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Kinderen moeten iets van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur weten. 
Daarover is iedereen het wel eens. Maar wat? Want deze leergebieden zijn in 
beginsel oneindig groot en de leertijd is maar heel beperkt. Bovendien is niet 
alles even belangrijk. Er zal dus geselecteerd moeten worden: wat is zó 
belangrijk dat het tot voorwerp van onderwijs in de basisschool gemaakt moet 
worden? Een zorgvuldige selectie maken en vervolgens al het mogelijke doen 
om ervoor te zorgen dat leerlingen het geselecteerde daadwerkelijk leren, daar 
gaat het om.
Deze publicatie bevat een beschrijving van wenselijke leerinhouden voor 
geschiedenis. Zij geeft antwoord op de vraag wat kinderen zouden moeten leren 
van geschiedenis op de basisschool. Vergelijkbare publicaties verschijnen ook 
voor aardrijkskunde en natuuronderwijs.

Op grond waarvan maak je keuzes? Waarom is het ene onderdeel belangrijker 
dan het andere. Kiezen vraagt zorgvuldige afwegingen op basis van bepaalde 
criteria. Anders wordt het een kwestie van individuele voorkeuren. De opstellers 
van deze beschrijving hebben de methode gehanteerd van de cultuur-
pedagogische discussie. Op basis van criteria uit verschillende disciplines en 
met raadpleging van vakinhoudelijke deskundigen hebben zij op systematische 
wijze afwegingen gemaakt en hun afwegingen verantwoord. Natuurlijk blijven 
keuzes discutabel. Dat is niet erg als de overwegingen maar geëxpliciteerd 
worden, zodat iedereen kan nagaan waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Maar er zijn toch kerndoelen en methodes? De kerndoelen zijn te globaal om 
scholen voldoende houvast te geven bij leerstofkeuze. Bovendien zijn ze niet 
inhoudelijk verantwoord. De methodesamenstellers hebben hun eigen hoogst 
persoonlijke keuzes gemaakt omdat er nu eenmaal geen publicaties zijn waar ze 
zich op kunnen baseren.

Overigens is het niet nieuw om op systematische wijze na te denken over de 
gewenste inhoud van het basisonderwijs. Er is een traditie die in Nederland 
lange tijd gemeengoed was. Zo werd bijvoorbeeld tegen het eind van de dertiger 
jaren op initiatief van de Inspectie van het onderwijs voor het eerst de ‘Leidraad 
van de derde hoofdinspectie’ gepubliceerd, waarin advies gegeven werd over 
leerstof die de inspectie de moeite waard achtte om in het lager onderwijs aan 
de orde te stellen. De naam leidraad gaf goed aan dat het document gezien de 
vrijheid van onderwijs niet meer kon en wilde zijn dan een raadgever bij de 
eigen keuze van scholen voor bepaalde leerinhouden. Uit het feit dat deze 
leidraad tot in de jaren zestig regelmatig werd herdrukt, blijkt dat ze indertijd 
zeker in een behoefte voorzag. 

Cito is begonnen met dit omvangrijke werk omdat toetsontwikkeling haar 
hiertoe dwingt. Wereldoriëntatie vormt een onderdeel van de Eindtoets 
Basisonderwijs, het Leerlingvolgsysteem en de Periodieke peilingen van het 
onderwijsniveau. Voor al deze projecten is het van wezenlijk belang dat de 
relevante onderwijsdoelstellingen duidelijk geëxpliciteerd worden. Bij iedere 
toetsopgave dringt zich namelijk de vraag op: moeten de leerlingen dit weten 
of kunnen, betreft de opgave voor leerlingen relevante kennis of vaardigheden? 
En dan blijkt telkens dat er geen documenten bestaan waarin voldoende helder 
wordt aangegeven en verantwoord welke leerinhouden onderwerp van evaluatie 
kunnen zijn. Deze publicatie wil in deze leemte voorzien. 

Voorwoord bij de eerste druk
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Aan de cultuurpedagogische discussie en daarmee aan de realisatie van deze 
domeinbeschrijving hebben velen een bijdrage geleverd. Naast de kerngroep 
hebben voor specifieke onderdelen vakinhoudelijke deskundigen een bijdrage 
geleverd. Ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage in de overtuiging dat deze 
publicatie een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het geschiedenis-
onderwijs. Een helder beeld van de gewenste opbrengst is immers voorwaarde 
voor effectief onderwijs. 

Linde van den Bosch
Unitmanager Primair onderwijs (2002–2004)
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Ten gevolge van ontwikkelingen in het denken over inhouden voor het 
geschiedenisonderwijs is deze druk ten opzichte van de vorige op een aantal 
punten gewijzigd. Sinds de uitgave van de eerste druk is het denken over 
wenselijke inhouden voor het geschiedenisonderwijs in Nederland onderwerp 
van een levendig debat geweest. Aan dit debat werd ondermeer sturing gegeven 
door twee rapporten die zijn geschreven in opdracht van het Ministerie van OCW. 
In 2001 verscheen het advies Heden, Verleden, Toekomst van de Commissie 
Historische en Maatschappelijke Vorming (CHMV) onder leiding van  
prof. dr. P. de Rooy. In 2006/2007 verscheen Entoen.nu, de canon van Nederland, 
het rapport van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon onder 
voorzitterschap van prof. dr. F.P. van Oostrom.
Het advies van de CHMV heeft o.a. geleid tot het opnemen van een stelsel van 
tien tijdvakken in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. 
Deze tijdvakken hebben associatieve benamingen en tijdgrenzen in ronde 
jaartallen. Per tijdvak wordt beknopt enige oriëntatiekennis beschreven. 
De Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon heeft vijftig onderwerpen uit 
de Nederlandse cultuurgeschiedenis gekozen die ze onder de aandacht van het 
onderwijs wil brengen. Beide rapporten richten zich, net als deze domein-
beschrijving, op de vraag naar wenselijke inhouden voor het geschiedenis-
onderwijs en in dit opzicht zijn deze drie publicaties aan elkaar verwant. 
Wat betreft opzet en uitwerking verschillen ze echter nogal van elkaar. In deze 
uitgave hebben we daarom geprobeerd de drie documenten te integreren. 
We hebben de bestaande tekst herordend in een nieuwe hoofdstukindeling, 
aangepast aan de tien nieuwe tijdvakken zoals die door De Rooy c.s. zijn 
voorgesteld. Ook de canonvensters hebben we allemaal in deze tweede druk 
kunnen onderbrengen, als goudgerande voorbeelden bij de basisinzichten en 
hun uitwerkingen.

