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De grote revoluties

✔ Wat is een revolutie?
Een revolutie is een grote verandering.
Het leven van veel mensen verandert
door de Franse Revolutie en de
industriële revolutie.
✔ Wat is de Franse Revolutie?
De Franse Revolutie begint in 1789.
De burgers van Parijs komen in opstand
tegen de hogere standen. Ze willen
minder belasting betalen. Ze willen ook
een nieuwe grondwet en ze eisen vrijheid,
gelijkheid en broederschap. De burgers
doden de alleenheerser. Na de Franse
Revolutie is Frankrijk een republiek.
✔ Wat verandert er in de Nederlanden?
De legers van Napoleon veroveren
de Nederlanden. Ons land heet dan de
Bataafse Republiek. Na de Franse tijd
worden de Nederlanden een koninkrijk.
Nederland en België zijn vanaf 1830
twee aparte landen.
Er is nog veel over uit de Franse tijd,
zoals achternamen, straatnamen, het
wetboek en de burgerlijke stand.
✔ Wat is de industriële revolutie?
De industriële revolutie begint in
Engeland na de uitvinding van de
stoommachine. Vóór die tijd maken
ambachtslieden hun spullen met
gereedschappen en werktuigen. In de
18e en 19e eeuw groeit de industrie
enorm. Veel mensen gaan als arbeider
in een fabriek werken.
✔ Wat doet een stoommachine?
Een stoommachine zet andere
machines aan het werk, bijvoorbeeld
de spinmachines in een textielfabriek.
Machines kunnen veel meer produceren
dan mensen. De brandstof van een
stoommachine is steenkool uit de
steenkoolmijnen.

✔ Wat verandert er voor gewone
mensen?
De fabrikanten laten hun fabrieken in
de steden bouwen. Daarom verhuizen
veel mensen van het platteland naar de
steden. De steden worden steeds groter.
Dit heet verstedelijking.
De arbeiders leven in arbeiderswoningen.
De hygiëne is er slecht. De werktijden
in de fabrieken zijn lang en de lonen zijn
laag. Aan het eind van de 19e eeuw
worden sommige arbeiders lid van een
vakbond. De vakbond helpt hen bij een
staking. In die tijd doen sommige
politieke stromingen hun best voor de
emancipatie van de arbeiders. Er komt
een eind aan de kinderarbeid en
mannen krijgen kiesrecht. Vrouwen
mogen pas in de 20e eeuw stemmen.
Het parlement is dan een echte
volksvertegenwoordiging.

✔ Welke veranderingen zijn er nog
meer?
Vóór de 19e eeuw reizen veel mensen
met de postkoets en met de trekschuit.
Dat verandert: er komen bijvoorbeeld
snelle stoomtreinen. En stoomboten
varen over rechte kanalen.
Aan het eind van de 19e eeuw wordt
de verbrandingsmotor uitgevonden.
Er komen dan steeds meer auto’s.
De auto’s rijden over straatwegen.
De mensen gaan staal gebruiken om
huizen te bouwen. De gebouwen worden
steeds hoger. Er is dus ook veel
vooruitgang door de industriële revolutie.
Tijdens wereldtentoonstellingen worden
allerlei nieuwe dingen getoond.

De trek • De grote revoluties • groep 8 • samenvatting

