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Reusachtige stenen die door mensen op 
elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een 
begraafplaats.  

Deze provincie is de enige plek in Nederland 
waar je hunebedden kunt vinden. 

Aan de gestorvene werden geschenken 
gegeven, waaronder deze potten.  
Wordt zo genoemd vanwege de vorm. 

De vroege landbouwers. Ze leefden van het 
vlees en de opbrengst van het landbouw. 



* Grieken 
* Romeinen 
* De Rijn 
* Bataven 
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Aan het begin van deze tijd waren de 
Grieken het machtigste volk van Europa.  

De Romeinen zijn sterker dan de Grieken en 
nemen de macht van de Grieken over.  

Een belangrijke transportlijn voor de 
Romeinen.  

Dit volk leefde in vrede met de Romeinen tot 
ze in opstand kwamen. De Romeinen waren 
sterker en wonnen. 
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Een Engelse monnik, zet zich in voor de 
verspreiding van het Christendom in het land 
van de Friezen.  

Dit volk wilde niets met het Christendom te 
maken hebben, ze geloofden in afgoden. 
Uiteindelijk kwamen ze tot geloof. 

De belangrijkste vorst van de vroege 
middeleeuwen. Had overal in zijn rijk 
paleizen staan. Reisde van paleis naar paleis. 

Zij adviseerden Karel de Grote bij het 
besturen van het land en voerden oorlog. In 
ruil daarvoor kregen ze het bestuur én de 
inkomsten van een stuk land. 
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Mensen spraken wel Nederlands, maar 
schreven niets op. Alleen monniken konden 
lezen en schrijven, ze schreven vooral in het 
latijn. Tot een Vlaamse monnik een 
Nederlandse zin opschreef. 

Zijn vader, graaf Willem II werd vermoord 
toen Floris V 2 jaar oud was. Floris V wilde 
de moordenaars (de Friezen) straffen.  

Het Binnenhof met de Ridderzaal staat in 
Den Haag. De vader van Floris V, graaf 
Willem II, liet het bouwen. 

Floris V liet dit kasteel bouwen. In 1296 werd 
hij er gevangen gezet. 
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Was 15 jaar toen zijn vader stierf, hierdoor 
werd hij de baas over de Nederlanden, 
Duitsland en Spanje. De Nederlanden was 
verdeeld in gewesten.  

Overal in het land roofden de Protestanten 
de katholieke kerken en kloosters leeg 
omdat ze niet Rooms-Katholiek wilden 
worden. 

Een machtig man. Baas van het leger en 
leider van 3 gewesten. Wil vrede tussen 
protestanten en katholieken. Het Wilhelmus 
is over hem geschreven. 

Willem van Oranje wil niet dat elk gewest 
bestuurd wordt en vecht hiervoor. Na zijn 
dood is het gelukt en wordt de Republiek der 
zeven Verenigde Landen uitgeroepen. 
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Schepen van de Verenigde Oostindische 
Compagnie reisden naar Azië en Afrika. Daar 
veroverden ze land en brachten veel nieuwe 
producten mee naar Nederland. 

Adviseur van Johan van Oldenbarnevelt die 
ruzie had met de hoogste baas van het land. 
Van Oldenbarnevelt werd vermoord. Hugo 
kreeg levenslang gevangenisstraf in slot 
Loevestein. Hij ontsnapt in een boekenkist. 

Bekendste Nederlandse zeeheld. Reisde de 
hele wereld over. Hij vocht tegen de 
Engelsen en won. 

Europeanen veroverde grote delen van 
Amerika. Zij bouwden plantages waar slaven 
uit Afrika moesten werken. Ze werden slecht 
behandeld en moesten heel hard werken. 
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In de 17e eeuw was Nederland een rijk land. 
Vooral de Amsterdammers waren rijk. Zij 
bouwden grote huizen op mooie plekken. 

Eise Eisinga bouwde deze machine die laat 
zien hoe de planeten om de zon draaien. 

In de tweede helft van de 18e eeuw was 
Nederland niet meer rijk. Er was crisis. 
Mensen hadden geen werk en kwamen in 
opstand. Ze noemden zichzelf de patriotten. 

Willem V was een stadhouder en had veel 
macht. De Patriotten keerden zich tegen 
hem. Willem V vlucht uit Den Haag. 
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Met de patriotten werden de Fransen de 
baas over Nederland. De Franse keizer 
Napoleon was een slimme en goede keizer. 

Koning Willem I wilde dat Nederland een rijk 
land werd. Elk deel van Nederland kreeg een 
eigen taak. Hij liet wegen en kanalen leggen. 

In 1839 werd tussen Amsterdam en Haarlem 
de eerste spoorlijn van het land gebouwd. 

De belangrijkste wet van een land. Hierin 
staat welke rechten de mensen hebben en 
aan welke wetten iedereen zich moet houden. 
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Van 1914-1918 grote oorlog in Europa. 
Nederland vocht niet mee, merkte wel de 
gevolgen ervan. 

Oorlog door Hitler vanaf 1939. Van 1940-
1945 in Nederland. Hitler was de baas in 
Duitsland, wil meer macht. Joden werden 
opgesloten in kampen, velen vermoord. 

Joods meisje, geboren in Duitsland. Vlucht 
naar Nederland en schuilt in 1942 in het 
Achterhuis. Ze schrijft een dagboek over wat 
ze meemaakt in de schuilplaats. 

Japan hielp Duitsland tijdens de tweede 
wereldoorlog. Indonesië heette toen 
Nederlands-Indië en hoorde bij Nederland. 
Na oorlog wilden ze een vrij land zijn. 
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In de nacht van 31 januari op 1 februari 
1953 braken de dijken door, welke het land 
beschermen tegen water. Grote delen van 
Nederland stond onder water. 

In 1948 verscheen het eerste tv toestel in 
Nederland. Tot 1964 was er één 
televisiezender. In 1970 had bijna elk 
Nederlands gezin een zwart-wit televisie.  

Door de haven van Rotterdam steeds groter 
te maken werd het de belangrijkste haven 
van Europa.  

In Europa werken landen met elkaar. Deze 
samenwerking begon na de tweede 
wereldoorlog, om de economie op te bouwen 
en oorlog in de toekomst te voorkomen.  