Henk Wagenaar

Voorwoord bij de tweede gewijzigde drukVoorwoord bij de tweede gewijzigde druk
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Ter introductie

Deze domeinbeschrijving is een beschrijving van wenselijke inhouden voor 
geschiedenis. Ze maakt deel uit van een reeks van drie delen: Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Natuuronderwijs; tezamen geven ze een compleet overzicht van 
wenselijke leerinhouden voor de oriëntatie op mens en wereld.

Domeinbeschrijvingen hebben hun eigen plaats temidden van publicaties 
waarin kennis wordt gepresenteerd. Een domeinbeschrijving moet bijvoorbeeld 
niet verward worden met een leerboek voor het basisonderwijs. In een domein-
beschrijving wordt de leerstof beknopt geformuleerd in taal voor volwassenen, 
die voor leerlingen van de basisschool veel te moeilijk is. De leerstof moet eerst 
didactisch worden bewerkt om haar geschikt te maken als leerstof voor 
kinderen (bijvoorbeeld in de vorm van een leerboek). 
Een domeinbeschrijving onderscheidt zich ook van een encyclopedie, die met 
haar informatie in de eerste plaats streeft naar een zekere mate van 
compleetheid: over ieder onderwerp moet iets geschreven worden. Er wordt 
minder gelet op de samenhang in de informatie, terwijl deze bij een domein-
beschrijving juist voorop staat.
Ten slotte is er ook een tegenstelling tussen een domeinbeschrijving en een 
vakwetenschappelijke publicatie. Bij deze laatste uitgave streeft men ernaar iets 
nieuws te beweren en begeeft men zich op de grens tussen weten en niet-weten 
op een gebied waar de aannemelijkheid van een bewering of een theorie nog 
volop ter discussie staat. Een domeinbeschrijving beperkt zich tot beproefde 
kennis, die als cultureel gemeengoed beschouwd kan worden.

De domeinbeschrijving Geschiedenis bevat inhouden uit de kennisgebieden die 
in artikel 9.2 van de Wet op het primair onderwijs aangeduid worden als: ‘b. 
geschiedenis’, ‘d. maatschappelijke verhoudingen’ en ‘e. geestelijke stromingen’. 
Geschiedenis omvat hier dus meer dan geschiedenis in de zin van de wet. 
Dit komt omdat we in de domeinbeschrijvingen getracht hebben alle in de wet 
genoemde kennisgebieden te beschrijven binnen drie vakgebieden: 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. We benadrukken op die 
manier de samenhang in de leerinhouden en gaan versnippering van de 
inhouden in telkens weer nieuwe kennisgebieden en thema’s tegen. Dit kan het 
beste door voort te bouwen op beproefde tradities in het onderwijs. Voornoemde 
vakken zijn tot nu toe steeds in staat geweest zich naar inhoud en didactiek aan 
te passen aan de eisen van de tijd. Overigens betekent het feit dat de domein-
beschrijvingen zijn opgebouwd volgens vakgebieden niet automatisch dat 

Totstandkoming van de domeinbeschrijvingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de totstandkoming van de domein-

beschrijvingen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-

onderwijs. We geven aan waarom we gekozen hebben voor een 

cultuurpedagogische discussie en vergelijken domeinbeschrijvingen, 

kerndoelen en leerplannen met elkaar. Tot slot leggen we uit waarom 

we bij geschiedenis gekozen hebben voor een periodisering volgens 

de klassieke indeling.
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wereldoriëntatieonderwijs ook in de klas in vakgebieden zou moeten worden 
aangeboden. Een probleemgestuurde of een belangstellingsgerichte aanpak en 
allerlei andere vormen van presentatie van de leerstof zijn ook mogelijk. 

Deze domeinbeschrijvingen wereldoriëntatie vormen alweer de derde generatie 
in een reeks. Eerdere domeinbeschrijvingen wereldoriëntatie verschenen in 
1990/19911 en in 19952. 
De domeinbeschrijvingen uit 1990/1991 bevatten vooral een opsomming van de 
inhouden van de destijds gebruikte methoden, aangevuld met enkele nieuwe 
inhouden die nog niet of nauwelijks in methoden voorkwamen, maar wel 
wenselijk geacht werden door vakdidactici. Op de inhoud van deze domein-
beschrijvingen kwam veel kritiek. Veel leerstof was volgens deskundigen vanuit 
leer- en ontwikkelingspsychologische gezichtspunten ongeschikt voor kinderen. 
Ook was er kritiek op de overmaat aan feiten en het gebrek aan samenhang die 
deze domeinbeschrijvingen kenmerken. Omdat de inhoud een weerslag was van 
de schoolboeken, richtte de kritiek zich in feite op de inhoudelijke keuzes van 
de schoolboekenauteurs.

In 1995 werd de peiling wereldoriëntatie herhaald. Als basis voor de tweede 
peiling gebruikten we een door ons herziene versie van de eerste domein-
beschrijving3. Deze versie was vanwege de genoemde kritiek aanzienlijk minder 
uitgebreid dan de eerste versie. Ongeschikte leerstof was weggelaten en om 
meer samenhang aan te brengen werden tal van onderwerpen en aspecten 
samengevoegd en gecomprimeerd. De werkwijze veranderde echter niet. 
Nog steeds bestond de domeinbeschrijving vooral uit een opsomming van 
feitelijk voorkomende inhouden, waardoor de kans niet denkbeeldig was dat de 
leerstof nog te weinig samenhang vertoonde, hier en daar verouderd was of 
anderszins voor kinderen niet adequaat was. Hierdoor bleef deze domein-
beschrijving een (te) beperkte basis voor peilingsonderzoek (PPON), Eindtoets, 
Leerlingvolgsysteem en andere evaluatie-instrumenten.
Andere beschrijvingen van inhouden voor wereldoriënterende vakken die 
konden dienen als validering van onderzoek, waren tot nu toe niet voorhanden. 
Kerndoelen waren voor dit doel te globaal en vakdidactici boden weinig houvast 
bij de vraag welke inhouden de moeite waard zijn om over te dragen. Tot nu toe 
concentreren zij zich vaak meer op de vraag hoe een vak gegeven moet worden, 
dan op de vraag wat de inhoud zou moeten zijn.

1  Cappers, R.T.J., H.W. Notté en H.B. Wagenaar, Domeinbeschrijving wereldoriëntatie Deel 0: 

Algemeen. PPON-werkdocument nr. 19. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1991. 

Cappers, R.T.J., Domeinbeschrijving wereldoriëntatie Deel 1, 2 en 3: Natuurkunde, Biologie en 

Natuurkundige Aardrijkskunde. PPON-werkdocument nr. 20, 21, 22. Arnhem, Instituut voor 

Toetsontwikkeling, 1990/1991. 

Notté, H.W. en H.B. Wagenaar Domeinbeschrijving wereldoriëntatie Deel 4, 5 en 6: Maatschappelijke 

verhoudingen en geestelijke stromingen, Aardrijkskunde in gebieden en geschiedenis in perioden. 

