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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 dachten na over de macht van de koning, 
adel en kerk. Er kwam steeds meer protest tegen de slavernij. In Frankrijk en Amerika ontstonden revoluties. In Nederland kwamen de patriotten in opstand.  
 

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.  

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Zilveren Eeuw 
In de achttiende eeuw was Nederland minder rijk 
dan in de zeventiende eeuw. Daarom noemen 
we de achttiende eeuw ook wel de Zilveren 
Eeuw. Rijke Nederlanders woonden in mooie 
buitenhuizen. Pruiken waren heel populair. 
Daarom noemen we de achttiende eeuw ook wel 
de pruikentijd.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Slaven op plantages 
In de achttiende eeuw was er handel in slaven uit 
Afrika. Europeanen brachten drank en wapens 
naar handelsposten in Afrika en namen slaven 
mee naar Noord en Zuid-Amerika. De slaven 
moesten werken op plantages. De producten van 
die plantages gingen weer naar Europa. Deze 
handel heet de driehoekshandel. 

        

 

 Arm en rijk 
De tegenstelling tussen arm en rijk was groot. 
Arme mensen hadden weinig bezit en niets te 
vertellen. 

  

 

 Protest 
Slaven waren eigendom van de planter, de baas 
van de plantage. Ze moesten hard werken. Als 
slaven in opstand kwamen of wegliepen, werden 
ze streng gestraft. In de achttiende eeuw kwam 
er steeds meer protest tegen de slavernij. Eerst 
werd de slavenhandel afgeschaft, later ook de 
slavenarbeid. 
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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.  

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Revolutie 
Bij een revolutie komen mensen in opstand. 
Bijvoorbeeld tegen het bestuur, armoede of 
overheersing door een ander land. In de 
achttiende eeuw wilden mensen in Frankrijk en 
Amerika hun situatie veranderen. Tijdens de 
Franse Revolutie streed men voor gelijkheid en 
grondrechten. Tijdens de Amerikaanse Revolutie 
streed men voor onafhankelijkheid. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Boze burgers 
In de achttiende eeuw was Nederland een 
republiek met een stadhouder, Willem V. Veel 
mensen in Nederland waren niet tevreden over 
het bestuur. Ze wilden meer te zeggen hebben. 
Rond 1780 protesteerden patriotten met 
spotprenten en pamfletten en richtten ook 
legertjes op. 

       

        

 

 Nieuwe ideeën 
Mensen kregen in de achttiende eeuw nieuwe, 
kritische ideeën. Daarom noemen we die tijd ook 
wel de Verlichting. Mensen dachten na over de 
macht van de koning, adel en kerk. Ook hierdoor 
ontstonden opstanden tegen de bestuurders.  

  

 

 Patriotten aan de macht 
Willem V moest zelfs vluchten voor de patriotten. 
Pruissen kwam Willem te hulp, en daarmee leek 
de stadhouder even 'gered'. Maar in 1794 viel 
Frankrijk Nederland aan. De Fransen en de 
patriotten waren het met elkaar eens. Dankzij de 
Fransen kregen de patriotten de macht in 
Nederland. 
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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. 

 

    

 

 Dit heb je ontdekt 
Tijd van pruiken... 
De achttiende eeuw staat bekend om zijn 
pruiken, daarom noemen we dit ook wel de 
pruikentijd. In deze tijd gingen mensen kritisch 
nadenken over het bestuur en het verschil tussen 
rijk en arm. Mensen wilden steeds meer weten 
over wetenschap en wereldnieuws en richtten 
daarom tijdschriften op. 

 

    

 

 ... en revoluties 
Burgers werden ontevreden. Ze kregen nieuwe 
ideeën en wilden meer inspraak. In Nederland 
waren dat de patriotten. In Frankrijk, Amerika en 
Nederland leidden de nieuwe ideeën tot onrust 
en revoluties. Er kwam ook protest tegen de 
slavernij. 

 

    

 
 


