vormen. Paus Pius VI zorgt enkele maanden later
voor vrede met het Verdrag van Tolentino op
19 februari 1797. De spanningen blijven echter
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NAPOLEON EN RELIGIE
De secularisatie van de Franse samenleving
begon in de zomer van 1789. Het was de
bedoeling om een einde te maken aan de
invloed van de kerk op de staat. Hoewel de
hervormingen van het revolutionaire Frankrijk de
vrijheid van eredienst vastlegden, betekende de
revolutionaire wetgeving niettemin het einde van
de bevoorrechte positie van de katholieke kerk.
NAPOLEON EN ZIJN BETREKKINGEN MET HET
PAUSDOM
Als Eerste Consul verandert Napoleon Bonaparte
de verhoudingen tussen de staat en de
katholieke godsdienst. Hij blijft echter nog
steeds een aanhanger van de seculiere staat.
Even opfrissen misschien. Napoleon Bonaparte
werd katholiek opgevoed door zijn zeer vrome
moeder. Hij was ook bevriend met de broer van
Robespierre, en vervolgens met de antireligieuze
kringen van het Directoire. Op 5 oktober 1795
stemt hij ermee in om een royalistische oproer
neer te slaan. Er vallen 300 slachtoffers op het
plein voor de kerk van Saint-Roch in Parijs. Toch
weigert Napoleon in te grijpen tegen de Chouans.
In 1796, tijdens de Italiaanse veldtocht, moet
Napoleon het opnemen tegen de pauselijke troepen
die een coalitie met de Oostenrijkers vormen. Paus
Pius VI zorgt enkele maanden later voor vrede met
het Verdrag van Tolentino op 19 februari 1797.

De spanningen blijven echter aanhouden, met
schermutselingen in december 1797. Generaal
Berthier rukt vervolgens op naar Rome. Hij verovert
de stad zonder weerstand op 10 februari 1798.
Hij roept een Romeinse republiek uit en eist dat
de paus zijn wereldlijke macht zou afstaan. De
paus weigert. De Franse troepen arresteren hem
en houden hem gevangen in Valence, waar hij
na zijn aankomst op 29 augustus 1799 overlijdt.
Bonaparte, die op 13 december 1799 aan de macht
is gekomen, zoekt de steun van de katholieken
om de godsdienstkwestie op te lossen. Religie is
voor hem een middel om de Fransen met elkaar
te verzoenen. In Rome leidt het conclaaf tot de
verkiezing van Pius VII, die bekendstaat als een
voorstander van een compromis met Frankrijk.
HET CONCORDAAT VAN 1801
Het Concordaat van 1801 is een overeenkomst
tussen de regeringen van Parijs en Rome. Bonaparte,
de Eerste Consul, wil de religieuze vrede herstellen
in zijn land, waar de Revolutie de katholieken
zwaar heeft getroffen. Dit document bepaalt de
verhoudingen tussen de katholieke godsdienst en
de Franse staat. Het verdrag wordt op 15 juli 1801
te Parijs ondertekend met de Heilige Stoel. Een
maand later bekrachtigt de Paus de tekst met de
bul Ecclesia Christi van 15 augustus 1801, terwijl de
Franse Kamers de tekst op 8 april 1802 bekrachtigen.
Het verdrag wordt op 10 april gepubliceerd.
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Het “Concordaat” is een compromis van 39
artikelen. In de inleiding van de tekst staat dat de
katholieke godsdienst de godsdienst is van “de
grote meerderheid van het Franse volk” en niet “de
godsdienst van de Franse Staat”. De nuancering is
belangrijk omdat ze een eerste scheiding tussen
kerk en staat inluidt. In het eerste artikel wordt ook
overeengekomen dat “de katholieke, apostolische
en roomse godsdienst in Frankrijk vrij zal worden
uitgeoefend. De eredienst zal openbaar zijn, met
inachtneming van de politievoorschriften die de
regering noodzakelijk acht voor de openbare rust.”
In de volgende artikelen komen enkele meer
specifieke punten aan bod. Zo zal de Heilige
Stoel, in overleg met de regering, de Franse
bisdommen opnieuw indelen. Aartsbisschoppen
en bisschoppen worden benoemd door de
regering, terwijl ze de canonieke instelling van
de paus krijgen. Deze prelaten zullen, alvorens
in functie te treden, een eed van trouw afleggen
in handen van de Eerste Consul. De kerkelijken
van de tweede orde zullen dezelfde eed afleggen
in handen van de burgerlijke autoriteiten. Het
volgende vers wordt bovendien aan het einde
van de kerkdiensten gereciteerd: “Domine, salvam
fac republicam; Domine, salvos fac consules”.
De artikelen 13 en 14 regelen het probleem
van de eigendom van de kerkelijke goederen
die door de vorige revolutionaire regimes zijn
geconfisqueerd. Het betreft een derde van de
rijkdom van Frankrijk. Bonaparte maakt echter
de volgende berekening: de geconfisqueerde
goederen leveren de staat inkomsten op die zeven
keer hoger zijn dan de kosten van het onderhoud
van de clerus. In ruil voor het opgeven van die
kerkelijke eigendommen die sinds 1790 verkocht
zijn (eigendommen die gegarandeerd zijn aan de
kopers en hun “rechthebbenden”), zal de regering
op een gepaste manier omgaan met de bisschoppen
en parochiepriesters wier bisdommen en parochies
in de nieuwe indeling zullen worden opgenomen.”
Daarna volgen de organische artikelen over de
eredienst. Die artikelen regelen de organisatie van
de Kerk in Frankrijk en in de bezette landen. Het

concordaat zal tot 1905 in Frankrijk blijven bestaan.
NAPOLEON EN HET FRANSE LEGER
Tussen 1805 en 1815 bestaat het Franse leger van
Napoleon I uit land- en zeestrijdkrachten. Het leger is
echter onderverdeeld in twee categorieën: troepen
uit Frankrijk en troepen uit de “geannexeerde”
departementen, zoals die uit het toekomstige
België.
Tot de Franse strijdkrachten behoren ook
de legers van vazalstaten, waaronder het
Koninkrijk Napels, Italië en Holland. Daarnaast
zijn er de buitenlandse troepen, waaronder
Poolse, Zwitserse en Deense contingenten.
Tenslotte is her binnenlands leger, met name
de kustverdedigingseenheden en de Nationale
Garde.
Het leger van Napoleon bestaat uit drie
groepen: de artillerie, de infanterie en de
cavalerie. Die groepen worden aangevuld met
de ingenieurs en de gezondheidsdienst nog bij.
De artillerie bestaat uit soldaten die getraind zijn
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in de kunst van het hanteren van kanonnen. De
infanterie omvat troepen die te voet vechten en
geweren gebruiken. Binnen de infanterie wordt
een onderscheid gemaakt tussen grenadiers, die
elite-eenheden vormen in infanterieregimenten,
en schutters, die de linie-infanterie vormen.
De cavalerie is een troepenmacht te paard, met
lansen, sabels, zwaarden en pistolen. Kurassiers
zijn militaire ruiters, zwaar uitgerust en bewapend,
beschermd door een kuras. Tot de “zware cavalerie”
behoren ook schutters met een geweer, ook musket
genoemd. De lansiers, opgericht in 1810, zijn een
troep liniesoldaten die te paard vechten met een
lans. Ze maken ook deel uit van de keizerlijke garde.
De huzaren zijn lichte cavaleriesoldaten die de
vijand moeten bestoken. De dragonders, met hun
helmen in Romeinse stijl en hun geduchte sabels,
vormen een elitetroep binnen de lichte cavalerie.
De “Keizerlijke Garde” was een elitegroep te
paard, samengesteld uit de beste soldaten. Ze

was verantwoordelijk voor de bescherming
van Napoleon op het slagveld en tijdens zijn
reizen. Deze soldaten moesten minstens
1,73 m lang zijn, tien jaar in een ander korps
gediend hebben en kunnen lezen en schrijven.
De ingenieurs waren verantwoordelijk voor het
bouwen van bruggen om rivieren over te steken. Ze
waren ook verantwoordelijk voor de versterkingen
die werden opgericht om posities te beschermen,
net als voor de bewapening om vijandelijke
steden te belegeren. De gezondheidsdienst
bestond, zoals de naam al aangeeft, uit chirurgen
die de gewonden behandelden, artsen die
de zieken verzorgden en verpleegsters.
De “Grande Armée” is een algemene term die door
Napoleon wordt gegeven aan het leger dat hij in
1803 in Boulogne heeft opgezet om het Verenigd
Koninkrijk binnen te vallen. Die operatie wordt
echter geen succes. Het Grote Leger richt vervolgens
zijn pijlen op Oostenrijk en de troepen van de
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Derde Coalitie aan het eind van 1805. Het behaalt
overwinningen bij Ulm en Austerlitz. Vanaf dat
moment wordt de term “Grande Armée”, die tijdens
het Eerste Keizerrijk populair was geworden dankzij
het “bulletin de la Grande Armée”, gemeengoed in
de historische woordenschat. Tot 1815 wordt de
term geassocieerd met het keizerlijke leger in zijn
geheel.
NAPOLEON EN SLAVERNIJ
In augustus 1789 wordt tijdens de Franse Revolutie
de beroemde “Verklaring van de Rechten van de
Mens” afgekondigd. Niettemin stelt Napoleon
Bonaparte de slavernij weer in bij de wet van 20
mei 1802. Hij doet dat om stabiliteit in de koloniën
te verkrijgen. De belangrijkste redenen voor die
stabiliteit zijn van economische aard en houden
verband met de internationale betrekkingen.
De Eerste Consul wil het Franse koloniale rijk
in Amerika, dat door de Engelsen zwaar was
beschadigd, weer opbouwen. Bovendien leefde in
1789 één Fransman op tien van de koloniale handel.
Saint-Domingue alleen al was goed voor meer
dan de helft van de suikerproductie in de wereld!
Die productie was te danken aan de slavenarbeid