PPON-werkdocument nr. 23, 24, 25. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1990. 

2  Weerden, J. van, Balans van het wereldoriëntatieonderwijs aan het einde van de basisschool. 

PPON-reeks nr. 5, p. 190 e.v. Arnhem, Instituut voor toetsontwikkeling, 1993.

3  Cappers, R.T.J., H.W. Notté en H.B. Wagenaar. Domeinbeschrijving wereldoriëntatie. Arnhem, 

Instituut voor Toetsontwikkeling, 1995.
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De vraag was hoe we een betere methode konden vinden om de inhouden voor 
wereldoriëntatie te legitimeren. Vruchtbaar leek hier het voeren van een cultuur-
pedagogische discussie naar een idee van prof. dr. J.D. Imelman4. 
In samenwerking met Imelman en dr. W.A.J. Meijer heeft Cito een vorm voor 
deze werkwijze bedacht die moest leiden tot een beschrijving van wenselijke 
leerstof5. Vervolgens is op initiatief van Cito aan de domeinbeschrijvingen 
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs gewerkt van 1994 tot 2002. 
Met deze publicatie tonen we aan dat een cultuurpedagogische discussie niet 
alleen theoretisch denkbaar is, maar ook praktisch uitvoerbaar.

In de volgende paragrafen gaan we kort in op de idee van de cultuurpedagogische 
discussie, op de aard van het vak geschiedenis en op de door ons gekozen 
periodisering. Lezers die uitsluitend geïnteresseerd zijn in de resultaten 
verwijzen we meteen naar paragraaf 1.6 van dit hoofdstuk: de leeswijzer voor de 
hoofdstukken 2 tot en met 7. In deze hoofdstukken worden de inhouden voor 
geschiedenis beschreven, ingedeeld in Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, 
Nieuwe tijd: de Republiek, Nieuwste tijd: 19e eeuw en Nieuwste tijd: 20e eeuw.
Lezers die meer willen weten over de cultuurpedagogische discussie dan in deze 
inleiding wordt vermeld, verwijzen we naar de informatie op de internetsite van 
Cito: www.cito.nl. U vindt daar ook een uitgebreide verantwoording van de 
domeinbeschrijvingen. Bovendien kunt u daar zelf meedoen aan het vervolg van 
deze cultuurpedagogische discussie.

Cultuurpedagogische discussie

Wie een leerboek schrijft, een les voorbereidt, kerndoelen bedenkt of een toets 
maakt, wordt gedwongen na te denken over hoofd- en bijzaken van de leerstof. 
Welke inzichten hebben kinderen nodig om straks volwaardig aan de 
samenleving te kunnen deelnemen en welke kunnen we achterwege laten? 
Bij de beantwoording van deze vraag laat men zich leiden door tradities, door 
maatschappelijke eisen en door de mode. Het antwoord verandert met de tijd: 
sommige zaken worden geschrapt, andere worden toegevoegd. 
Wie over de vraag naar wenselijke inhouden nadenkt, heeft behoefte aan drie 
soorten kennis: 
● kennis over kinderen, over hun ontwikkeling, hun vermogen tot leren en 

hun belangstelling;
● kennis van de cultuur of van bepaalde onderdelen daarvan, bijvoorbeeld 

economie, gezondheidszorg, kunst;
● pedagogische kennis op basis waarvan men de belangen van kinderen en 

cultuur op elkaar betrekt. 
Bij een goede leerkracht is deze kennis in zekere mate in één persoon verenigd. 
Daardoor is hij in staat af te wegen welke leerstof uit een voorgeselecteerd 
aanbod geschikt is voor zijn klas.

Makers van kerndoelen, van leerdoelen en van landelijke toetsen stellen de 
vraag naar de meest wenselijke inhouden op het niveau van algemene culturele 
vorming voor iedereen. Op dit niveau kan de vereiste deskundigheid niet in één 
persoon verenigd zijn. Het ligt voor de hand hier een forum van deskundigen in 
te schakelen die hun sporen verdiend hebben op respectievelijk ontwikkelings-
psychologisch gebied, op een bepaald cultureel gebied, en op het gebied van de 
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pedagogiek. Onder pedagogiek verstaan we hier de wetenschap waarin de 
verhouding tussen cultuur en kind aan de orde is. Door in een open discussie 
elkaar te informeren over het belang van bepaalde leerstof, door uiteenlopende 
aanspraken, benaderingen en inzichten te wegen op hun waarde, door elkaar 
aan te vullen en te corrigeren op eenzijdigheden zou men tot overeenstemming 
moeten kunnen komen over de leerstofkeuze. Deze procedure noemen we de 
cultuurpedagogische discussie6.

We onderscheiden vier soorten argumenten in discussies over de inhoud van de 
algemene vorming: 
● Maatschappelijke argumenten
Redeneringen die uitgaan van de maatschappelijke functie van funderend 
onderwijs. Welke inzichten hebben kinderen nodig om tot kritisch oordelende 
en gewetensvol handelende volwassenen op te groeien?
● Kennistheoretische argumenten
Redeneringen die betrekking hebben op de aard van het kennen. Kennis waarin 
ingeleid wordt, maakt altijd deel uit van gebieden of categorieën van kennis met 
elk hun eigen concepten, denkvormen, verklaringswijzen en waardeoriëntaties. 
Historische kennis is bijvoorbeeld van een andere aard dan economische kennis 
en beide soorten verschillen weer van natuurkundige kennis. In een algemeen 
vormend leerplan moet ruimte zijn voor de verschillende denkvormen. 
Algemene vorming verdraagt geen eenzijdigheid op dit punt.
● Vakinhoudelijke argumenten
Redeneringen die betrekking hebben op de binnen een vakgebied ontwikkelde 
kennis. Met vakinhoudelijke argumenten wordt erop toegezien dat de voor 
leerstof gekozen kennis recht doet aan de traditie of het vak. Bijzaken moeten 
niet tot hoofdzaken worden verheven of omgekeerd. Bepaalde hoofdzaken 
kunnen domweg te moeilijk zijn voor kinderen van een bepaalde leeftijd, al 
kunnen ze soms zozeer vereenvoudigd worden dat de essentie van de vak-
inzichten geen geweld wordt aangedaan. 
● Leer- en ontwikkelingspsychologische argumenten
Het gaat hier om redeneringen die de mogelijkheden en kwaliteiten van 
kinderen in het geding brengen. De didactische vormgeving is hierbij niet aan de 
orde, wel de vraag of de kennis en vaardigheden die in het geding zijn, leerbaar 
zijn voor de doelgroep, gelet op leeftijd en achtergrond.

4  Imelman, J.D., R. Tolsma, De identiteit van (bijzonder) onderwijs als een modern normatief 

probleem. Pleidooi voor een cultuurpedagogische discussie. Pedagogische Studiën, 64 (1987), 

p. 390-404.

