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De gouden eeuw was voorbij. Nederland was niet meer het rijkste land van de wereld. Engeland en 

Frankrijk werden in de achttiende eeuw rijker. De handel van Nederland liep terug. Daarom was er 

minder werk. Steeds meer mensen werden arm. Maar de regenten bleven rijk. Ze gingen deftig 

leven. En ze hielden ook de macht. De gewone Nederlanders hadden nog steeds helemaal niets te 

zeggen.   
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Les 1: Na de gouden eeuw 
 Rond 1800 was er minder handel in Nederland. De gouden eeuw was voorbij.  

 De regenten hadden de macht. Zij werden rijker door corruptie. 

 De regenten gingen zich steeds deftiger gedragen. Ze volgden de Franse mode en regels. 

 In de zomer woonden de regenten met hun familie in buitenhuizen. Daar was altijd veel te 

doen. 

Kijk tip:  
Buitenhuizen  
 

Les 2: Revolutie 
 Steeds meer mensen waren tegen de stadhouder. Ze noemden zich de patriotten. 

 Andere mensen steunden de stadhouder. Zij noemden zich de Oranjegezinden. 

 De patriotten en de Oranjegezinden vochten tegen elkaar. 

 De leiders van de patriotten vluchtten naar Frankrijk.  

 In 1789 namen Franse burgers de macht over tijdens de Franse Revolutie. 

 

 
 

Kijk tip:  
Vroeger en zo - De patriotten 
 

  

http://www.schooltv.nl/video/buitenhuizen-grote-statige-huizen-in-de-natuur/
http://www.schooltv.nl/video/buitenhuizen-grote-statige-huizen-in-de-natuur/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-patriotten
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-patriotten
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Les 3: Een Franse tijd 
 De gevluchte patriotten trokken met Franse soldaten naar Nederland. Ze stichtten de 

Bataafse Republiek. 

 Tijdens de Bataafse Republiek veranderde er veel. 

 De Fransen bemoeiden zich met het bestuur van de Republiek. 

 Keizer Napoleon van Frankrijk maakte van Nederland weer een koninkrijk. Zijn broer 

Lodewijk werd koning. 

 Napoleon ontsloeg Lodewijk, omdat deze handel met Engeland toestond. Nederland werd 

een provincie van Frankrijk. 

 

Kijk tip:  
Het klokhuis – Napoleon Bonaparte 
Vroeger & Zo –Napoleon verliest bij Waterloo 
Vroeger & Zo – De Franse tijd 
 
 

 

  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-napoleon-bonaparte/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-napoleon-verliest-bij-waterloo/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-franse-tijd/
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