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de Slag bij Waterloo

Een gevecht in 1815 tussen het leger van Napoleon en een leger van Engelse,
Nederlandse en Duitse soldaten. Napoleon verliest het gevecht en dat betekent
het einde van de Franse tijd in ons land.
het Congres van Wenen

De vergadering van de overwinnaars van Napoleon in Wenen. Ze willen Europa weer terugbrengen
naar de situatie van voor de Franse Revolutie. En ze willen zorgen dat Frankrijk nooit meer zo groot
kan worden als onder Napoleon.
Willem I

De eerste koning van Nederland. Hij regeerde tussen 1815 en 1840.
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

De naam van Nederland en België, die tussen 1815 en 1830 één land vormen. Ze moeten een
sterk buurland van Frankrijk zijn. Dit om te voorkomen dat Frankrijk weer zo groot wordt als onder
Napoleon.
de Belgische Opstand

De Zuidelijke Nederlanden komen in 1830 in opstand. Ze willen niet meer bij het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden horen. Vanaf 1839 zijn ze officieel een apart land: België.
de minister

Lid van de Nederlandse regering. De ministers besturen ons land.
de Industriële revolutie

De tijd waarin steeds meer producten met machines in fabrieken gemaakt gaan worden. Daarvoor
worden producten met de hand gemaakt. In Engeland begint deze periode in de 18e eeuw, in
Nederland in de 19e eeuw. Industriële komt van industrie. Dat zijn alle fabrieken waar de machines
staan. Revolutie is een plotselinge verandering.
de massaproductie

Met machines veel producten maken die precies hetzelfde zijn. Dat gaat snel. Daardoor zijn de
producten goedkoop.
de wereldtentoonstelling

Een grote markt waar landen hun nieuwe uitvindingen of nieuwe producten uit hun fabrieken laten
zien aan de rest van de wereld.
de vooruitgang

Een nieuwe tijd waarin alles beter, groter of mooier wordt.
de kolonie

Een gebied dat veroverd wordt door een land en waar mensen uit dat land gaan wonen.
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het afzetgebied

De plaatsen waar een product verkocht wordt.
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de vakbond

Een club van arbeiders. Door samen te werken proberen de arbeiders elkaar te steunen en hun
situatie te verbeteren.
de staking

Uit protest een tijdje stoppen met werken. Door te staken proberen arbeiders hun situatie te
verbeteren. Ze proberen bijvoorbeeld een hoger loon te krijgen of een langere pauze.
de emancipatie

Strijden voor gelijke rechten, bijvoorbeeld van vrouwen, arbeiders of homoseksuelen.
het kiesrecht

Het recht om mee te mogen kiezen welke mensen het land gaan besturen.
de slavenhandel

De koop en verkoop van slaven.
de burgeroorlog

Een oorlog waarin mensen uit hetzelfde land tegen elkaar vechten. Ze doen dat bijvoorbeeld omdat
ze een andere godsdienst hebben of een andere mening. Bijvoorbeeld: in de Verenigde Staten wil het
noorden de slavernij afschaffen en het zuiden wil dat niet.
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