op de plantages. In de 17e eeuw komen een
miljoen slaven naar West-Indië. De kolonisten
waren niet tevreden met de afschaffing van de
slavernij. Verder heerste er onrust in de regio, niet
alleen in Saint-Domingue, maar ook in Guadeloupe.
In Saint-Domingue zal de opstand - en uiteindelijk
de afkondiging van een autonome grondwet
door Toussaint Louverture, de leider van de
revolutionairen - Bonaparte ertoe brengen
militair in te grijpen op het eiland. Die interventie
heeft tot doel de opstand de kop in te drukken
en Toussaint Louverture te arresteren en naar
Frankrijk te deporteren. Hij sterft opgesloten in
het fort van Joux, in het departement Doubs.
Wanneer Napoleon tijdens de Honderd
Dagen terug aan de macht is, schaft hij de
slavenhandel af met het decreet van 29 maart
1815. Toen de monarchie terug was hersteld,
wordt de wet helaas weer ingevoerd. Pas op
27 april 1848 schaft de Tweede Republiek de
slavernij in de Franse koloniën definitief af.
Militaire strategie volgens Napoleon
“De keizer wint zijn gevechten met onze benen”, zeiden
zijn soldaten altijd. Het was inderdaad belangrijk dat
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troepen zich snel konden verplaatsen om de vijand
te verrassen. Toen Napoleon het kamp in Boulogne
verliet, om tegen de Oostenrijkers te vechten, stak
hij de Rijn over en trok hij om het Zwarte Woud
heen. De Oostenrijkse generaal verwachtte dat hij
de Fransen in het bos zou zien maar tevergeefs. De
Oostenrijkers worden in de rug aangevallen. Die
inschattingsfout kwam de Oostenrijkse generaal
duur te staan. Hij werd gedwongen om zich in Ulm
op te sluiten en capituleerde op 20 oktober 1805.
Napoleon leidde zijn veldtochten in een
indrukwekkend tempo. Zijn leger vloog van
overwinning naar overwinning. De vijand kreeg
geen tijd om op adem te komen. Beweeglijkheid
en verrassing zijn de twee sterkste punten van zijn
tactiek. Zelf zei hij hier het volgende over: “Wanneer
ik met minder manschappen tegenover een groot
leger zou komen te staan, groepeerde ik snel mijn
troepen en viel ik een van de flanken van het leger
aan om het uit te schakelen.” Zijn tegenstanders
waren overrompeld en hadden tijd nodig om
te reageren, gehinderd door starre formaties.
Napoleon had niet alleen de intuïtie van een

krijgsheer maar bestudeerde het strijdtoneel
eveneens tot in de puntjes. Als hij kon, koos
hij het ook vaak zelf uit. Het beïnvloeden van
de vijandelijke manoeuvres is een van de
geheimen van de strategie van Napoleon.
“Alles was zoals ik had berekend.”, schreef de
Keizer aan Josephine, de dag na de slag bij Jena.
Napoleon onderschat zijn tegenstander echter
niet en blijft flexibel om snel op elke situatie te
kunnen reageren. Een strijd is nooit op voorhand
gewonnen, want de omstandigheden kunnen op
elk moment veranderen. Bovendien kijkt Napoleon
verder dan de voorbereiding van de strijd. Het plan
was geen doel op zich, maar een middel om, via
wapens, inhoud te geven aan een politieke visie
die van tevoren lang en breed was uitgewerkt.
Napoleon heeft de tot dan toe geldende regels
van de krijgskunst flink door elkaar geschud. Zijn
leger was gedisciplineerd, zoals de krijgsdiscipline
van de oude koninklijke regimenten. De demibrigades vormden de ruggengraat van de
divisies. Ze waren zeer flexibel inzetbaar en
werden geleid door vurige leiders zonder vrees.
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Voor Napoleon was het noodzakelijk om de
tegenstander met vereende krachten te treffen.
Het Grande Armée bestaat uit zeven legerkorpsen.
Onder bevel van een maarschalk rukken ze,
wanneer ze het veld betreden, frontaal op over een
zo groot mogelijk gebied, om te voorkomen dat
de tegenstander hen ontwijkt. Hoewel de korpsen
los van elkaar ageren, zijn ze toch dicht bij elkaar
om, op het gepaste moment, snel samen te komen
om het strijdkorps te vormen. De artillerie speelt
eveneens een belangrijke rol in de veldslagen van
de Grande Armée. Dat Napoleontische leger zal
in de loop der jaren echter afgestompt geraken.
Dood, vermoeidheid, uitputting en zelfs verraad
zullen de zogenaamde ‘Grognards’ klein krijgen.

NAPOLEON, OORLOG EN COALITIES
1792 - 1797
De eerste coalitie verenigt Oostenrijk en
Pruisen. De twee naties worden in februari
1793 vergezeld door Engeland en Holland.
De reden? De oorlogsverklaring van de
Franse Wetgevende Vergadering aan de
Keizer van het Heilige Roomse Rijk, Frans II.
Het conflict wordt getekend door verschillende
veldslagen. Eerst en vooral zijn er de Franse
overwinningen van Valmy (20 september 1792)
en Jemmapes (6 november 1792). Vervolgens
krijgt Frankrijk enkele tegenslagen te verduren,
waaronder de slag bij Neerwinden. Het keizerlijke
leger, onder bevel van de prins van Coburg,
versloeg het Franse leger, dat onder bevel stond
van generaal Dumouriez. Niettemin brengt de
Franse overwinning bij Fleurus, op 26 juni 1794,
de Franse troepen voorgoed terug in het land.
Pruisen en Holland verlaten vervolgens de
coalitie. Tijdens de Italiaanse veldtocht (179697) wordt Oostenrijk uit Lombardije en Veneto
verdreven door de troepen van generaal
Bonaparte. Op 18 oktober 1797 ondertekent
Oostenrijk het Verdrag van Campoformio
met Frankrijk. Na deze wapenstilstand verwerft

het revolutionaire Frankrijk het “toekomstige
België”, de linkeroever van de Rijn, Savoie en
het graafschap Nice. Ook worden de Ligurische
Republiek en de Cisalpijnse Republiek opgericht.
1798 - 1802
Op initiatief van Engeland sloten Rusland, de
Ottomanen, Oostenrijk (na de oorlogsverklaring
van het Directoire, omdat het de vrije doortocht
van de Russische troepen mogelijk maakte),
Napels en Zweden een coalitie. Aanvankelijk
werden de Fransen uit Noord-Italië verdreven
door de Oostenrijkers. Verder naar het noorden,
behaalden de Fransen de overwinning op het
Oostenrijks-Russische verbond en capituleerde
de Engels-Russische eenheid. Bonaparte, die uit
Egypte was teruggekeerd, trok vervolgens de
Alpen over via de Grote Sint-Bernhardpas, iets wat
in theorie voor onmogelijk werd geacht. Hij won de
slag bij Marengo (14 juni 1800) tegen Oostenrijk.
Aan het einde van deze confrontaties kreeg
Frankrijk de linkeroever van de Rijn en NoordItalië, met uitzondering van Venetië, terug in
handen. Engeland ondertekende het Verdrag
van Amiens op 25 maart 1802 en gaf al zijn
koloniën terug aan Frankrijk. Voor de eerste
keer sinds 1792 heerst er vrede in Frankrijk.
1805
Engeland verbrak de betrekkingen met Frankrijk op
16 mei 1803 en schaarde zich achter het ontevreden
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Rusland, Oostenrijk, Napels en Zweden. Ze
protesteerden tegen het interventionistische beleid
van Frankrijk in Duitsland, Zwitserland en Italië.
Eind augustus 1805 laat Napoleon zijn plannen
varen om Groot-Brittannië binnen te vallen. Hij
beschikt nu over een groot aantal troepen en trekt
richting Duitsland. De Oostenrijkers capituleren bij
Ulm op 17 oktober 1805. Op 15 november 1805
neemt Napoleon vervolgens Wenen in, zonder
weerstand. Uiteindelijk verpletteren zijn troepen
op 2 december de Oostenrijks-Russische troepen
bij Austerlitz. Het Verdrag van Presburg wordt op
26 december ondertekend. Oostenrijk moet het
einde van het Heilige Roomse toegeven. Duitsland
is niet langer in handen van Frans I. Hij verliest zijn
keizerstitel en wordt Frans II, keizer van Oostenrijk.
Engeland, Rusland, Napels en Zweden zetten de
strijd voort.
1806 - 1807
Pruisen, dat het niet eens was met de wijzigingen
van het Heilige Roomse Rijk, sloot zich in

