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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 2
Doel: Om te leren

Onrust en opstand

De tijd van pruiken en revoluties was een tijd van grote veranderingen.
Het volk was ontevreden en eiste meer inspraak. In Frankrijk vond een
revolutie plaats en werd de koning onthoofd.

Les 2

Frankrijk in de pruikentijd

De burgers in Frankrijk werden steeds ontevredener. De bevolking was
verdeeld in standen. De geestelijken vormden de eerste stand, de
edellieden de tweede stand en het volk de derde stand. De koning en de
eerste twee standen waren rijk en machtig. Het volk betaalde veel
belasting, terwijl de koning, de geestelijken en de edelen bepaalden wat
er gebeurde. Toen de koning de belastingen wilde verhogen, kwam de
derde stand in opstand. De mensen wilden gelijkheid voor iedereen. Op
14 juli 1789 werd de Bastille in Parijs bestormd. Dat was het begin van
de Franse Revolutie.

Les 3

Veranderingen in de politiek

De Franse koning probeerde te vluchten en werd afgezet. Omdat het
parlement hem niet meer vertrouwde, kreeg hij de doodstraf. Ook in
andere landen waren opstanden. In Nederland leidde dat tot de
Bataafse Republiek. Frankrijk maakte daarmee veel vijanden. Generaal
Napoleon Bonaparte voerde veldslag na veldslag om die vijanden te
overwinnen. In het land heerste onrust. Napoleon pleegde een
staatsgreep, en hij kroonde zichzelf tot koning. De Franse Revolutie was
voorbij. Napoleon leidde zijn leger op een mislukte veldtocht door
Rusland. Na de nederlaag bij de slag van Waterloo werd Napoleon
verbannen.
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Les 4

De afschaffing van de slavernij

Slavenhalers brachten mensen uit Afrika naar de kolonies om daar op de
plantages te werken. Door de verspreiding van de nieuwe ideeën over
gelijkheid en democratie kwamen er steeds meer tegenstanders van de
slavernij. De slavenhandel zorgde ook voor veel winst: voor de
handelaars die aan de verkoop geld verdienden en voor de
slavenhouders die geen loon hoefden te betalen. De wet werd
veranderd om hier een einde aan te maken. Eerst werd de handel in
slaven verboden, daarna het bezit van slaven.

