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In dit thema... 
heb je ontdekt dat de tegenstellingen tussen arm en rijk in de achttiende eeuw groot waren. Mensen kregen nieuwe, kritische ideeën en kwamen in opstand. Op het leerblad vind je 
een samenvatting van het thema. Op dit blad vind je nog eens alle belangrijke begrippen op een rijtje: een verzameling van de woordenlijstjes die ook op je werkbladen staan. 
 

Les 1: Patserige Pruiken Les 2: Sterke slaven 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt bedacht wat cool was in de achttiende 
eeuw. Je hebt een pruik gemaakt en gevoeld hoe 
het is om juist wel of juist niet bij de rijke elite te 
horen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geleerd over slavernij. Je luisterde naar 
het verhaal van de slavenopstand van Tula op 
Curaçao en hebt het verhaal zelf afgemaakt. 

        

 
buitenhuis – Huis buiten de stad waar een rijke familie de zomer doorbracht. 
pruikentijd – Periode in de 18e eeuw waarin het mode was voor deftige 

mensen om een pruik te dragen. 
Zilveren Eeuw  – Bijnaam voor de 18e eeuw, omdat het wat minder goed ging 

met Nederland dan in de Gouden Eeuw. 

   
driehoekshandel – De handel tussen West-Afrika, Amerika en Europa. Deze 

zeeroute ziet er op de kaart uit als een driehoek. 
handelspost – Plaats waar gehandeld wordt, vaak aan zee of aan een drukke 

route over land. 
plantage – Groot landbouwbedrijf waarop bijvoorbeeld koffie of tabak 

verbouwd wordt. 
planter – Eigenaar van een plantage. 
slaaf – Iemand die eigendom is van zijn baas en niets over zichzelf te 

zeggen heeft. 
slavernij – De situatie dat een mens eigendom is van een ander.   
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Les 3: Razende revoluties Les 4: Protesterende Patriotten 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je bent meer te weten gekomen over revoluties 
in Frankrijk en Amerika. Je hebt onderzoek 
gedaan naar revoluties en gezien wat de 
overeenkomsten zijn. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een film gezien over de patriotten en zag 
hoe de patriotten protesteerden. Je hebt zelf een 
protestplaat gemaakt en aanhangers gezocht. 

        

 
Amerikaanse revolutie – Amerikaanse oorlog voor onafhankelijkheid tussen 

1775 en 1783.  
Franse revolutie – Opstand van het Franse volk in 1789. 
grondrechten – Belangrijkste rechten van alle burgers, zoals het recht 

op leven of het recht op je eigen mening. 
onafhankelijkheid – Zelf het land besturen, het land wordt niet bestuurd 

door een ander land. 
revolutie – Grote en snelle verandering, soms met geweld. 
Verlichting – Nieuwe manier van denken die met het verstand 

dingen wilde verklaren. 
 

   
pamflet – Blaadje met een mening over een onderwerp. 
patriotten – Groep mensen die in opstand kwam tegen het bestuur in de 

Republiek. 
stadhouder – Een van de bestuurders en legeraanvoerder van de Republiek, in 

deze tijd Willem de Vijfde. 
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Les 5: Typische tijdschriften  
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt met je groep een tijdschrift over de 
achttiende eeuw gemaakt. Je hebt in dit 
tijdschrift alles verzameld wat je nu weet over de 
tijd van pruiken en revoluties. 

   

 
wereldnieuws – Nieuwe, belangrijke gebeurtenissen uit de hele wereld. 
wetenschap  – Onderzoek naar hoe dingen zijn of werken. 

 
 