oktober 1806 aan bij de andere coalitiepartners.
Er worden twee campagnes gevoerd.
De eerste campagne vond plaats in Saksen.
Op 14 oktober 1806 resulteerde ze in Franse
overwinningen bij Auerstadt en Jena. Het Pruisische
leger werd vernietigd! De tweede veldtocht is die
van Polen, in het voorjaar van 1807. De Russen
boden weerstand bij Eylau op 8 februari, maar
gaven zich gewonnen bij Friedland op 14 juni.
Deze veldtochten eindigden met de ondertekening
van het Verdrag van Tilsitt op 7 en 9 juli 1807.
Zweden verliest Zweeds Pommeren, Pruisen wordt
ontmanteld en een geheime clausule spreekt van
een Frans-Russische alliantie. Engeland staat alleen
tegenover een bijna onoverwinnelijke vijand.
1809
Oostenrijk, dat de Franse mislukking in Spanje
ziet, denkt dat de tijd gekomen is. Het benadert
de Engelsen, net als de Russen, de Zweden en de
Pruisen. Toch kon Napoleon weer snel zegevieren,
in Eckmühl, op 22 april, en Wagram, op 5 en 6 juli.
Oostenrijk ondertekende de Vrede van Wenen
op 14 oktober 1809, waarmee een einde
kwam aan deze bliksemcoalitie. Het land
verliest eveneens delen van zijn grondgebied.
1813 - 1814
1812 is het begin van de Russische campagne, een
rampzalige campagne voor Napoleon. Toch halen
de Fransen in het begin enkele overwinningen
binnen zoals in Smolensk, Moskou en Borodino.
De situatie wordt al snel minder rooskleurig. Ze
worden uitgeput door de Russische tactiek van
de “verschroeide aarde”, de brand in Moskou
veroorzaakt door een sabotage van de Russen,
de strenge Russische winter (tot -22 °C), enorme
verliezen, hun terugtocht die door de Russische
troepen bemoeilijkt wordt en, tenslotte, de slag
bij de Berezina. Volgens maarschalk Berthier
verloor Napoleon alle artillerie, alle wagens en
alle bagage. Terwijl hij vluchtte, werd zijn Grande
Armée steeds kleiner. Op 14 december 1812
hebben de Fransen geen andere keuze dan
het Russische grondgebied te ontvluchten. Dat
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gebeurt niet zonder moeilijkheden. Napoleon
was vertrokken met 650.000 man, maar keerde
met minder dan 50.000 man terug naar Frankrijk.
Rusland, Pruisen, Engeland, Oostenrijk, Zweden
en Beieren vormen een nieuwe coalitie. Ze
denken dat ze de Franse troepen van Napoleon
kunnen verslaan. Er volgen twee campagnes.
De Duitse veldtocht is de eerste massale aanval
van deze nieuw gevormde coalitie. Het Franse
leger was dan wel verzwakt maar nog niet dood.
Het behaalde verschillende overwinningen:
Lützen (2 mei 1813), Bautzen (20-21 mei) en
Dresden (26-27 augustus). Leipzig wordt echter
het toneel van het einde van de Franse troepen.
Na een zware nederlaag in deze zogenaamde
“Volkerenslag” (16 - 17 - 18 oktober 1813) moeten
de Fransen zich uit Duitsland terugtrekken.
In januari 1814 wordt de oorlog voortgezet
in de Franse veldtocht. Ondanks enkele
Franse overwinningen valt Parijs op 30 maart
1814. Napoleon moet op 6 april 1814 in
Fontainebleau afstand doen van de troon.
Het Verdrag van Parijs, op 30 mei 1814,
herstelde de Franse grenzen en installeerde
Napoleon als soeverein van het kleine
eiland Elba, tussen Corsica en Italië.
1815
Deze keer heeft heel Europa zijn krachten
gebundeld om de Franse adelaar definitief een
halt toe te roepen! Engelsen, Oostenrijkers,
Pruisen, Spanjaarden, Portugezen, Russen,
Zweden ... vormen één grote coalitie.
Op 1 maart 1815 komt Napoleon vanuit het eiland
Elba aan in het zuiden van Frankrijk. Hij heeft
duizend man in zijn zog. Napoleon komt zonder
veel problemen het land binnen en verzamelt
onderweg medestanders. Op 20 maart komt hij
aan in Parijs. Dit is het begin van de zogenaamde
“Honderd Dagen”, een periode die eindigde met de
nederlaag bij Waterloo op 18 juni 1815 en de tweede
en definitieve troonsafstand van Napoleon op 22

juni 1815. Het verzet in Europa was groot. Engeland,
Oostenrijk, Pruisen, Spanje, Portugal, Rusland en
Zweden bundelden hun krachten om te voorkomen
dat Napoleon weer aan de macht zou komen.
Op 6 juni 1815 trekken de coalitiepartners de
Franse hoofdstad binnen. De onderhandelingen
konden beginnen en eindigden met het tweede
Verdrag van Parijs op 20 november 1815.
Frankrijk verliest Savoye, het graafschap Nice
en de bolwerken in het noorden. Napoleon
wordt verbannen naar het eiland Sint-Helena,
1.500 kilometer van de Afrikaanse kust, verloren
in het midden van de Atlantische Oceaan.
HET CONGRES VAN WENEN (18 SEPTEMBER 1814
- 9 JUNI 1815)
Na het Congres van Wenen werd Napoleon al
zijn macht ontnomen. Hij werd gedwongen in
ballingschap te gaan op het eiland Elba, met
een paar honderd man, om de rol van soeverein
vorst op zich te nemen. Op hetzelfde ogenblik
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komt in Frankrijk Lodewijk XVIII op de troon. De
monarchie is hersteld. De coalitiepartners geraken
het ook eens over de nieuwe grenzen in Europa
en over de wijze waarop de vrede tussen de
grote mogendheden zou worden gewaarborgd.
Meer informatie over het Congres van Wenen vindt
u in de video op het YouTube-kanaal Napoleonica,
het officiële kanaal van de Fondation Napoléon:
Het Congres van Wenen (september 1814juni 1815) - https://youtu.be/KobG-CCDjsQ
VOERDE NAPOLEON OORLOG VOOR ZIJN
PLEZIER? (Thierry Lentz, directeur van de
Fondation Napoléon)
“Nee. Het buitenlands beleid van Frankrijk stond op
dat moment op het spel. Eeuwenlang had Frankrijk
zich willen verzekeren van wat het overwicht van
Frankrijk op het continent werd genoemd. Frankrijk
wilde de belangrijkste staat op het continent worden,
de staat die Europa rond zich organiseerde. Het was
een droom die ontstond met Frans I en duidelijk werd
nagestreefd door Lodewijk XIV. Napoleon dacht
dat hij de kans had om deze Franse droom waar te
maken.
De andere Europese staten waren het uiteraard
niet eens met deze visie op de organisatie van het
continent. Sommige staten trokken ten strijde tegen
Frankrijk. In het bijzonder Oostenrijk, tot twee keer
toe, Rusland, Pruisen en natuurlijk de mogendheid
die geen Frans overwicht op het continent wilde,
Engeland.
In deze reeks campagnes en veldslagen kunnen we
de Napoleontische oorlogen ruwweg in twee grote
perioden verdelen. De eerste, die loopt tot de slag
bij Friedland (1807) bestaat in feite uit defensieve
oorlogen. Frankrijk is de erfgenaam van de Franse
Revolutie, het Franse Keizerrijk is de erfgenaam van
de Franse Revolutie, en bijgevolg is Europa ermee in
oorlog.
In 1807 won Napoleon echter op alle fronten. Hij
versloeg al zijn tegenstanders en slaagde erin
om in Tillsit vrede te sluiten met tsaar Alexander I
van Rusland. Vanaf dat moment is hij degene die
verantwoordelijk is voor de volgende oorlogen.
De eerste was de Spaanse oorlog. Napoleon stuitte
op de Spaanse bevolking die niet wilde weten

