
HISTORISCHE VAARDIGHEDEN 
 FEITEN EN MENINGEN HERKENNEN 
 

De oude Franse samenleving, van voor het begin van de Franse Revolutie, bestond uit drie 

verschillende standen. Binnen deze standen bestonden er duidelijke ideeën over het ancien régime. 

Deze ideeën werden door de verschillende standen weleens opgeschreven of doorverteld. Soms als 

feiten, maar soms ook als meningen. Lees de bronnen en geef aan: 

- of het in het fragment gaat om een feit of een mening en; 

- uit welke stand de schrijver waarschijnlijk kwam. 

 

 

 

bron 1 - fragment uit een toespraak: 

‘In het land heerst onrust onder de bevolking. Er zijn mensen die allerlei nieuwigheden willen 

invoeren. Dit zal grote verwarring in het land brengen als deze mensen hun fouten niet inzien.’ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

bron 2 - fragment uit een brief: 

‘Het volk heeft gisteren de vreselijke standbeelden van alle koningen op onze pleinen 

omvergeworpen. Die standbeelden waren een schande voor onze pleinen. Het standbeeld van de 

gehate tiran werd met een kabel om de hals naar beneden getrokken.’ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

bron 3 

‘Wij hebben, ten opzichte van een groot deel van de bevolking, het voorrecht geen belasting te 

hoeven betalen. Dit privilege hebben wij al sinds de middeleeuwen.’ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

bron 4 - fragment uit een toespraak: 

‘De eerste twee standen zijn eventueel bereid om afstand te doen van hun belastingvoorrechten. 

Mijn hoop dat alle standen met mij willen samenwerken zal niet teleurgesteld worden. Samen 

zullen we ons dan inzetten voor het welzijn van de staat.’ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

bron 5 - fragment uit een geschrift: 

‘Onze kinderen horen tot hun vijfde jaar door hun moeder verzorgd te worden. Daarna moeten ze 

tot aan hun dood de republiek op een afschuwelijke wijze dienen. De kinderen moeten zich aan te 

strenge regels houden. Ze mogen niet spelen, maar ze moeten oefeningen doen.’ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


