Napoleon
bekendste persoon uit de geschiedenis
Napoleon behoort tot de meest bekende personen uit de geschiedenis. Hij wist zich
van eenvoudige komaf op te werken tot keizer van Frankrijk en heerser over bijna
geheel Europa. Maar bij Waterloo werd hij verslagen.
In Waterloo komen nu toeristen uit heel de wereld. Ze willen kijken naar het
slagveld waar Napoleon werd verslagen. Er is een show over te zien. De winkel staat
vol met beeldjes van Napoleon.
Napoleon
Napoleon heeft rond 1800 geleefd, dus nu ongeveer 200
jaar geleden. Het is in die tijd onrustig in Frankrijk. De
koning is verjaagd en onthoofd. Er zijn opstanden en
rellen. De ene groep Fransen vecht tegen de andere. Er is
niemand die echt de macht heeft in Frankrijk. Deze tijd
wordt de tijd van de Franse Revolutie genoemd.
De koning wordt onthoofd

Op dat moment vallen ook nog eens Engelse troepen Frankrijk binnen. De stad
Toulon is al in handen van de Engelsen. Napoleon, een officier in het Franse leger,
maakt een plan om de Engelsen uit Toulon te verjagen. En dat lukt. Napoleon wordt
ineens beroemd in heel Frankrijk!
Napoleon aan de macht
Napoleon wordt bevorderd tot generaal in het Franse
leger. Met zijn troepen gaat hij naar Italië en behaalt
daar overwinningen. Ook stukken van Oostenrijk komen
in handen van Frankrijk. De Fransen en de Franse
regering zijn trots op Napoleon.
Een paar jaar later, als de Fransen heel ontevreden zijn
over hun regering, pakt Napoleon zijn kans. Hij trekt op
naar de hoofdstad Parijs en grijpt de macht in Frankrijk.
Het Franse leger staat aan zijn kant. Napoleon heeft alleen de macht in handen in
Frankrijk.
In Frankrijk heerst nu orde en rust. Napoleon maakt allerlei nieuwe wetten. Met zijn
vrouw woont hij in de prachtige paleizen van de vroegere koningen.

Tegenstanders
Maar niet iedereen is het eens met Napoleon aan de leiding. Hij maakt zichzelf
namelijk bestuurder van Frankrijk voor de rest van zijn leven. Bovendien mag
alleen hij zijn opvolger kiezen. Het volk heeft dus helemaal geen invloed meer.
Steeds meer mensen worden hier ontevreden over. Napoleon vindt dat deze
mensen hun mond moeten houden. Hij stelt de censuur in. Dit betekent dat kranten
niet meer alles mogen schrijven wat ze willen. De Fransen mogen hun mening niet
meer vrijuit laten horen.
De tegenstand tegen Napoleon groeit. Er wordt een aanslag op zijn leven gepleegd
wanneer hij met de koets op weg is naar een operavoorstelling. Napoleon overleeft
de aanslag. Hij rekent streng af met zijn tegenstanders. Honderden mensen
worden gevangen genomen en gedood.
De keizer van Frankrijk tegen Europa
Napoleon is de baas in Frankrijk en heeft alle macht in
handen.
In de belangrijkste kerk van Parijs kroont hij zichzelf en
zijn vrouw tot keizer en keizerin van Frankrijk. Zijn
alleenheerschappij is nu een feit.
Intocht Napoleon Amsterdam AHM

Er worden oorlogen gevoerd. Heel Europa voelt de nieuwe macht van Frankrijk
onder Napoleon. Oostenrijk wordt uitgeschakeld, Pruisen, Spanje, en ook Nederland.
Napoleon maakt zijn broer Lodewijk koning van Holland.
Moskou in brand
Maar Napoleon wil nog meer. De Franse legers trekken
door Duitsland en Polen op richting Moskou. Ze komen
heel ver, want de Russische troepen vechten niet, maar
trekken zich terug. De Russen trekken ook weg uit hun
hoofdstad. Ze steken zelfs de stad in brand!
En dan wordt het winter. Daar hebben de Russen opgewacht. Zij weten als geen
ander hoe koud het dan kan zijn. De Fransen zijn daar niet op voorbereid. Hun
kleding is te dun en hun geweren en kanonnen doen het niet meer door de kou. Ze
moeten zich wel terugtrekken.