van de Franse overheersing. De oorlog duurde vijf
jaar. Het werd een verschrikkelijke oorlog waarin
Napoleon zijn beste soldaten verloor. Vervolgens
was er de invasie van Rusland in 1812, met een leger
samengesteld uit contingenten uit heel Europa,
maar nog steeds geleid door Frankrijk. De Russische
veldtocht zal zeer slecht aflopen. Na de terugtrekking
is dit enorme leger, dat het leger van twintig naties
zal worden genoemd, totaal vernietigd.
Napoleon is vanzelfsprekend een erfgenaam, de
erfgenaam van een oude Franse buitenlandse
politiek, van een oude Franse droom om het continent
te domineren. Maar hij probeerde die erfenis ook
uit te breiden en er zijn persoonlijke toets aan te
geven. Hij creëerde een immens imperium met 134
departementen. Er waren Franse departementen
in Holland, Duitsland, België, Luxemburg,
Zwitserland, Italië en zelfs vier departementen in
Spanje.
Het is ongetwijfeld door zijn grootheidswaanzin dat
Napoleon ten val is gekomen.”
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INVLOEDEN EN NALATENSCHAP VAN
NAPOLEON
Toen hij aan de macht kwam, besefte Napoleon
de wanorde die was ontstaan sinds de Franse
Revolutie. Daarom werkte hij aan de reorganisatie
van de samenleving. Sommige van zijn
verwezenlijkingen hebben ook vandaag nog
effect.
HET BURGERLIJK WETBOEK

iedereen na de Franse Revolutie te wachten op
een Burgerlijk Wetboek. De eerste artikelen zijn
een belangrijk moment voor de nieuwe regering.
Napoleon verzamelde grote juristen om zich heen
en vormde een commissie met Portalis, Tronchet,
Bigot de Préameneu en Maleville. De commissie
kreeg de opdracht om een voorontwerp op
te stellen. Zodra het voorontwerp klaar was,
stuurden ze het naar de magistraten van het Hof
van Cassatie en de hoven van beroep van alle
departementen. Nadat de opmerkingen van de
verschillende rechtbanken verwerkt waren, werd
het ontwerp voorgelegd aan de Raad van State.
Hier werd de laatste hand gelegd aan de tekst die
uiteindelijk voorgelegd werd aan de wetgevende
kamers, het Tribunaat en het wetgevend lichaam.
Het Burgerlijk Wetboek omvat 36 wetten met 2281
artikelen. Het werd op 21 maart 1804 afgekondigd.
In 1807 krijgt het de naam Code Napoléon.
De vijf hoofdbeginselen van het Burgerlijk
Wetboek
Het Burgerlijk Wetboek is niet alleen een
amalgaam van wetsartikelen, het is in de
eerste plaats een visie op de samenleving.
Het concept is gebaseerd op vijf principes:
1. Het principe van gelijkheid voor de
wet: een van de grote overwinningen van de
revolutie. Dit betekent niet dat er geen sociale
ongelijkheid kan bestaan, maar het zegt wel dat
voor de rechter alle Franse burgers gelijk zijn.

Het Burgerlijk Wetboek is een geheel van
wetten dat de betrekkingen tussen burgers
onderling, alsook de betrekkingen tussen de
burger, de staat en de samenleving organiseert.
Het Burgerlijk Wetboek is vandaag de dag nog
steeds actueel, ook al is het uitgebreid herzien,
vooral sinds de jaren 1870 en nog meer sinds de
jaren 1960. Vandaag de dag is ongeveer de helft
van de artikelen uit 1804 nog steeds van kracht.
Het blijft de grondslag van alle Franse recht.
Toen Napoleon in 1799 aan de macht kwam, zat

2. Het principe van de hiërarchie
van het gezin. Voor Napoleon is het gezin
de sociale basiseenheid die beschermd en
georganiseerd moet worden. Aan het hoofd
van het gezin staat de vader die de controle
heeft over zijn kinderen en zijn vrouw. Vandaag
is dit beginsel grotendeels geëvolueerd.
In 1970 werd de positie van gezinshoofd afgeschaft.
Geen van beide echtgenoten heeft nu een
beslissende stem in gezinsbeslissingen. Vandaag
spreken we over ouderlijk gezag. Gelijke rechten voor
buitenechtelijke kinderen zijn eveneens vastgelegd
en echtscheiding is nu gemakkelijker en minder
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strijdig met de wet op wederzijdse toestemming.
In 1999 is ook het burgerlijk solidariteitspact en
een wet op samenwonen toegevoegd. In 2013
verleent het wetboek eveneens toegang tot het
huwelijk aan personen van hetzelfde geslacht.
3. Het principe van de verdediging van
eigendomsrechten. Een van de grote stellingen
van de revolutie is dat iedereen eigenaar kan zijn
en dat die eigendom verdedigd kan worden.
Eigendom zou absoluut zijn. Dat wil zeggen
dat het niet ter discussie kan worden gesteld,
behalve om redenen van openbaar nut, tegen
een correcte en voorafgaande vergoeding.
4. Beginsel van burgerlijke vrijheid. Dit
is de vrijheid om verbintenissen met anderen
te sluiten, met inbegrip van de contractvrijheid
met gelijkheid van beide partijen. Het beginsel
van de burgerlijke vrijheid is sindsdien op grote
schaal gewijzigd en voor het laatst in de jaren
2010 aangepast voor alle aangelegenheden die
verband houden met het verbintenissenrecht.
Er zijn speciale regelingen ingevoerd die onder
de arbeidswet en de consumentenwet vallen.
5. Het beginsel van niet-confessionaliteit
van de staat. De kerk moeit zich als autoriteit niet
langer met de handelingen van de burgers. De
staat neemt deze rol op zich. Het huwelijk moet
bijvoorbeeld eerst op het gemeentehuis worden
gesloten voordat het naar de priester gaat. Gebeurt
datniet,danwordthethuwelijkalsnietigbeschouwd.
Het huidige secularisme van Frankrijk werd dus
vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek van 1804.
HET LEGIOEN VAN EER

Napoleon ligt aan de oorsprong van de
hoogste Franse onderscheiding, het Legioen
van Eer. Iedereen kan de onderscheiding
krijgen, ongeacht afkomst of rang. Ze wordt
gesymboliseerd door een vijfpuntige ster met
daarop een lauwerkrans. De onderscheiding
beloont de meest verdienstelijke burgers.
Oorspronkelijk gebruikte Napoleon ze om de
dapperheid van soldaten op het slagveld te
belonen. Volgens hem is het Legioen van Eer
de uitdrukking van promotie door verdienste.
Hij maakte er veel gebruik van nadat hij Keizer
was geworden. Tegenwoordig worden elk jaar
maximaal 2800 Legioenen van Eer toegekend.
Dit aantal wordt echter nooit bereikt. In
totaal zijn er momenteel 92.000 houders.
De Franse Revolutie schafte alle onderscheidingen
van het ancien régime af. In 1802 besloot
Napoleon echter een Legioen van Eer in te stellen
om de Franse burgers te belonen. Hou wou
niet alleen de aristocratie en de adel belonen,
zoals het geval was tijdens het ancien régime.
Het Legioen van Eer was aanvankelijk een
wetsontwerp dat vanaf 4 mei 1802 in de Raad
van State werd besproken. Napoleon heeft er
persoonlijk voor gezorgd dat het Legioen van
Eer werd ingesteld. Het wetsvoorstel werd op
19 mei 1802 aangenomen, ondanks de vrees
voor het ontstaan van een nieuwe aristocratie.
In die tijd werden vier rangen ingesteld: legionair,
officier, commandant en grootofficier. Vandaag
zijn er drie: ridder, officier en commandant.
Er bestaan ook twee klassen: Grootofficier
en Grootkruis. De ster en de knopen zijn wit
voor ridders en vermiljoen voor officieren.
Het staatshoofd is de Grootmeester van het
Legioen van Eer. Hij heeft onder zijn gezag de
Grootkanselier die de werkzaamheden van de
Raad van de Orde leidt. Deze raad beraadslaagt
over zaken die betrekking hebben op het statuut,
de begroting, benoemingen en promoties in de
hiërarchie. De Raad bestaat uit veertien leden,
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gekozen uit de hoogwaardigheidsbekleders
en commandanten van de Orde, één lid
uit de officieren en één lid uit de ridders.
Vandaag geven ministers de namen van personen
die de onderscheiding mogelijk kunnen krijgen.
Burgers kunnen ook een naam indienen, met
de steun van 50 ondertekenaars van hetzelfde
departement. Het Legioen van Eer kan aan iedere
burger worden toegekend, op voorwaarde dat
hij of zij geen strafblad heeft. Buitenlanders
kunnen deze onderscheiding ook krijgen, maar
zij kunnen geen deel uitmaken van de nationale
orde van het Legioen van Eer. Ten slotte kan de
onderscheiding afgenomen worden wanneer
iemand wordt veroordeeld voor een misdrijf
of een gevangenisstraf van een jaar of meer.
In 2007 werd besloten tot strikte gelijkheid voor
de promotie van burgers. Emmanuel Macron,
die president en de facto grootmeester van
het Legioen van Eer is geworden, heeft het
systeem in 2017 hervormd. Er zijn nu minder
onderscheidingen voorzien: 50% voor burgers,
10% voor militairen en 25% voor buitenlanders.
BANQUE DE FRANCE
De Banque de France is de centrale bank van
Frankrijk. Ze werd opgericht onder het Consulaat
in 1800. De Banque de France volgde op een
korte periode van een vrij bankensysteem onder
het Directorium en het Consulaat. In januari
1800 stelden bankiers het project van de bank
voor aan de minister van Financiën. De bank
fuseerde met de ‘Caisse des comptes courants’
en Napoleon werd haar eerste aandeelhouder.
Oorspronkelijk was de bank een particuliere
bank die door de staat werd gesteund. Ze kon
daarom toezicht houden op de productie van
bankbiljetten. De bank trad op als centrale bank
en leende geld uit aan andere banken. Het duurde
echter tot 1845 voordat ze genationaliseerd werd.
De Banque de France werd ook opgericht om
financieringsfaciliteiten te bieden aan industriëlen
en kooplieden. Naast de bank ontwikkelde
Napoleon de jaarmarkten en markten waar alle
kooplieden van Europa hun producten kwamen

