
SAMENVATTING TIJDVAK 6

1600-1700       17e eeuw

tijd van regenten en vorsten      Gouden eeuw

vroegmoderne tijd

KA 23: Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een

wereldeconomie

oorzaken:                                                                      Gevolgen

graan hout handel wereldeconomie

VOC handelskapitalisme

technische uitvindingen handelscontacten

hoge specialisatiegraad

KA 24:  de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en

cultureel opzicht van de Nederlandse republiek

NL naar buiten toe eenheid, maar ieder gewest regeert zichzelf dmv regenten.

Stadhouder: benoeming regenten en opperbevelhebber leger. Raadpensionaris:

contacten buitenland. Staten-Generaal beslist alle buitenlandse politiek. Amsterdam

groeide met dank aan de val van Antwerpen en de gewetensvrijheid die heerste. In

combinatie met VOC ontstaan Gouden Eeuw.

Staatkundig opzicht zie plaatje benenden



statenvergadering  HOLLAND

statenvergadering overijssel ↓ statenvergadering

↙           Groningen

statenvergadering  Utrecht → staten

generaal ← statenvergadering

Friesland

statenvergadering Zeeland  ↗                                          ↖    statenvergadering

Gelderland

stadhouder ⇡ raadPensionaris van Holland

KA 25: Het streven van vorsten naar absolute macht

In de situatie voor het absolutisme moest de koning rekening houden met de staten

generaal.

Een absolute vorst geeft geen verantwoording hij zegt ¨ ik heb het recht van god

gekregen¨

Lodewijk XIV was de eerste absolute vorst

1. Hij neemt besluiten zonder vorst

2. Ambtenarenapparaat ( hij krijgt werknemers die hij zelf mag ontslaan)

3. Staand leger ( leger bestaande uit beroepssoldaten)

4. Staat alleen het katholieke geloof toe

5. Mercantilisme: door zijn eigen economie te beschermen de buitenlandse economie te

naaien

Er is sprake van absolutisme als er stede, geld en handel is
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KA 26: De wetenschappelijke revolutie

Nieuwe wetenschappelijke uitvindingen

(natuur) wetenschappelijke methode:

● Observeren, kijken, observeren

● Systematisch experimenteren, 1000x hetzelfde opnieuw doen en dat  logisch

beredeneren.

● Lijken opensnijden en onderzoeken

2 stromingen die verschillend denken over het achterhalen van de waarheid.

● Rationalisme: verstand en logisch redeneren, ze gebruiken de meest zuivere

bron van kennis. Volgens hen kun je alles berekenen met formules en daar de

conclusie uit trekken. Een bekende rationalist is René Descartes

● Empirisme: waarnemingen d.m.v zintuigen is het beginpunt van alle kennis. Aan

de hand van waarnemingen trekken ze conclusies. Een bekende empirist is

Francis Bacon

Begrippen:

Absolutisme: staatsvorm waarin de vorst alle macht heeft en het bestuur is

gecentraliseerd

handelskapitalisme: economisch systeem waarbij handelaren de winst investeren in

de handel, maar ook in de nijverheid en de landbouw

wereldeconomie: economie die zich over meerdere continenten uitstrekt

wetenschappelijke revolutie: grote en snelle veranderingen in de wetenschap in de

17e eeuw, gebaseerd op eigen onderzoek en experimenten

Empirisme: wetenschappelijke benadering waarbij waarneming, ervaring en

experiment de enige of voornaamste bron van kennis is

Rationalisme:wetenschappelijke benadering waarbij de rede (verstand) de enige of

voornaamste bron van kennis is
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