Moeilijke woorden in het project ‘Marie de Marketentster’
Woord

Betekenis (in dit project)

1. belasting

verplichte betaling aan de regering (overheid), waarmee die regering
zaken betaalt die voor iedereen zijn (wegen bijvoorbeeld)
band tussen mensen van een volk (vrijheid, gelijkheid, broederschap)
bevelhebber, hoge baas in het leger
latijn voor ‘broeder’, lid van een katholieke orde
oorlogsschip
hoogste rang in een leger
toestel voor het onthoofden van mensen
iets doen dat volgens de wet niet mag
broek met jasje of vest, pak
deel van het leger dat te land opereert
troepenmacht (het Nederlandse leger)
onderdeel van de troepenmacht
eerste koning van Nederland, broer van keizer Napoleon.
Regeerde van 18061810
deel van het leger dat in de lucht opereert met vliegtuigen
laagste oﬃciersrang
de militaire politie, die ook de grenzen, het koningshuis en de
regering bewaakt

2. broederschap
3. commandant
4. frater
5. fregat
6. generaal
7. guillotine
8. illegale zaken
9. kostuum
10. Landmacht
11. leger
12. legeronderdeel
13. Lodewijk Napoleon
14. Luchtmacht
15. luitenant
16. Marechaussee
17. Marine

deel van het leger dat op zee opereert met schepen

18. marketentster

een ‘kampvolgster’ (ging met het leger mee), die aan soldaten
waren mocht verkopen, zoals drank, voedsel en kleine benodigd
heden voor het dagelijks leven.

19. militairen

soldaten

20. Napoleon

Franse generaal, die keizer werd, eind 18e, begin 19e eeuw;
bezette en overheerste ook Nederland in die tijd.

21. Patriotten

nu: vaderlandslievende personen; in de tijd voor Napoleon een
groep mensen die tegen de stadhouder in opstand kwam.

22. piramide

naar boven spits toelopend, vierkant gebouw waarin vroeger
Egyptische koningen werden begraven.

23. plaquette

gedenkplaat

24. Prinsgezinden

groep mensen voor de tijd van Napoleon, die een stadhouder als
leider van het land wensten en dan het liefst iemand van het huis
van Oranje
hier: een graad in het leger, bijvoorbeeld de rang van kapitein
bestuur van het land
personen die in opstand komen tegen de regering van een land
bouwval
school voor de opleiding van priesters
onderoﬃcier
laagste rang in het leger
loon van een soldaat
kleding die voor iedereen gelijk is, bijvoorbeeld van militairen
oorlogstocht met een bepaald doel
mensen die uit Vlaanderen (België) komen

25. rang
26. regering
27. revolutionairen
28. ruïne
29. seminarie
30. sergeant
31. soldaat
32. soldij
33. uniform
34. veldtocht
35. Vlamingen