verkopen.
LYCEUMS
De eerste lyceums werden in 1802 onder het
Consulaat opgericht. Napoleon besloot ze op
te richten om de “elite van de natie” op te leiden.
De lyceums waren bestemd voor jongens en
ontstonden uit de belangrijkste centrale scholen.
De leerlingen kregen les in de menswetenschappen
(oude talen, geschiedenis en retorica) en
in de wetenschappen (logica, wiskunde en
natuurkunde). De lyceums waren georganiseerd op
de wijze van een militaire structuur. Jongens waren
verplicht in een internaat te leven en een uniform
te dragen. In het begin is er een lyceum voor elk
departement, op kosten van de staat. Terzelfder
tijd werden beurzen in het leven geroepen om
de jongens toegang tot dit onderwijs te geven.
De lyceums bestaan nog steeds maar zijn nu
verplicht. Meisjes kunnen er eveneens les
volgen en ze liggen over heel Frankrijk verspreid.
Vandaag bieden de scholen ook andere
studierichtingen dan ten tijde van Napoleon.
WATERDISTRIBUTIE EN AANLEG VAN KANALEN
De Seine heeft Parijs altijd al van water voorzien.
Desondanks was er vaak een tekort aan water.
Bovendien maakte de bevolkingstoename het
probleem alleen maar erger. Reeds in 1802 wilde
Bonaparte de watervoorziening verbeteren en
lanceerde hij het project voor de aanleg van het
kanaal van Ourcq, dat in 1822 werd ingehuldigd, en
van het bekken vanVillette, dat in 1808 werd voltooid.
Die bekkens en kanalen maakten het mogelijk
de hoeveelheid beschikbaar water te vergroten.
De kanalen speelden ook een belangrijke rol in
de handel, aangezien goederen in die tijd bijna
evenveel over water als over de weg werden
vervoerd. Napoleon besloot nieuwe kanalen
aan te leggen om verschillende steden met de
hoofdstad te verbinden. Naast het kanaal van
Ourcq liet hij ook het kanaal Saint-Martin en het
kanaal Saint-Denis graven.
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DE BRUGGEN VAN PARIJS
Met de ontwikkeling van de kanalen, en omdat
de stad Parijs door de Seine doorkruist wordt, liet
Napoleon ook bruggen bouwen. De bruggen zijn
de Pont des Arts, de Pont d’Austerlitz en de Pont
de Léna.

BEGRAAFPLAATS PÈRE-LACHAISE
Tijdens het Consulaat verordende Napoleon
dat iedere burger het recht had om begraven
te worden, ongeacht godsdienst of ras. In juni
1804 werden bij keizerlijk decreet de regels
voor het begraven vastgesteld en moesten de
begraafplaatsen dienovereenkomstig worden
ingericht. De begraafplaats Père-Lachaise werd in
mei 1804 geopend.
Vóór die hervorming van het begrafeniswezen
werden de sterfgevallen enkel door de
rooms-katholieke kerk beheerd en lagen de
begraafplaatsen naast de kerken. Toen Napoleon
gemeentelijke en seculiere begraafplaatsen
inrichtte, “opende” de dood zich voor een nieuwe
markt. Architecten en beeldhouwers maakten
hier gebruik van. Père-Lachaise bevat veel bustes,
een zeer gebruikelijke decoratieve stijl in die tijd.
De begraafplaats Père-Lachaise is momenteel
de meest bezochte begraafplaats ter wereld.
Ze dankt haar bekendheid aan het feit dat
er veel beroemdheden begraven liggen.
De begraafplaats wordt ook beschouwd als
een openluchtmuseum van funeraire kunst.

LA MADELEINE
In 1806 ontwierp Napoleon La Madeleine. Hij wilde
het gebouw optrekken in de stijl van de Griekse
tempels. Het gebouw zal worden opgedragen
aan de glorie van zijn Grande Armée. Het is 108
meter lang, 43 meter breed en 30 meter hoog.
Het wordt omgeven door 52 Korinthische zuilen.
La Madeleine is altijd een heilige plaats
geweest. Aanvankelijk was het een kapel, die
verschillende keren werd verbouwd. Vervolgens
zou het verbouwd worden tot een kerk, tot
de werkzaamheden door de Franse revolutie
onderbroken werden. Onder het keizerrijk werden
de werken hervat en ontwierp Napoleon een
tempelproject. Alle vroegere werken werden
afgebroken alvorens met de bouw te beginnen.
In 1811 stopten de werkzaamheden wegens
gebrek aan budget. Ze werden hervat in 1812,
na de Russische veldtocht, maar Napoleon moest
inbinden en terugkeren naar het basisproject:
een kerk. De werken werden hervat onder de
verantwoordelijkheid en financiering van de kerk.

DE ARC DE TRIOMPHE
De dag na de slag bij Austerlitz verklaarde
Napoleon aan de soldaten dat “ze enkel
onder triomfbogen naar Frankrijk zouden
terugkeren”. De keizer besloot daarom een
boog te bouwen, geïnspireerd op de bogen
die onder het Romeinse Rijk werden opgericht
om een zegevierende generaal te herdenken.
In 1806 gaf hij bij keizerlijk decreet opdracht tot
de bouw van de Arc de Triomphe. Hij wou de
herinnering aan de overwinningen van de Franse
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legers vereeuwigen. Oorspronkelijk zou de Arc
de Triomphe op de Place de la Bastille komen
te staan, met een triomfantelijke laan die door
het Louvre en de Place de la Bastille zou lopen.
De minister van Binnenlandse Zaken overtuigde
de Keizer er echter van de Arc te bouwen in
het westen van Parijs, op de Place de l’Etoile.
Voor de bouw worden twee architecten in de arm
genomen: Jean-François Chalgrin en Jean-Arnaud
Raymond. Chalgrin won het contract. Voor de
Arc de Triomphe liet hij zich inspireren door de
tetrapylon van Janus en de Boog van Titus in Rome.
De bouw begon in 1806 en werd voltooid in 1836.
Na de nederlagen in Rusland en bij Waterloo wordt
de bouw stopgezet en pas in 1823 hervat, onder
Lodewijk XVIII, met de architect Louis-Robert
Goust. De boog moest de zegevierende expeditie
naar Spanje herdenken. In 1830 nam LouisPhilippe het oorspronkelijke idee van Napoleon
over, maar in een geest van verzoening. Hij
bracht de legers die tussen 1792 en 1815 hadden
gevochten bij elkaar. Met name de friezen op de
Arc de Triomphe danken we aan Louis-Philippe.

COLONNE VENDÔME
De Colonne Vendôme staat midden op de Place
Vendôme en werd opgericht tussen 1806 en 1810,
ter herdenking van de Slag bij Austerlitz. Ze werd
in 1871 verwoest, maar herbouwd zoals we ze nu
kennen. Het monument is een bronzen zuil van 44,3
meter met daarop een standbeeld van Napoleon.
Ze is geïnspireerd op de zuil van Trajanus in Rome.
De inscriptie aan de voet van de zuil luidt:
Napoleon, keizer Augustus, wijdde deze zuil aan
de glorie van het Grote Leger. De zuil is gevormd
uit het koper dat tijdens de Duitse oorlog
veroverd werd op de vijand, die onder zijn bevel
in 1805, in drie maanden tijd werd veroverd.
De Colonne Vendôme werd gemaakt met het
gesmolten metaal van de kanonnen van de vijand.

Er is nog een Arc de Triomphe in Parijs, die op de
Place du Carrousel. Die boog bevindt zich voor de
Tuilerieën. Aanvankelijk wilde Napoleon er vier
bouwen.
De Arc de Triomphe staat nu in het midden van
de Place Charles de Gaulle. Sinds 11 november
1923 staat er een eeuwig brandende vlam in het
midden. De boog werd geplaatst om de Eerste
Wereldoorlog te herdenken. Vandaag is het
monument veel meer dan een militair symbool.
De Arc de Triomphe wekt eveneens de herinnering
op aan andere conflicten. Ze is ook het symbool
geworden van de wereldbekeroverwinning van de
Franse nationale voetbalploeg in 1998.

