
de handel
Het kopen en verkopen van spullen.

de gouden eeuw
De tijd van 1600 tot 1700. In die tijd ging het in ons land heel goed met de handel.

de koopman
Een man die spullen koopt en verkoopt.

het grachtenhuis
Een huis dat aan een kanaal of gracht in een stad ligt.

het buitenhuis
Het vakantiehuis van een rijke koopman.

de droogmakerij
Een meer of een stuk zee dat is drooggemaakt. Een ander woord voor droogmakerij is polder.

de haven
Een plaats aan het water waar schepen spullen kunnen inladen of uitladen.

de driemaster
Een groot zeeschip met drie masten. Zo’n schip kan reizen maken naar de andere kant van de 
wereld.

de schipper
De baas van het schip. Iedereen op het schip moet naar hem luisteren.

de matroos
De man die bijna al het werk doet op een schip: het schip schoonhouden, de zeilen uithangen en 
opbergen, het anker optrekken.

het pakhuis
Een huis waar je spullen kunt opslaan, bijvoorbeeld specerijen.

de specerij
Een deel van een plant dat extra smaak geeft aan het eten. Bijvoorbeeld peper.

het stilleven
Een schilderij waarop we geen mensen zien maar dingen. Bijvoorbeeld een tafel met eten.

het atelier
De werkplaats van een kunstenaar of instrumentenmaker.

de instrumentenmaker
Iemand die voorwerpen maakt die anderen bij hun werk gebruiken. Bijvoorbeeld een verrekijker voor 
een schipper. Of een brandspuit voor de brandweer.
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de kaartenmaker
Iemand die landkaarten of zeekaarten tekent.

de armenzorg
Een groep mensen die voedsel en kleding uitdeelt aan arme mensen.

het gasthuis
Zo heet het ziekenhuis in de tijd van Anna.
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