5  Wagenaar, H.B., Ontwikkeling van een domeinbeschrijving op basis van een cultuurpedagogische 

discussie. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1994.

6  Wagenaar, H.B., Cultuurpedagogische discussie en leerplanontwikkeling in Nederland. In: Meijer, 

W.A.J., P.A. van der Ploeg, D.T. Thoomes, Pedagogiek als tijdrede. Intro, Baarn, 1999, p. 33-45. 

Ploeg, P.A. van der, J.D. Imelman, W.A.J. Meijer, H.B. Wagenaar, De overheid als bovenmeester. Intro, 

Baarn, 1999.

Imelman, J.D., Een cultuurpedagogisch pleidooi voor het onderwijs. Socialisme en Democratie, 56 

(1999), p. 125-132.
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Naast deze structuur van vier soorten argumenten hebben cultuurpedagogische 
discussies de volgende kenmerken of spelregels:
● Redelijkheid
Deelnemers aan de discussies hebben een open gesprekshouding. Ze hebben 
besef van de betrekkelijkheid van perspectieven en opvattingen, met name van 
die van de eigen zienswijze en inzichten. De kracht van argumenten is 
doorslaggevend. Niemand kan zich beroepen op status, traditie, op overtuiging 
of gedrevenheid om zijn inbreng meer gewicht te geven.
● Cultuurpedagogische discussies zijn principieel onaf
Cultuur is dynamisch. Voortdurend veranderen inzichten, waarden en andere 
condities waaronder kinderen groot worden. Daarom moet leerstof van tijd tot 
tijd heroverwogen worden. Cultuurpedagogische discussies zijn dus nooit echt 
afgerond. De uitkomsten zijn altijd voorlopig en voor verbetering vatbaar. 
Daarom moeten dit soort discussies periodiek gevoerd worden.
● Thematische beperktheid
De cultuurpedagogische discussies zijn themagericht. Het thema kan breed en 
globaal zijn, zoals een discussie over het kader van de leerstof van het funderend 
onderwijs; het thema kan ook beperkt zijn, zoals een discussie over een deel van 
een bepaald vakgebied voor een bepaald leerjaar van een bepaald schooltype. 
De cultuurpedagogische discussies van Cito zijn thematisch beperkt. Ze gaan 
over de leerstof voor het basisonderwijs op het gebied van ‘Oriëntatie op mens 
en wereld’.
● Openheid
Cultuurpedagogische discussies staan open voor iedereen. De procedure is 
transparant. De uitkomsten zijn openbaar en worden doorzichtig verantwoord. 
Uitvoerige verslaglegging zorgt ervoor dat de discussie voor iedere 
belangstellende en belanghebbende toegankelijk is, zodat iedereen op de 
resultaten verder kan denken en deze gedachten ook weer kan inbrengen. 

Cultuurpedagogische discussies wereldoriëntatie van 
Cito 

De discussies zijn gevoerd door een kerngroep, die per onderwerp is aangevuld met 
één of meer vakinhoudelijke expert(s)7. De kerngroep was bij alle bijeenkomsten 
aanwezig. De groep van experts werd per onderwerp op grond van specifieke 
deskundigheid uitgenodigd. De kerngroep bestond uit de personen die de 
discussies voorbereidden, aangevuld met twee pedagogen, een ontwikkelings-
psycholoog, een vertegenwoordiger van de SLO en van de Inspectie van het 
Onderwijs. Deze vertegenwoordigers zijn uitgenodigd vanwege het belang van hun 
instellingen bij de beleidsvorming en controle rond de inhouden van het onderwijs.
Als uitgangspunt voor de discussies golden steeds concrete onderdelen van het 
curriculum van de basisschool, waarvan empirisch was vastgesteld dat ze tot de 
algemeen aanvaarde leerstof behoren. PPON-gegevens over het feitelijk aanbod 
van leerstof en de feitelijke prestaties boden daarbij een realistische begin-
situatie. Door bij het vaststellen van wensen rekening te houden met de feiten, 
kon voorkomen worden dat men de wensen, zowel voor het aanbod als voor het 
effect, onrealistisch hoog stelde. 
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Over elk onderwerp zijn drie tot vijf vergaderingen gehouden. De medewerkers 
van Cito stelden als voorbereiding van elk onderwerp een reader en een eerste 
concept van een domeinbeschrijving samen. Voor de eerste versie waren de 
domeinbeschrijvingen van PPON uitgangspunt; hierin werd een opsomming 
gegeven van de inhoud van vigerende onderwijsmethoden en aan kerndoelen 
gerelateerde kennis. Het doel van elke eerste vergadering was het formuleren 
van voorstellen om het gemaakte concept te verbeteren. Aan de hand van 
uitvoerige notulen werden de volgende versies vervaardigd en opnieuw 
besproken.

Op deze manier zijn in de loop der jaren de volgende onderwerpen besproken:
● voor aardrijkskunde: Landbouw, Bevolking, Landschappen, Industrie en 

Dienstverlening; 
● voor geschiedenis: Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe tijd: de 

Republiek, Nieuwste tijd: 19e eeuw, Nieuwste tijd: 20e eeuw;
● voor natuuronderwijs: Organismen, waarnemen en reageren, Stofwisseling 

en kringloop, Voortplanting en ontwikkeling, Natuurkunde en techniek. 

Het bleek mogelijk binnen deze ordening alle leerstof voor wereldoriëntatie te 
beschrijven die voor de basisschool wenselijk geacht wordt. Leerstof voor 
geestelijke stromingen en staatsinrichting kon bijvoorbeeld worden 
ondergebracht bij geschiedenis, voornamelijk bij de 20e eeuw en natuur- en 
milieueducatie, gezond en redzaam gedrag en techniek grotendeels bij natuur-
onderwijs en aardrijkskunde. Daarmee is een zo groot mogelijke samenhang 
bewerkstelligd. Verdere integratie van vakken was onwenselijk, omdat alle 
hierboven genoemde vakken eigen gezichtspunten op de werkelijkheid 
vertegenwoordigen.Verdere integratie zou die gezichtspunten diffuus maken. 

Zoals reeds gezegd, betekent deze ordening niet dat het onderwijs in de klas ook 
per se volgens de hier genoemde onderdelen moet worden afgewerkt. Het is 
goed mogelijk om op basis van deze domeinbeschrijvingen een thema- en/of 
projectgericht curriculum te ontwerpen, bijvoorbeeld door uit te gaan van 
maatschappelijke problemen of belangstelling van leerlingen. Daarbij moet 
natuurlijk wel gelet worden op het aanleren van verschillende benaderingen, 
denkwijzen en waardeoriëntaties die inherent zijn aan de genoemde school-
vakken.