BESCHERMER VAN DE WETENSCHAP
Toen Napoleon eind 1797 triomfantelijk naar
Frankrijk terugkeerde, werd hij gekozen tot
lid van het Nationaal Instituut van Frankrijk
in de afdeling mechanica van de klas voor
fysische en wiskundige wetenschappen. In die
tijd was het Instituut gevestigd in het Louvre.
De Commission des Sciences et des Arts werd
in 1798 opgericht om Bonaparte te begeleiden
bij zijn Egyptische veldtocht. Het doel was
wetenschappelijk, niet militair. Napoleon wilde
een encyclopedische studie van Egypte te maken.
DE EMPIRESTIJL
De Empirestijl is een architecturale stijl van
decoratie, textiel en meubilair. De stijl is
geïnspireerd door de oudheid (Egypte en
Rome). Ze kenmerkt zich door nationale trots en
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oorlogszuchtig enthousiasme.
Deze stijl kenmerkt zich door verschillende
symbolen: het laurierblad, de palm, het
schild, de helm of de militaire trofee, allemaal
voorwerpen
die
militaire
overwinningen
voorstellen en die centraal staan in de Empirestijl.
De bijen vertegenwoordigen de band met de
eerste koningen van Frankrijk. Ze staan symbool
voor de macht. De adelaar wordt beschouwd als
het officiële embleem van het Rijk. Hij verwijst
naar de mythe van het ontstaan van Rome. De
zwaan staat in de oudheid voor liefde, de vrouw en
haar schoonheid. Joséphine gebruikte de zwaan
veel om zichzelf te symboliseren in de gravures
op hun meubilair. De Empirestijl werd door
Napoleon opgelegd naar zijn smaak. Tenslotte
zijn er veel massieve en imposante elementen.
Deze stijl zal in heel Europa worden opgelegd.
Esthetisch kenmerkt ze zich door strakke rechte
lijnen, het overwicht van mahoniehout, bronzen
versieringen en krijgshaftige, Romeinse en
Egyptische motieven. Wat stoffen betreft zijn
satijn, tafzijde, fluweel en kasjmier de norm. De
overheersende kleuren zijn goudgeel, groen,
karmozijnrood, violet en paars.
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5E – 6E LEERJAAR LAGERE SCHOOL
ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA

ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA

TRANSVERSALE, BEOOGDE EN GEVRAAGDE VAARDIGHEDEN
Een boodschap begrijpen en analyseren:
leerlingen de mogelijkheid geven om te
observeren, vragen te stellen over de werking van
Frankrijk in de napoleontische tijd, het belang van
historische monumenten en de culturele rijkdom
van de beschaving van die tijd.

OP DE TENTOONSTELLING:
In de huid kruipen van een historicus en de
tentoonstelling en de figuur Napoleon ontdekken.
Het kind is dus een actor in zijn of haar eigen
leerproces.
IN DE KLAS:
De leerlingen voor het bezoek enkele vragen
stellen om te zien wat ze over Napoleon weten.
Wie was hij? Wat heeft hij bereikt?
NA HET BEZOEK:
Samen een samenvatting en een geïllustreerd
schema maken van de belangrijkste dingen die ze
tijdens het bezoek geleerd hebben. De kinderen
maken onder begeleiding van de leerkracht hun
eigen schema.

GESCHIEDENIS
Aanknopingspunten gebruiken om gebeurtenissen
en feiten in de geschiedenis te situeren.

NA HET BEZOEK
Kinderen kunnen een opstel maken waarin
chronologisch een aantal belangrijke elementen
uit het tijdperk van Napoleon aan bod komen. Het
resultaat is een ‘grote’ tijdslijn waar kinderen in
kleine groepjes aan kunnen werken. Elk groepje
heeft een specifieke taak: foto’s zoeken, de
legende schrijven, enz.

Aanwijzingen in kaart brengen en eigen
onderzoekspistes opstellen.

De verschillende sporen uit het verleden
analyseren.

Onderzoekspistes bekijken.

Informatie verzamelen door middel van
experimenteel onderzoek, documentair onderzoek
en observatie.
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Tijdsvoorstellingen gebruiken om zichzelf en feiten
in de tijd te situeren.

OP DE TENTOONSTELLING:
De standaardperiodes in kaart brengen op basis
van belangrijke gebeurtenissen;
Verschillende illustraties analyseren.
NA HET BEZOEK:
De historische periode op een tijdslijn illustreren
(werk met de belangrijkste data of een specifiek
thema zoals grote militaire campagnes).

Informatie verzamelen, sorteren, analyseren en
structureren.

OP DE TENTOONSTELLING:
Met ons leerlingenboekje moeten leerlingen
gegevens verzamelen over de voorwerpen
rondom hen en moeten ze die gegevens correct
analyseren om opdrachten op te lossen.

Een zoekmethode opstellen.

IN DE KLAS:
Relevante vragen selecteren;
Mogelijke kennis trachten te achterhalen door
een voorafgaande test af te nemen.

Informatie gebruiken en controleren of deze correct
is.

Informatie vergelijken en organiseren, de
gevonden elementen structureren.

Sporen uit het verleden lezen. De sporen uit
het verleden volgens hun aard identificeren en
klasseren.

Dieper ingaan op de oorlogsmiddelen (kleding,
wapens, bivaks, stafkaarten, enz.), de Empirestijl
(mode, decoratie, enz.) of officiële documenten
(memoires, het Burgerlijk Wetboek, enz.)

Informatie zoeken.

Een werkinstrument gebruiken (historische
documenten, historische bronnen, teksten,
voorwerpen, kaarten, enz.)

Historische bronnen gebruiken.

De levenswijze van een volk en de menselijke,
sociale, culturele, religieuze evoluties in een
bepaalde periode identificeren, analyseren,
interpreteren en begrijpen;
IN DE KLAS:
Een specifieke woordenschat met betrekking
tot Napoleon verwerven (veldtocht, keizerrijk,
revolutie, enz.)

De levenswijze van personen uit een bepaalde
periode bepalen.

Te weten komen hoe de mensen onder Napoleon
leefden (revolutie, consulaat, keizerrijk), hoe de
sociale hiërarchie in elkaar zat (adel, aristocratie,
bourgeoisie, volk).
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NA HET BEZOEK:
Onze huidige leefwijze met die ten tijde van
Napoleon vergelijken.

AARDRIJKSKUNDE
Voorstelling van het gebied. Een plaats lokaliseren.
Voorstellingen van de ruimte gebruiken om feiten
in de ruimte te situeren.

OP DE TENTOONSTELLING:
Ontdekking van het grondgebied van WestEuropa, maar ook van Rusland en Egypte.
Evoluerende kaart van landen (zie grenzen).
Kaart met de belangrijkste plaatsen (steden en
slagvelden) waar Napoleon is geweest (Parijs,
Ajaccio, Toulon, Marseille, Egypte (Alexandrië),
Sint-Helena, Elba, Moskou, enz.)

De samenstelling van het landschap.
Een landschap op een aardrijkskundige kaart lezen:
Overheersende elementen zoeken;
Concrete voorbeelden van de samenstelling van het
landschap kunnen aanduiden;
De natuurlijke of menselijke elementen uit het
landschap beschrijven.

Onderscheid maken tussen de verschillende
landschappen van Napoleons verschillende
veldtochten (Frankrijk in vergelijking met Rusland
en Egypte).

Interactie mens/ruimte.
Verschillende aspecten van de levenswijze van de
mensen vergelijken op basis van het gebied waar ze
wonen.

De verschillende eigenschappen van de
bevolkingsgroepen, hun verplaatsingen, hun
sociale organisatie, de plaats van de kinderen, de
rol van het onderwijs beschrijven;
Een beschrijving geven van de impact van het
landschap en het klimaat op de gewoontes
van het volk, de voedingsgewoontes
en de levenswijze van de verschillende
bevolkingsgroepen in de regio’s die Napoleon
tijdens zijn campagnes bezocht;
Een vergelijking maken met het Frankrijk ten
tijde van Napoleon maar ook met de huidige
levenswijze.

FRANS
Informatie opnemen, verwerken, onthouden en
gebruiken.

OP DE TENTOONSTELLING:
De bestudeerde periode begrijpen via
verschillende visuele en/of audiovisuele
documenten. Het leerproces en de kennis tijdens
het bezoek structureren via een spel waarin
kinderen informatie moeten gaan zoeken in de
tentoonstelling (zie leerlingenboekje).
NA HET BEZOEK:
SHet leerproces en de kennis na de
tentoonstelling structureren door de leerlingen
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een interactieve quiz of een quiz op papier te
laten afnemen. Het leerproces kan in de klas nog
verder uitgediept worden.
Lezen, luisteren en schrijven afstemmen op de
specifieke situatie.

