
het buitenhuis
Tweede huis van rijke mensen buiten de stad.

de salon
Kamer in een buitenhuis waar de gasten ontvangen worden.

de hoepeljurk
Jurk voor rijke vrouwen in de 18e eeuw.

de pruik
Nagemaakt kapsel.

de gouvernante
Een vrouw die thuis lesgeeft aan kinderen van rijke mensen.

de etiquette
De regels voor rijke mensen om netjes met elkaar om te gaan.

de muizenplaag
Bij een muizenplaag zijn er zó veel muizen, dat mensen er last van hebben.

de veepest
Een besmettelijke ziekte waaraan duizenden koeien sterven.

de aardappel
Voedsel dat in onze tijd heel gewoon is. Maar in het begin van de 18e eeuw zijn er nog niet veel 
mensen die aardappels eten.

de koffi e
Een warme drank die in onze tijd heel gewoon is. In de 18e eeuw is koffi e nog redelijk nieuw. 
Mensen drinken het niet thuis, maar in koffi ehuizen.

de plak
Een korte stok. Hiermee slaat de schoolmeester je voor straf op de binnenkant van je hand.

het ABC-boek
In een ABC-boek staan alle letters van het alfabet. Zo leren kinderen lezen en schrijven.

de trekschuit
Een schip dat wordt getrokken door een paard. De trekschuit vervoert reizigers.

de postkoets
Een koets die de post en reizigers vervoert.

de stadsomroeper
Een man die op straat het stadsnieuws omroept.

de krant
Een blad waar het nieuws in staat.
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de pachter
Een man die de belastingen ophaalt bij het volk.

het Pachtersoproer
Het volk komt in opstand tegen de pachters. De mensen vinden dat ze te veel belasting moeten 
betalen. Dit heet het Pachtersoproer.

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 2

B E G R I P P E N L I J S T
JAARGROEP 6

Thema 2

Pruiken en revoluties