Domeinbeschrijving als onderwijskundig document

Hoewel de domeinbeschrijvingen in eerste instantie gemaakt zijn in opdracht 
van Cito met de bedoeling goede toetsen te kunnen maken, kunnen ze ook van 
betekenis zijn voor het ontwerpen van lessen, het geven van instructies en het 
bijscholen in vakinhoudelijke kennis. We denken hierbij aan:

7  Een volledige lijst van deelnemers met specificaties is te vinden in het colofon. Er is telkens 

aangegeven aan welk onderdeel of welke onderdelen ze hebben meegewerkt.
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● educatieve uitgeverijen die een houvast kunnen vinden in de keuze van de 
leerinhouden voor hun methoden;

● basisscholen zelf, waar leerkrachten in de domeinbeschrijvingen een ijkpunt 
kunnen vinden bij de vraag of hun onderwijs inhoudelijk relevant is;

● lerarenopleidingen, die de domeinbeschrijvingen als een kader kunnen zien 
voor de inhoudelijke kennis van hun studenten;

● ten slotte zou ook de overheid baat kunnen hebben bij een domein-
beschrijving als uitgangsmateriaal bij het herzien van kerndoelen. 

In al deze functies zijn de domeinbeschrijvingen steeds bedoeld voor 
volwassenen en is het taalgebruik dus niet afgestemd op de kinderen voor wie 
de leerstof uiteindelijk bedoeld is.

De domeinbeschrijving is een ander document dan een opsomming van 
kerndoelen of een leerplan. Voor de duidelijkheid zetten we de belangrijke 
verschillen en overeenkomsten tussen domeinbeschrijvingen, kerndoelen en 
leerplannen op een rij.

In de domeinbeschrijvingen wordt een overzicht gegeven van het totaal aan 
wenselijke leerdoelen voor wereldoriëntatie. Deze doelen zijn door kind- en 
cultuurkenners gekozen tegen de achtergrond van pedagogische haalbaarheid 
en wenselijkheid. De redenen voor het al dan niet opnemen van bepaalde 
leerstof wordt daarbij vastgelegd. Dat betekent dat bij domeinbeschrijvingen 
sprake is van een beredeneerd voorstel, dat een vruchtbare basis kan zijn voor 
verdere discussie. 

Domeinbeschrijvingen komen voort uit een cultuurhistorische benadering van 
leerstof; de vraag welke inhouden belangrijk zijn, bouwt voort op de antwoorden 
die vroeger zijn gegeven en sluit aan bij de vaktraditie. Deze vaktraditie houdt in 
dat de basisscholen wereldoriëntatie aanbieden in de vakken aardrijkskunde, 

Domeinbeschrijvingen Kerndoelen Leerplannen

Opsomming van door kind- en 

cultuurkenners wenselijk 

geachte doelen en inhouden

Opsomming van wettelijk 

voorgeschreven doelen en 

inhouden

Opsomming van de door een 

individuele school gekozen 

doelen en inhouden

Expliciet verantwoord Niet expliciet verantwoord Al dan niet expliciet 

verantwoord in een school-

concept

Dienen als basis voor 

onderzoekers, methode-

schrijvers, leraren en leraren-

opleiders

Dienen als richtlijn voor 

onderzoekers, methode-

schrijvers, leraren en leraren-

opleiders

Dienen als basis voor onderwijs 

op één school

Gedetailleerd uitgewerkt Globaal geformuleerd Gedetailleerd uitgewerkt

Hebben een aan de vaktraditie 

ontleende ordening

Hebben een aan de Wet op het 

primair onderwijs ontleende 

ordening

Hebben een didactische 

ordening
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geschiedenis en natuuronderwijs. Dat is voor 80% van de scholen het geval. 
Het woord ‘vaktraditie’ slaat echter niet zozeer op de inhouden, maar op de 
aanbiedingswijze, want de doelstellingen binnen deze vakken zijn in de loop der 
jaren sterk veranderd. De schoolvakken zijn door de jaren heen steeds in staat 
geweest zich aan te passen aan de maatschappelijke eisen van de tijd. De vakken 
zijn daarbij echter steeds beschermd tegen al te drastische aanpassingen die 
gekwalificeerd zouden kunnen worden als ‘modieuze trends’, of als ‘waan van de 
dag’. Dat komt doordat de inhouden van schoolvakken behalve door de reeds 
genoemde maatschappelijke verlangens nog door een andere poot geschraagd 
worden. Die andere poot wordt gevormd door beproefde theoretische kaders van 
de universitaire disciplines geografie, geschiedenis en natuurwetenschappen. 
Uiteraard bestaat er geen rechtlijnige relatie tussen het wetenschappelijk vak en 
het schoolvak; bij basisschoolleerlingen worden de leerdoelen en het leren door 
andere functionaliteiten en leer- en ontwikkelingspsychologische criteria 
bepaald dan bij studenten die opgeleid worden tot wetenschapper. Wel geldt dat 
vakwetenschappelijke kaders elk vanuit hun eigen gezichtspunt samenhang 
brengen in een veelheid van feiten en wensen aangaande een concreet 
maatschappelijk probleem. Een uitsluitend thematische aanpak van een 
probleem creëert vaak een bonte lappendeken van feiten en meningen die eerder 
verwarring wekt dan orde schept. 

In de kerndoelen is ook een keuze gemaakt voor bepaalde leerdoelen. 
Hoewel pedagogische motieven ongetwijfeld belangrijk zijn, fungeren 
kerndoelen toch vooral binnen een kader van politieke beweegredenen. 
De functie van kerndoelen is vooral een wettelijk toetsingskader te scheppen 
voor kwaliteitscontrole op onderwijsinhouden door de overheid. Het is daarbij 
van belang een politieke meerderheid te vinden. Naarmate doelen globaler 
geformuleerd zijn, geven ze meer ruimte voor een eigen invulling en minder 
aanleiding tot meningsverschillen en ontstaat er gemakkelijker consensus. 
Daarom is het niet verwonderlijk dat kerndoelen, vergeleken met domein-
beschrijvingen zeer globaal zijn en dat een expliciete inhoudelijke 
verantwoording van de keuzes achterwege blijft. 

Wat hun ordening betreft zijn kerndoelen gebonden aan de kaders die de Wet op 
het primair onderwijs geeft. Onder – wat in de kerndoelen genoemd wordt – 
‘Oriëntatie op mens en wereld’ worden maatschappelijke thema’s, zoals ‘milieu’, 
‘gezond en redzaam gedrag’ en ‘techniek’ en vakinhouden, zoals ‘aardrijkskunde’, 
‘geschiedenis’ en ‘natuuronderwijs’ naast elkaar genoemd. Het blijft in de kern-
doelen echter onduidelijk hoe vakinhoudelijke doelen van biologie zich verhouden 
tot de maatschappelijk-thematische doelen van milieu en gezond gedrag. 