OP DE TENTOONSTELLING:
Ons leerlingenboekje is een goed hulpmiddel
om de aandacht van de leerlingen tijdens de
tentoonstelling vast te houden.

Betekenissen uitwerken.

Bij de voorwerpen uit de tentoonstelling wordt er
schriftelijke informatie gegeven zodat leerlingen
duidelijk weten waar het voorwerp betrekking
op heeft. Leerlingen moeten in staat zijn om
de gegeven informatie te begrijpen en er de
belangrijkste informatie uit te halen. Verder
moeten ze de stellingen uit het leerlingenboekje
of tijdens een eventuele voorafgaande test
kunnen controleren en eventueel herformuleren.

De algemene indeling van een tekst bepalen:
De belangrijkste verklarende structuur bepalen,
verschillende documenten analyseren en verschillende
soorten teksten herkennen, lezen, analyseren,
informatie eruit halen en structuur aanbrengen

Uittreksels uit de memoires van Napoleons lezen;
Teksten van de tentoonstelling lezen;
Lezen van een stripverhaal dat zich afspeelt in
de tijd van Napoleon en een vergelijking maken
tussen hoe hij in het stripverhaal wordt afgebeeld
en hoe hij in werkelijkheid was;

Zorgen voor structuur en samenhang in een tekst.

NA HET BEZOEK:
Verschillende samenvattende schema’s maken;
Een kleine presentatie maken;
Een verslag maken;
Een verklarend stripverhaal maken;
Opstellen van een verhaal dat zich afspeelt in het
Europa van Napoleon of dat zich toespitst op de
opvallende daden van belangrijke figuren uit de
periode.

Spreekvaardigheid

NA HET BEZOEK:
Een verhaal vertellen of een presentatie geven
rond het leven van Napoleon, zijn tijdperk,
enz. Dialoog en interactie tussen de leerlingen
is welkom. Leerlingen kunnen de rol spelen
van Napoleon (of een van zijn tijdgenoten,
bijvoorbeeld de schrijver van zijn memoires) om
de activiteit leuker te maken. Leerlingen moeten
dus rekening houden met hun publiek, stress
onder controle houten (ademhaling, stem, enz.),
een bepaalde sfeer scheppen, enz.
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KUNSTGESCHIEDENIS
Een werk in zijn historische en culturele context
plaatsen.

Kennismaken met de Empirestijl, de architectuur
van de Parijse monumenten, de schilderijen die
Napoleon voorstellen, enz.

PLASTISCHE OPVOEDING
Figuren, voorwerpen, dieren, landschappen, …
voorstellen
Kleurmengelingen maken,
Een ruimte organiseren door elementen samen
te brengen en de correcte verhoudingen te
respecteren (achtergrond, vorm, kleuren, beweging,
…).

NA HET BEZOEK:
Een tekening of schilderij over het thema van
de tentoonstelling maken (decors, thema’s,
personages, enz.).

1E – 3E LEERJAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS
ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA

VOORBEELD VAN ACTIVITEITEN
GESCHIEDENIS

Informatie gebruiken en de relevantie controleren
in functie van de zoekopdracht.

OP DE TENTOONSTELLING:
De leerkracht kan op voorhand een vragenlijst
maken (open vragen, juist of fout-vragen,
meerkeuzevragen). Leerlingen kunnen de
antwoorden vinden tijdens hun bezoek aan de
tentoonstelling.

Informatie controleren en organiseren in functie
van de zoekopdracht. Een enkelvoudige tabel of
een tabel met dubbele ingang maken en aanvullen.

NA HET BEZOEK:
De leerkracht kan een tabel opstellen waarin de
leerlingen de informatie die ze tijdens het bezoek
verworven hebben kunnen noteren.

Tijdsvoorstellingen gebruiken

IN DE KLAS:
Voor het bezoek aan de tentoonstelling, in
groepjes van drie of vier, een tijdlijn opstellen
waarin de verworven kennis tijdens de lessen
geschiedenis aan bod komt. Elke leerling
levert zijn persoonlijke bijdrage aan de tijdlijn
(illustraties of foto’s toevoegen, in teksten de
belangrijkste gebeurtenissen zoeken, enz.).
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Informatie in een ruimtelijk en chronologisch kader
situeren met aanknopingspunten en specifieke
voorstellingen …
Aanknopingspunten gebruiken.

IN DE KLAS:
Het bestuur onder Napoleon situeren op een
tijdlijn in relatie tot andere Franse leiders die hem
voorafgingen (en volgden) en in relatie tot andere
historische stromingen/tijdperken.

Organiseren van de tijd – Situeren van
gebeurtenissen die andere personen hebben
meegemaakt (chronologie, frequentie, duur, tijd in
het verleden) en evolutie van die situaties.
Sporen uit het verleden lezen. De sporen uit
het verleden volgens hun aard identificeren en
klasseren. De herkomst bepalen en ze in verband
brengen met hun context

De tentoonstelling plaatst de verschillende sporen
uit het verleden (voorwerpen, schriftsystemen,
enz.) van de Napoleonistische tijd in een bredere
context.

Historische bronnen gebruiken:
Onderscheid maken tussen een origineel of een
gereconstrueerd document; een feit of een mening.
Bronnen interpreteren en een onderscheid

OP DE TENTOONSTELLING:
Vaardigheid van de leerling om de originele
stukken te onderscheiden van de replica’s of
kopieën die in de tentoonstelling getoond
worden.

kunnen maken tussen bewezen feiten en
veronderstellingen.
De manier van leven in een bepaalde tijd:
Concrete aspecten van onze manier van leven
identificeren en vergelijken met een andere (in dit
geval de Napoleontische tijd)
Bronnen interpreteren en een onderscheid
kunnen maken tussen bewezen feiten en
veronderstellingen.

De verschillende aspecten van de levensstijl ten
tijde van Napoleon bepalen en vergelijken met
onze huidige levensstijl.
Kennismaken met de levensstijl onder Napoleon
(revolutie, consulaat, keizerrijk), de sociale
hiërarchie (adel, aristocratie, bourgeoisie, volk) en
vergelijkingen maken met de huidige wereld.

De evolutie van onze levensstijl ten opzichte van
de levensstijl uit het bestudeerde tijdperk kunnen
beschrijven.

Identificeren en klasseren:
Archeologische overblijfselen (voorwerpen,
monumenten, diverse elementen, enz.)
Geschreven documenten
Iconografische documenten (gravure, beeld,
schilderij, foto)
Schematische documenten (kaart, plan, enz.)

De verschillende voorwerpen en documenten
uit de tentoonstelling (historische voorwerpen,
geschreven documenten, enz.) identificeren en
klasseren.
Die elementen kunnen in een tabel worden
ingedeeld.
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AARDRIJKSKUNDE
Een plaats, een ruimte lokaliseren:
- Een plaats met vooraf bepaalde
aanknopingspunten situeren.
- Oriëntatie volgens de acht windrichtingen.

Lezen van de kaarten die tijdens de
tentoonstelling gebruikt worden.

Bepalen van het reliëf, de vegetatie en de
invloed van de mens op het Franse landschap.
We denken met name aan de verbetering van
de verkeerswegen, wat een onvermijdelijk effect
moet hebben gehad.

De onderdelen van het landschap:
Het reliëf, de vegetatie en de invloed van de mens
bepalen.

Natuurlijk milieu:
Sterke en zwakke punten bepalen: hoogte,
landvormen, gemiddelde temperatuur, neerslag,
schaarse of uitbundige vegetatie.

De vraag stellen hoe Frankrijk, dankzij zijn
natuurlijke diversiteit (productie van grondstoffen
en handel), een staat met een grote invloed op de
Europese economie kon zijn.

Organisatie van de ruimte:
Functies omschrijven: woongebied, landbouwgebied,
handelsgebied, industriegebied, …

De functie van de verschillende gebieden
ten tijde van Napoleon aanduiden:
woongebied, landbouwgebied, handelsgebied,
industriegebied, …

Interactie mens/ruimte:
Volgende aspecten kunnen benoemen en
aanduiden: verplaatsingen, verstedelijking,
economische activiteiten, sociale organisatie,
impact op het sociale leven (afwisseling dag/nacht,
opeenvolging van de seizoenen).

Verstedelijking: Napoleons doel voor het
aanleggen van nieuwe wegennetten begrijpen,
wat hij precies deed om het wegennet te
moderniseren en hoe het verschilt van wat
daarvoor bestond.

FRANS
De algemene kenmerken van een teksttype kunnen
herkennen:
de verschillende elementen van een bepaalde
indeling en context kunnen herkennen: tekst,
paratekst, grafiek, tabel

De onderdelen van de verschillende
informatiedragers (informatiepanelen, borden,
enz.) uit de tentoonstelling bepalen. Hoe
worden die verschillende elementen tijdens de
tentoonstelling gebruikt?

