
DIT WEET JE NU!DIT

  LES 1    M E N S E N  M E T  P R U I K E N

Rijke mensen hebben vaak een tweede huis buiten de 
stad. Zo’n buitenhuis is vaak net een paleis. De kamer 

in het buitenhuis waar de gasten worden ontvangen heet 
salon. De vrouw doet dan haar mooiste hoepeljurk aan. Soms is zo’n 
jurk zo wijd dat ze niet recht door de deur kan. Mannen en vrouwen 
dragen een pruik. Pruiken worden vaak gemaakt van echt haar.
Rijke kinderen krijgen thuis les van een gouvernante. Zij leert de 
kinderen de etiquette. Zo weten de kinderen aan welke regels ze 
zich moeten houden om zich netjes te gedragen.

  LES 2    M E N S E N  Z O N D E R  P R U I K E N

Boeren hebben het zwaar in de 18e eeuw. Graanoogsten mislukken 
door overstromingen. Of er blijft weinig over van de oogst door 
muizenplagen. Veel koeien sterven door de veepest.
Aardappels zijn eigenlijk voer voor varkens. Maar boeren ontdekken 
dat aardappels lekker en gezond zijn. Water drinken kan niet 
zomaar. Water is vervuild. Dus drinken mensen bier en koffi e.
Scholen zien er heel anders uit dan nu. Alle kinderen zitten bij elkaar, 
vaak in een oude schuur. Ze leren alle letters van het alfabet met het 
ABC-boek. Wanneer ze slecht luisteren, krijgen ze van de meester 
een tik met de plak.

  LES 3    R I J K  E N  A R M

In de 18e eeuw zijn er geen auto’s en treinen. Mensen reizen met 
de trekschuit of met de postkoets. Reizen duurt veel langer dan nu. 
Het is spannend als de trekschuit en de postkoets aankomen. Want 
de reizigers brengen nieuwtjes mee. Nieuwtjes hoor je ook van de 
stadsomroeper. Of je leest ze in de krant.
In 1748 gaat het slecht in de Republiek. Er is weinig werk. Vlees, 
melk en brood zijn duur. En de belastingen gaan omhoog. De 
mensen zijn kwaad op de pachters. Die halen de belastingen op 
voor de regenten. En steken geld in hun eigen zak. Daarom komt 
het volk in opstand. Dat heet het Pachtersoproer.
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