Voor de scholen fungeren de kerndoelen als voorschriften van de overheid voor 
de invulling van het leerplan. In een leerplan worden de doelstellingen en werk-
wijzen van een school beschreven. Deze doelen en werkwijzen worden, binnen 
de randvoorwaarden van de kerndoelen, gekozen op basis van een school-
concept; dat is een document waarin de ideeën over opvoeding en onderwijs op 
die school leven. De leerstof wordt hier op een gedetailleerd niveau vastgelegd.

In het leerplan, waarin gekozen wordt voor bepaalde wereldoriëntatiemethoden, 
wordt het spanningsveld tussen de maatschappelijk-thematische en de 
vakinhoudelijke ordening op concreet niveau opgelost. In veel bestaande 
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leerplannen is de spanning tussen een maatschappelijk-thematische aanpak en 
een meer vakinhoudelijke opzet nog steeds niet opgelost. Toch is er een 
beweging merkbaar naar een meer vakinhoudelijke benadering, zonder dat de 
thematische aanpak verwaarloosd wordt. De onderhavige domeinbeschrijvingen 
kunnen bij deze herbezinning een rol spelen.

Domeinbeschrijving geschiedenis

De domeinbeschrijving geschiedenis en kerndoelen geschiedenis

Geschiedenis is in de Wet op het primair onderwijs een van de onderscheiden 
kennisgebieden waaraan op iedere school aandacht moet worden besteed. 
De inhoud wordt nader uitgewerkt in een drietal kerndoelen in het kennisgebied 
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld.’ Deze kerndoelen omvatten ten eerste een 
elementair begrip van historische bronnen, ten tweede het kunnen plaatsen in 
de tijd van kenmerkende aspecten van de geschiedenis in de door de CHMV 
voorgestelde tien tijdvakken en ten derde het kennen van historische 
gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in verschillende 
perioden van de geschiedenis8. In deze domeinbeschrijving is aan deze 
kerndoelen nadere uitwerking gegeven. Ook zijn de kerndoelen over geestelijke 
stromingen en staatsinrichting opgenomen, die vallen onder het leergebied 
‘Mens en Samenleving’9.

De domeinbeschrijving geschiedenis in verhouding tot de adviezen 
van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming en de 
Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon

De laatste jaren is er in Nederland een levendig debat gevoerd over de 
wenselijke inhouden van het geschiedenisonderwijs. Dit debat heeft geleid tot 
publicatie van twee rapporten die zijn geschreven in opdracht van het Ministerie 
van OCW. In 2001 verscheen het advies Heden, Verleden, Toekomst van de 
Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming (CHMV) onder leiding van 
prof. dr. P. de Rooy. In 2006/2007 verscheen Entoen.nu, de canon van Nederland, het 
rapport van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon onder 
voorzitterschap van prof. dr. F.P. van Oostrom. Het advies van de CHMV heeft o.a. 
geleid tot de invoering van een stelsel van tien tijdvakken met associatieve 
benamingen en tijdgrenzen in ronde jaartallen, waarbij per tijdvak beknopt 
enige oriëntatiekennis wordt beschreven. De Commissie Ontwikkeling 
Nederlandse Canon heeft vijftig onderwerpen uit de Nederlandse cultuur-
geschiedenis gekozen die ze onder de aandacht van het onderwijs wil brengen. 
Beide rapporten beogen net als deze domeinbeschrijving antwoord te geven op 
de vraag naar wenselijke inhouden voor het geschiedenisonderwijs en dit 
opzicht zijn ze aan elkaar verwant. Wat betreft opzet en uitwerking verschillen 
ze echter nogal van elkaar.
Voor de duidelijkheid geven we hiervan in onderstaande tabel een beknopt 
overzicht. We geven daarbij tevens aan hoe we geprobeerd hebben de drie 
documenten te integreren in deze tweede druk van de Domeinbeschrijving voor 
geschiedenis voor de basisschool.
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8  Zie Kerndoelen basisonderwijs, 1998, p. 55-57.

9  Zie Kerndoelen basisonderwijs, 1998, p. 59.
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Initiatief Cito – PPON Ministerie van OCW Ministerie van OCW Cito – PPON

Aanleiding beschrijvingskader voor 

onderzoek en toets-

ontwikkeling voor het 

geschiedenisonderwijs in 

Nederland

voorstellen voor 

nieuwe examen-

programma’s en 

kerndoelen

voorstellen voor een 

Nederlandse canon in 

internationaal 

perspectief

beschrijvingskader voor 

onderzoek en toets-

ontwikkeling voor het 

geschiedenisonderwijs in 

Nederland

Doelgroep leerlingen basisonderwijs leerlingen 

basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs

alle Nederlanders leerlingen basisonderwijs

Formele status basis voor landelijk 

peilingsonderzoek in 2002

opgenomen in de 

huidige kerndoelen 

opgenomen in de 

kerndoelen vanaf 

2008/2009 

basis voor landelijk 

peilingsonderzoek in 2009

Leergebieden 

basisonderwijs

geschiedenis; 

maatschappelijke 

verhoudingen waaronder 

staatsinrichting; 

geestelijke stromingen

geschiedenis geschiedenis, 

aardrijkskunde, 

taalbeschouwing, 

kunstzinnige oriëntatie

geschiedenis; 

maatschappelijke 

verhoudingen waaronder 

staatsinrichting;

geestelijke stromingen

Chronologisch 

ordeningskader

traditioneel historisch 

kader in zes tijdvakken

nieuw didactisch kader 

in tien tijdvakken

nieuw didactisch kader 

in 50 vensters

nieuw didactisch kader 

(tien tijdvakken met 

daarbinnen opgenomen 

de 50 vensters)

Beschrijvings-

niveau(s)

beschrijving op twee 

niveaus:

•	 	inzichten 

(samenhangende kennis 

van verschijnselen, 

gebeurtenissen en 

ontwikkelingen) 

•	 feitelijke voorbeelden

beschrijving op één 

niveau:

•	 	noemen van 

belangrijke 

ontwikkelingen

beschrijving op één 

niveau:

•	 	beschrijving van

concrete feitelijke 

voorbeelden

beschrijving op twee 

niveaus:

•	 	inzichten 

(samenhangende kennis 

van verschijnselen, 

gebeurtenissen en 

ontwikkelingen) 

•	 feitelijke voorbeelden

Uitwerkings-

niveau

•	 	gedetailleerd uitgewerkt 

in samenhangende 

basisinzichten en 

uitwerkingen;