Reageren op geschreven documenten,
geluidsdocumenten en visuele documenten …
door een persoonlijke mening te geven en deze op
een samenhangende manier te verdedigen.

NA HET BEZOEK:
Persoonlijke uiteenzetting – schriftelijk of
mondeling – over de tentoonstelling.
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KUNSTGESCHIEDENIS
Een onderbouwde mening over een kunstwerk
kunnen geven.
De voorgestelde situatie op een afbeelding kunnen
samenvatten.

Tijdens een korte presentatie een mondelinge
voorstelling geven van een aantal werken in
de Empirestijl die door Napoleon gepromoot
werd (bv.: Jacques-Louis David – De kroning van
Napoleon). Uitleg kunnen geven bij deze werken.

MEDIA-OPLEIDING
Een kritische geest ten opzichte van de media
ontwikkelen

IN DE KLAS:
Het houden van debatten over diverse mediaitems;
De balans opmaken van de persvrijheid
tijdens de Franse revolutie en de invloed van
de politieke standpunten van de kranten op
hun informatieoverdracht, in vergelijking met
de huidige journalistiek en bijvoorbeeld de
gezondheidscrisis. Is de politieke positie van
invloed op de manier waarop tegenwoordig, maar
ook tijdens de Franse revolutie, met de informatie
wordt omgegaan, zowel in kwantitatief als in
kwalitatief opzicht?
Is totale objectiviteit haalbaar in de pers? Een
vergelijking tussen de politieke uitdagingen van
de Franse Revolutie en de meningen over de
COVID-19-crisis.
Nadenken over de manier waarop nieuws en
opinies circuleerden in de tijd van Napoleon, in
vergelijking met het digitale tijdperk.
Aandacht voor het thema censuur. Ten tijde
van het keizerrijk werd iedereen die kritiek had
op het leger, de autoriteiten of de geallieerden
automatisch gecensureerd. Wat voor invloed
had dit op de pers in die tijd? Hoe zit het met
die censuur vandaag? Bestaat het nog? Is de
persvrijheid vandaag volledig gewaarborgd?
(Verwijzing naar de Mohammed-cartoons).
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4E – 6E LEERJAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS
ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA

VOORBEELD VAN ACTIVITEITEN
GESCHIEDENIS

Gebruiken van historische bronnen

Nadenken over de invloed van Napoleons
veroveringen op het Europese landschap
(geografisch en politiek) en de invloed op
vandaag.

FRANS
Verbanden (overbodige, aanvullende,
tegenstellende, ...) analyseren tussen de visuele,
geschreven en geluidselementen.

Observatie van de verschillende elementen
van de tentoonstelling (visuele, geschreven en

Verschillende tekstsoorten en -genres realiseren
(notities, rapporten, verslagen, samenvatting,
samenvoeging van verschillende teksten, ...)

Notities maken tijdens het bezoek en opstellen
van een verslag over de tentoonstelling (wat de
leerlingen gezien, gehoord, … hebben)

Deelnemen aan verschillende
communicatiesituaties
Hulpmiddelen voor mondelinge communicatie
efficiënt gebruiken (bijv.: schema’s, illustraties,
borden, microfoon, projector).

Een mondelinge presentatie voorbereiden:
Een element uit de tentoonstelling gebruiken als
onderwerp van de presentatie
Uitwerken van het thema met aanvullende
documentatie
Presentatie in de klas

geluidselementen) om ze met elkaar in verband
te brengen.

AARDRIJKSKUNDE
Interactie mens/ruimte:
Volgende aspecten kunnen benoemen en
aanduiden: verplaatsingen, verstedelijking,
economische activiteiten, sociale organisatie, impact
op het sociale leven.
Indeling van het landschap.

De politieke en diplomatieke betrekkingen tussen
Frankrijk en andere Europese mogendheden
bepalen.
De sociale klassen vóór de revolutie en de
veranderingen in die klassen na de revolutie
bepalen. De reorganisatie van de economische
activiteiten en de gevolgen van de aanleg van
de hoofdwegen voor de economie (markt, enz.)
bepalen. De veranderingen voor arbeid en
verplicht onderwijs in vergelijking met vandaag
bepalen.
Verstedelijking: Napoleons doel voor het
aanleggen van nieuwe wegennetten begrijpen,
wat hij precies deed om het wegennet te
moderniseren en hoe het verschilt van wat
daarvoor bestond.
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KUNSTGESCHIEDENIS
De stilistische kenmerken van een geschrift, een
tijdperk of een stijl vaststellen.

Aandacht besteden aan de Empirestijl. De
verschillen tussen de vorige en volgende stijlen,
de inspiratiebronnen voor de mode en de
decoratie van de Empirestijl onderscheiden.

PLASTISCHE KUNSTEN
Een artistieke compositie rond de tentoonstelling
uitwerken, bijvoorbeeld een reclameaffiche of
uitnodigingskaarten
infografiek
expressietechniek (schilderij, tekeningen, gelijmd
papier, enz.)

Creativiteit tonen.

Een element van de tentoonstelling (voorwerp,
enz.) nemen en een kopie maken met
boetseerklei of via een techniek geïnspireerd op
een andere artiest (Picasso, enz.).

Vertrouwd raken met fotografische manieren en
technieken.

Fotoverslag (zonder flits) van de tentoonstelling.

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
Gegevens uit een tekst, een grafiek, een tabel, een
document, … halen
Samenvatten
Belangrijke gedeelde informatie uit verschillende
bronnen halen
Verbanden tussen die informatie op een
gestructureerde manier voorstellen, in de vorm van
een plan, een schema, een grafiek.
Grootheden meten of inschatten (door beroep te
doen op het internationaal eenhedenstelsel)

Tijdens de tentoonstelling moeten de leerlingen
informatie uit verschillende bronnen verwerken.
Leerlingen kunnen die verschillende bronnen
analyseren om te begrijpen hoe ze die informatie
weergeven. De leerlingen kunnen hun
bevindingen delen in de vorm van een plan of
een schema.

Grootheden inschatten (massa, lengte,
oppervlakte, volume, enz.) van een voorwerp in
de tentoonstelling.
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FILOSOFIE EN ZEDENLEER
Onderscheid maken tussen de verschillende
machten, hun toepassingsgebied en hun
respectieve rol

Nadenken over het verschil tussen de politieke
regimes die onder Napoleon van kracht waren en
het huidige politieke regime in België.
Een onderscheid maken tussen de verschillende
Europese politieke actoren in het conflict met
Napoleon en een gedetailleerde vergelijking
maken op basis van hun respectieve politieke
functioneren.
Bepalen van de impact van het Burgerlijk
Wetboek, de huidige erfenis en de rol die het nog
steeds speelt in ons burgerlijk recht.

TECHNISCHE EN TECHNOLOGISCHE OPVOEDING
Zelf een document in het Frans kunnen schrijven.
De tekst moet gestructureerd, begrijpelijk en
leesbaar opgesteld worden zodat een lezer die
weinig kennis heeft over het onderwerp meer te
weten komt over een vraag, een probleem of een
thema.

NA HET BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING:
- een verslag opstellen
- een artikel schrijven
- een poster ontwerpen

Evalueren van de invloed van wetenschappelijke
ontdekkingen en technologische innovaties op
onze huidige beschaving.

Het verband leggen met de vernieuwingen en
realisaties waarvoor Napoleon verantwoordelijk
was en die ook vandaag nog relevant zijn (bv.
burgerlijk wetboek).

43
ENKELE NUTTIGE BRONNEN

De Fondation Napoléon : https://fondationnapoleon.org/
Napoleonica (Fondation Napoléon): https://www.youtube.com/channel/UCttiTxIy_lMQe_QrJmNBROA
“Geheim van de geschiedenis: Hoe word je Napoleon?”: https://youtu.be/WeHTlU8efMA
De jeugd van Bonaparte (verhalen en beschavingen): https://youtu.be/CNXtjG68nPs
Burgerlijk wetboek - deel 1: https://youtu.be/d0eCLeCFEnA
Burgerlijk wetboek - deel 2: https://youtu.be/d5c7JuWzWAk
Légion d’Honneur: https://youtu.be/L36-7CZROxM
De zusters van Napoleon - Elisa: https://youtu.be/klWiA5LYZH0
De zusters van Napoleon - Pauline: https://youtu.be/leOYopaA2i0
De zusters van Napoleon - Caroline: https://youtu.be/FdDlc_wIJbc
Begraafplaats Père Lachaise: https://youtu.be/3lzW5uE92cg
Arc de Triomphe: https://youtu.be/jbYZSSOZbM8
La Madeleine: https://youtu.be/zmtaztuYwuo
Napoleontische hervormingen: https://youtu.be/2ByZiMf3BNo
De Banque de France: https://youtu.be/m6JWtuz6Ytw
De erfenis van Napoleon: https://youtu.be/8OPfgzEw2Ls
De Colonne Vendôme: https://youtu.be/Wbb8S3y1tss