De Russische soldaten zijn wel gewend aan de kou. Voortdurend vallen ze de Franse
troepen aan. Duizenden soldaten sneuvelen. Napoleon vlucht naar Parijs en laat zijn
leger aan hun lot over.
Waterloo
Napoleon beseft dat de grote landen van Europa
plannen maken om hem voorgoed te verslaan. Een paar
jaar later gebeurt dat ook.
Het leger van de Engelsen en de Pruisen verzamelen
zich in de zuidelijke Nederlanden. Napoleon wil ze
verslaan en trekt met een groot Frans leger naar het noorden op. Vlakbij Brussel,
op de uitgestrekte velden bij Waterloo vindt de grote veldslag plaats. Het geluk is
niet langer met Napoleon. Hij wordt in Waterloo volledig verslagen.
Napoleon wordt gevangen genomen. Hij moet zijn verder leven doorbrengen op een
eilandje, heel ver weg. Bewakers zorgen ervoor dat hij niet kan vluchten. Zes jaar
later sterft hij daar eenzaam en alleen. In Parijs kreeg Napoleon jaren later een
prachtig grafmonument. Voor heel veel Fransen is hij nog steeds een grote held.
Napoleon wordt nog altijd vereerd
Napoleon werd bij Waterloo (in 1815) voorgoed
verslagen. Hij werd gevangen genomen en naar een ver
eiland gebracht. Op dat eiland zat hij gevangen. In
Waterloo komen nu toeristen uit heel de wereld.
Ze willen kijken naar het slagveld waar Napoleon werd
verslagen. Er is een show over te zien. De winkel staat
vol met beeldjes van Napoleon. Er zijn boeken, T-shirts
en spelen over Napoleon te koop.

Toch vreemd..
Dat is vreemd want Napoleon in Waterloo heeft verloren. Je
moet goed zoeken om iets te vinden over de winnaar, de
Engelse generaal Wellington. Alle aandacht gaat uit naar
Napoleon. Hij is de beroemde held.

Komt dat door de vele schilderijen die hij van zichzelf heeft laten maken? Hij staat
daar altijd goed op: wanneer hij zichzelf kroont tot keizer, te paard aan het hoofd
van zijn troepen, boven op een heuvel als hij zijn troepen commandeert in een
veldslag. Die schilderijen maken hem tot een held. Zo wilde Napoleon het ook graag.

Borstbeeld Napoleon AHM
Ook kritiek op Napoleon
Maar hij heeft ook veel kwaad gedaan. Napoleon heeft
duizenden soldaten de dood in gejaagd, omdat hij zoveel
oorlogen heeft gevoerd tegen allerlei landen. Hij wilde
alle macht, in Frankrijk en later in Europa, ook al kostte
dat het leven van duizenden soldaten.
Bij de veldtocht naar Rusland, in 1812, lukte het niet om
de Russen te verslaan. Ze bleven zich terugtrekken. Ze staken zelfs hun eigen
Moskou in brand. Toen moest Napoleon wel opgeven. Zijn grote leger moest
langzaam door de felle vrieskou terug naar huis. Maar Napoleon bleef niet bij hen.
Hij ging snel naar Parijs en liet zijn leger aan hun lot over.

Wist je dat?
In 1804 had een Frans-Nederlands leger ( 18.000 soldaten) zijn tenten
opgeslagen in de bossen bij Zeist. De soldaten verveelden zich. Hun
commandant gaf hen de opdracht: bouw een piramide ter ere van Napoleon.
Binnen vier weken lag er een berg van 36 meter hoog. Er bovenop kwam een
houten obelisk. De piramide werd genoemd naar de beroemdste veldslag die
Napoleon had gewonnen. Daarom heet de plek nu ´de piramide van Austerlitz´.
Je kunt de piramide nog steeds beklimmen en dan heb je een prachtig
uitzicht.
In de slag bij Waterloo vochten Britse, Pruisische en Franse legers tegen
elkaar. Ze hadden alle voetsoldaten (infanterie) en soldaten te paard
(cavalerie). De cavaleristen gebruikten zwaarden en revolvers. De
infanteristen schoten met musketten met daarop een bajonet (mes) en
revolvers.
Nadat de veldslag bij Waterloo (18 juni 1815) was uitgeraasd, was het ineens
heel stil. Op de velden lagen 40.000 soldaten en 10.000 paarden, dood of te
gewond om nog te kunnen bewegen.
Napoleon veroverde in 1798 Egypte. Het Franse bestuur dat daar kwam, deed
voor het eerst onderzoek naar de tijd van de farao´s en de piramides.
Hierdoor ontstond een nieuwe wetenschap: de Egyptologie.

In 1795 veroverden de Franse legers ons land. Nederland heette voortaan de
´Bataafse Republiek´ en later ´Koninkrijk Holland´. In 1810 werd Nederland
ingelijfd bij Frankrijk. Ons land was toen eigenlijk een provincie van
Frankrijk.
In 1811 bezocht Napoleon Rotterdam. Er werden veel veiligheidsmaatregelen
genomen. Zo mocht er geen vuurwerk worden afgestoken en mochten er
geen boten onder bruggen liggen. Men was heel bang dat iemand een aanslag
wilde plegen op Napoleon.