•	 	voorbeelden globaal 

aangegeven  

samenhang zeer 

globaal aangegeven in 

oriëntatiekennis;

geen voorbeelden 

opgenomen 

voorbeelden 

gedetailleerd 

uitgewerkt;

inzichten ontbreken

gedetailleerd uitgewerkt in 

samenhangende basis-

inzichten en uitwerkingen; 

canonvensters opgenomen 

als verplichte voorbeelden 

bij de uitgewerkte inzichten; 

eigen voorbeelden globaal 

aangegeven 

domein-GS-inleiding.indd   19 12-12-2007   15:41:57



Pagina 20

De aard van geschiedkundige kennis

Geschiedenis is geen wetenschap die vaste regels kent bij het onderzoeken, 
beschrijven en verklaren van de historische werkelijkheid. Daarin wijkt 
geschiedenis sterk af van een vak als natuurkunde, maar ook van de sociale 
wetenschappen, waar ofwel empirische-analytische regels gehanteerd worden, 
ofwel bepaalde theoretische aannames over mens en samenleving de basis 
vormen voor het doen van ware uitspraken over de psychische en sociale 
werkelijkheid. Zo kunnen sociale verschijnselen vanuit verschillende 
perspectieven verklaard worden, bijvoorbeeld vanuit de leer van Freud, Marx of 
Adam Smith. 

Ook het verleden kan vanuit allerlei gezichtspunten beschreven worden. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om een geschiedenis te schrijven, waarbij economische 
ontwikkelingen als allesbepalend worden beschouwd voor het verklaren van alle 
gebeurtenissen. Ook kan men een geschiedenis schrijven waarbij politieke 
beslissingen of mentale opvattingen gezien worden als bepalend voor alle 
ontwikkelingen. Het is duidelijk dat elke (vooringenomen) theoretische 
stellingname per definitie een eenzijdige kijk op het verleden oplevert. 
We kunnen daarom beter proberen om gebeurtenissen uit het verleden van 
zoveel mogelijk kanten te bekijken, voordat we ons een mening vormen over de 
samenhang tussen gebeurtenissen en verschijnselen. De beste historicus is dan 
iemand die de lezers uitnodigt om het verleden te bestuderen zonder direct al 
theoretische aannames in te voeren. En voorzover dergelijke aannames het 
beoogde inzicht kunnen vergroten, is het goed dit duidelijk te vermelden. 

Periodisering in de domeinbeschrijving geschiedenis

Iedereen die een chronologisch overzicht van de geschiedenis wil presenteren, 
weet dat geschiedenis onmogelijk kan worden behandeld als een 
ononderbroken tijdstroom. Historische kennis vraagt om structuur en die wordt 
in de eerste plaats geboden door een ordening in perioden. Iedere indeling is 
echter een theoretisch construct, een poging achteraf om structuur te brengen 
in een zo op het oog onafgebroken stroom van gebeurtenissen, die op een vaak 
nogal onduidelijke manier met elkaar in verband staan. Er wordt zelfs gezegd 
dat de indeling van de geschiedenis in perioden de eigenlijke kern is van de 
vorm die de geschiedschrijving aan het verleden geeft10. 

In de stroom van gebeurtenissen zijn politieke, juridische, economische, 
levensbeschouwelijke en nog veel meer aspecten te onderscheiden. 
Deze gebeurtenissen werken alle op elkaar in. Nu eens passen de politieke 
structuren zich aan nieuwe economische verhoudingen aan (bijvoorbeeld bij het 
ontstaan van staten in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe tijd). 
Dan weer voegen de economische structuren zich naar de politieke machts-
relaties (de economie in domeinen in de feodale Middeleeuwen). Ook mentale 
ontwikkelingen spelen binnen dit krachtenveld hun rol (de Renaissance aan het 
einde van de Middeleeuwen). Ontwikkelingen op politiek, economisch en 
mentaal terrein lopen dus niet steeds parallel. Dat gegeven leidt ertoe dat het 
onmogelijk is om een periodisering te vinden waarmee alle onderscheiden 
cultuurgebieden perfect binnen kaders zijn te passen. 
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In de praktijk van het onderwijs spelen twee indelingen een rol: 
● de traditionele, ‘klassieke’ indeling;
● de indeling in maatschappijtypen.

Bij de traditionele, klassieke indeling wordt de geschiedenis van de mens eerst 
ingedeeld in prehistorie en historie11, welke laatste vervolgens weer verdeeld 
wordt in Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe tijd en Nieuwste tijd. De aanzet tot 
deze indeling ligt in de 16e en 17e eeuw en is voortgekomen uit de Renaissance, 
waarin de gedachte leefde dat er tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de 
Renaissance, waarin die cultuur weer als voorbeeld diende, een duistere 
‘middentijd’ had gelegen die daarom ‘media tempora’ ‘Middeleeuwen’ werd 
genoemd. Hoewel de Middeleeuwen al lang beschouwd worden als juist het 
tegendeel van een ‘duistere’ periode, is de ‘klassieke’ indeling naar de vorm nog 
steeds algemeen verbreid. De klassieke indeling kan bogen op een grote traditie 
en op een brede internationale bekendheid in de westerse wereld: begrippen als 
oudheid en Middeleeuwen zijn internationaal en ook buiten kringen van 
historici in gebruik.

Een aantal jaren geleden is een andere periodisering in het onderwijs 
geïntroduceerd: de indeling in maatschappijtypen, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt in preagrarische, agrarische, agrarisch-verstedelijkte en industriële 
samenlevingen. Deze indeling gaat niet uit van een veranderde geesteshouding 
in de onderscheiden perioden, maar van verschillen in het economisch productie-
proces en is bovendien van toepassing op de geschiedenis van de hele wereld12. 

Beide indelingen hebben hun voor- en nadelen. De maatschappijtypologische 
indeling is veel jonger en is onder niet-historici (nog) onbekend. Ze is echter wel 
concreter en daardoor als onderscheiden criterium duidelijker dan het vagere 
begrip ‘veranderde geesteshouding’. 
Als bezwaar tegen de klassieke indeling wordt wel aangevoerd dat ze 
Europacentrisch is. Nu gaat het bij geschiedenisonderwijs in basisonderwijs en 
basisvorming vooral om de geschiedenis van het westelijke deel van Europa en 
niet om een algemeen beeld van de wereldgeschiedenis13. Dit bezwaar hoeft 
dan ook niet de doorslag te geven. 
Tegen de maatschappijtypologische indeling bestaat daarentegen wel een 
doorslaggevend bezwaar. Deze indeling suggereert een voortdurende 
economische vooruitgang met een toenemende productiviteit in samenlevingen 
die steeds complexer worden. Een omgekeerde beweging van een complexere 
samenleving naar een meer eenvoudige laat dit vooruitgangsmodel niet zien. 

