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Thema 8.2 Les 1
Onthoofde revolutionairen

Burgers  
in OpsTand
In de achttiende eeuw dachten 
mensen steeds kritischer na en 
begonnen met wetenschappelijk 
onderzoek. Deze tijd vol nieuwe 
ideeën wordt de Verlichting 
genoemd. Mensen gingen ook anders 
denken over de macht van de koning 
en de adel. Zo werd tijdens de Franse 
Revolutie de koning afgezet en 
gedood. ‘Iedereen is gelijk’ zeiden de 
burgers en de adel werd afgeschaft. 
Het volk streed voor grondrechten 
die hun vrijheid beschermden.
Niet iedereen was blij met de 
revolutie. Sommige mensen hadden 
liever een koning en waren tegen de 
revolutie. De strenge revolutionair 
Robespierre kwam aan de macht. Hij 
liet tegenstanders van de revolutie 
oppakken en veroordelen. Veel 
mensen verloren hun leven onder de 
guillotine. De verdachte had geen 
kans zich te verdedigen tijdens de 
rechtszaak. Er waren geen getuigen 
en geen onafhankelijke rechters. In 
onze tijd vinden we het oneerlijk om 
zo mensen te veroordelen.
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GeorGes Danton Charlotte BlanCheton

Charlotte Corday

MaxiMilien 
RobespieRRe

Wie Was hij? Danton speelde een 
belangrijke rol bij het afzetten van de 

koning. aan het begin van de 
revolutie had hij dezelfde 

ideeën als Robespierre. 
Maar dat veranderde.
WaaRoM WeRD hij 
onthoofD? Danton 
was niet blij met de 
vele onthoofdingen. 
hij wilde een einde 
maken aan het 

bloedvergieten. omdat 
hij anders dacht, voelde 

de leider Robespierre  
zich door hem bedreigd.

het pRoces De beschuldiging tegen 
Danton was zwak. er waren weinig 
bewijzen tegen hem. toch werd hij 
gezien als tegenstander van de revolutie 
omdat hij medelijden met gevangenen 
had en het oneens was met de 
machthebbers.
tijdens de rechtszaak verdedigde 
Danton zich en maakte hij de rechters 
belachelijk. het publiek stond aan  
zijn kant. hij wilde getuigen laten 
opdraven, maar dat mocht niet.  

het proces duurde twee dagen.
Laatste WooRDen ‘Vergeet  

niet mijn hoofd aan het volk te 
tonen. het is de moeite waard.’

Wie Was zij? De vrouw van een handelaar in stoffen. 
WaaRoM WeRD zij onthoofD? in de stad waar ze woonde, kwamen  
families van adel in opstand tegen de revolutie. een deel van het volk,  
waaronder charlotte, was ook tegen de revolutie. ‘Leve de koning!  
naar de hel met de republiek!’ riep ze.
het pRoces ooggetuigen wezen haar aan als een van de felste oproerkraaiers. 
samen met zeven anderen werd ze ter dood veroordeeld, omdat ze een vijand van 
de revolutie was. het was een kort proces. charlotte vond dat ze niet schuldig was.
afscheiDsbRief op weg naar de guillotine schreef ze een korte brief  
aan haar man: ‘ik zie niet in wat ik heb misdaan, maar ik moet sterven.’

Wie Was hij? Robespierre was een leider van 
de revolutionairen. De ideeën van de revolutie 
vond hij belangrijker dan mensen. hij was voor 
kiesrecht voor alle mannen, voor afschaffing van 
de slavernij en voor eerlijke belastingen. 

WaaRoM WeRD hij onthoofD? iedereen 
waarvan hij dacht dat ze tegen de revolutie waren,  

liet hij vermoorden. hij vertrouwde maar weinig 
mensen. zelfs de mensen met wie hij samenwerkte, 

vreesden voor hun leven. zij arresteerden hem.
het pRoces tijdens zijn arrestatie probeerde Robespierre zichzelf te doden.  
Dat mislukte. hij had zichzelf wel erg verwond. De ochtend daarna werd hij voor de 
rechtbank gebracht. Door zijn verwondingen kon hij niet meer praten. De rechtszaak 
duurde niet lang. Robespierre werd beschuldigd van het in gevaar brengen van het 
volk. Die middag nog werd hij naar de guillotine gebracht. 
oVeR heM Dit zei een andere revolutionair: ‘Robespierre is gevaarlijk, want hij  
gelooft in alles wat hij zelf zegt’. 

Wie Was zij? een vrouw die het eens was met de revolutie, maar  
geweld haatte. in september 1792 trok een groep mensen langs  
gevangenissen om tegenstanders van de revolutie te vermoorden.  
corday schrok hier erg van. Volgens haar had de journalist Marat  
het volk opgejut. ze vreesde dat hij dat vaker zou doen.
WaaRoM WeRD zij onthoofD? ze kocht een keukenmes en ging  
bij Marat op bezoek. hij zat in bad, omdat hij een huidziekte had.  
toen ze de kans kreeg doodde corday hem. zo hoopte ze een eind aan  
het geweld te maken en een burgeroorlog te voorkomen.
het pRoces ze gaf meteen haar schuld toe. De rechters konden maar  
moeilijk geloven dat een vrouw in haar eentje deze moord pleegde. corday  
was trots op haar daad. Vier dagen na de moord stierf ze onder de guillotine.
VeRDeDiging ‘ik heb één man gedood om er 100.000 te redden.’

De burgers van Frankrijk kwamen tijdens de  
Franse Revolutie in opstand tegen de koning.  
In de loop van de revolutie greep een groep 
revolutionairen de macht. Maar veel mensen  
dachten anders over het bestuur van het land.  
De revolutionairen traden hard op tegen  
hun tegenstanders. Heel erg hard… 

Onschuldig Of de guillOtine
in de rechtbank van de revolutionairen werden  
tegenstanders van de revolutie berecht. Dat was  
nodig om de vrijheid, gelijkheid en broederschap  
voor altijd veilig te stellen, vonden de revolutio- 
nairen. Keihard was de wet van de rechtbank.  
De rechters hadden veel macht en deden wat hun 
leider, Robespierre, wilde. De verdachten kregen  
weinig tijd om zich te verdedigen. er waren maar  
twee uitspraken: onschuldig of de guillotine.
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