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de nijverheid

Alle ambachten waarbij mensen een product maken of verwerken,
bijvoorbeeld wever, smid, pottenbakker en mandenvlechter.
de zilveren eeuw

De periode na de gouden eeuw. Het gaat iets minder goed dan in de gouden eeuw.
de encyclopedie

Een boek waarin alle kennis van de mensen staat. Een encyclopedie heeft vaak meerdere delen.
het planetarium

Een apparaat dat de bewegingen van de planeten nadoet.
de Verlichting

In de 18e eeuw geloven geleerden dat kennis belangrijk is voor de verbetering van de wereld. Een
ander woord voor ‘verbetering’ is ‘verlichting’.
de slavernij

Met ‘slavernij’ bedoelen we dat iemand de slaaf van iemand anders is.
de stand

In de 18e eeuw hoort iedereen bij een bepaalde groep. Zo’n groep noem je een stand. Er zijn drie
standen: de adel, de geestelijkheid en de burgerij.
de burger

Een wat rijkere inwoner van een land. Een burger is vaak ambachtsman, handelaar, arts of leraar.
de Franse Revolutie

Opstand van de Franse burgers tegen de adel en de geestelijkheid. De opstand begint op 14 juli
1789.
de grondwet

De belangrijkste wet in een land. In de grondwet staat wat de regering wel en niet mag. Er staat ook
in welke rechten en plichten de mensen hebben.
de guillotine

Een apparaat om mensen te onthoofden.
Napoleon Bonaparte

Een legerleider na de Franse Revolutie. Hij maakt een einde aan de burgeroorlog in Frankrijk. In 1804
kroont hij zichzelf tot keizer.
de koopvaardij

De handel over zee met behulp van schepen.
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Willem V

Stadhouder van 1766 tot en met 1795.
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de patriot

Tegenstander van stadhouder prins Willem V. Het woord ‘patriot’ betekent ‘goede vaderlander’.
de prinsgezinde

Aanhanger van stadhouder prins Willem V.
de Franse tijd

De tijd van 1795 tot en met 1813 heet de Franse tijd. In die jaren is Frankrijk de baas in ons land.
de Bataafse Republiek

Zo heet ons land vanaf 1795. In die tijd zijn de Fransen hier de baas. Ons land is genoemd naar de
Bataven: een Germaanse stam uit de Romeinse tijd.
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