10  Zie Pot, J.H. van der, De periodisering der geschiedenis, een overzicht der theorieën (p. 20) 1951.

11  Voor een aantal gebieden geldt een overgangsperiode waarin geleidelijke culturalisatie plaats-

vindt tussen een geletterde cultuur en een ongeletterde cultuur. Zo’n periode wordt protohistorie 

genoemd. In West-Europa was sprake van protohistorie toen de geletterde Romeinen hun gezag 

vestigden in ongeletterde Germaanse cultuur. 

12  De indeling in maatschappijtypen is ontstaan onder invloed van het historisch materialisme 

(Marxisme). Hierdoor kregen historici meer aandacht voor de betekenis van de economische 

structuur van samenlevingen.

13  Kerndoelenbesluit 1993 en 1998.
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In feite heeft deze situatie zich op diverse plekken en op diverse tijden (ook in 
Europa) voorgedaan14. 

We kiezen dus liever voor de klassieke indeling omdat deze beproefder, 
bekender en eenduidiger is15. Nu we de globale periodisering gekozen hebben, 
vragen we ons af in hoeverre binnen de onderscheiden hoofdcategorieën nog 
onderverdelingen gemaakt moeten worden. Periodisering moet duidelijk zijn en 
ter wille van de overzichtelijkheid enerzijds niet te gedetailleerd en anderzijds 
ook niet te globaal. Zo bestaat binnen de klassieke indeling de behoefte om de 
prehistorie in subperioden onder te verdelen, omdat ze een zeer lange periode 
bestrijkt16. Binnen de archeologie is de indeling gangbaar om de vroegere 
indeling in steentijd, bronstijd en ijzertijd (een indeling op basis van techniek 
van werktuigvervaardiging) te vervangen door de indeling van preagrarische 
culturen van jagers/verzamelaars en agrarische culturen (een indeling dus op 
basis van een maatschappijtypologische onderscheiding). In dit geval kunnen 
we deze onderscheiding zonder bezwaar overnemen. 

Er bestaat ook behoefte om de tien à twaalf eeuwen durende periode van de 
Middeleeuwen onder te verdelen in vroege en late Middeleeuwen. 
Dit onderscheid valt samen met twee perioden die zich in westelijk Europa 
voordoen, namelijk een agrarische samenleving waarin steden een marginale rol 
spelen en de economie uit op zelfvoorziening gerichte gemeenschappen bestaat 
en een daarop volgende periode waarin deze agrarische samenleving voor een 
deel verstedelijkt onder invloed van een expanderende handel. 
Bij de Nieuwste geschiedenis wordt onderscheid gemaakt tussen de 19e en de 
20e eeuw. Daarbij is het onder historici gangbaar om te spreken van de lange 
19e eeuw, die begint bij de Franse revolutie en eindigt bij de Eerste Wereldoorlog, 
en van de korte 20e eeuw die loopt van de Eerste Wereldoorlog tot het einde van 
de Koude oorlog. 

Binnen iedere periode is ernaar gestreefd de te behandelen leerstof een 
evenwichtig samenstel te laten zijn van economische, politieke en overige 
culturele aspecten17.
Onder economie worden dan zaken begrepen als arbeidsverdeling en bedrijfstakken 
zoals landbouw, mijnbouw en industrie, handel en verkeer en technische 
ontwikkeling. Onder politiek vallen opvattingen en problemen over machtsverdeling 
en uitwerking daarvan in bestuur en rechtspraak. Onder overige cultuur verstaan we 
de informele sociale verhoudingen, zoals omgangsvormen, en multiculturele 
verhoudingen, kunst, onderwijs en levensbeschouwing, waaronder religie, sociale 
betrekkingen en ook de verhouding van de samenleving tot de natuur.

Periodisering en naamgeving van tijdvakken

Het voorstel van de CHMV voor een indeling in tien tijdvakken is inmiddels ook 
opgenomen in de kerndoelen. De naamgeving van de tijdvakken wijkt sterk af 
van de tijdvakaanduiding in de klassieke ordening. Toch is ook de nieuwe 
indeling rechtstreeks ontleend aan de in de vorige paragraaf beschreven 
klassieke indeling. De door de CHMV aangegeven oriëntatiekennis en de inhoud 
van onze domeinbeschrijving voor geschiedenis op de basisschool zijn daarmee 
door dezelfde leidraad bepaald. De oriëntatiekennis uit het Advies van de CHMV 
is dan ook goed herkenbaar in de domeinbeschrijving. 
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Ook de scheidslijnen tússen de nieuwe tijdvakken waren in de vorige domein-
beschrijving vrij gemakkelijk terug te vinden als belangrijke markeringspunten. 
De indeling in hoofdstukken van de vorige domeinbeschrijving kon dan ook vrij 
gemakkelijk aangepast worden aan de nieuwe naamgeving, met behoud van de 
structuur van de tekst. In de nieuwe tijdvakken Jagers en boeren en Grieken en 
Romeinen herkennen we respectievelijk de prehistorie en de oudheid. 
De tijdvakken Monniken en ridders en Steden en staten zijn andere aanduidingen 
voor de vroege en de late middeleeuwen. De nieuwe geschiedenis is in de 
nieuwe indeling opgedeeld in drie tijdvakken van een eeuw. In het tijdvak 
Regenten en vorsten herkennen we duidelijk onze Gouden Eeuw. Ook het daaraan 
voorafgaande en het daaropvolgende tijdvak zijn goed te herkennen. In de tijd 
van Ontdekkers en hervormers herkennen we de overgang naar de Nieuwe Tijd en 
de daaruit voortvloeiende politieke spanningen en de opstand in de 
Nederlanden. In het tijdvak van Pruiken en revoluties herkennen we de teloorgang 
van de Republiek en de aanspraken op politieke invloed van de burgerij. De tijd 
van Burgers en stoommachines luidt de Nieuwste tijd in, de tijd van de invoering 
van een meer democratische staatsorde en de industriële revolutie. De tijd van 
de Wereldoorlogen markeert de eerste helft van de twintigste eeuw en de tijd 
van Televisie en computer de opkomst van de naoorlogse welvaartsmaatschappij 
en massacommunicatie. 
Bij deze herordening bezorgden alleen de jaartallen die door de CHMV geplaatst 
zijn bij de markering van de prehistorie ons enige hoofdbrekens. In mindere 
mate gold dat ook voor het terugbrengen van de in de eerste druk opgenomen 
indeling van de ‘lange’ 19e eeuw (1789–1914) en de ‘korte’ 20e (1914–heden) 
naar de ronde getallen van de eeuwwisselingen die de CMHV hanteert.

14  Tijdens de volksverhuizingen wordt de agrarisch stedelijke samenleving van de oudheid 

opgevolgd door samenlevingstypen die ook vóór de oudheid bestaan hebben. Tijdens de volks-

verhuizingen is sprake van een aantal nomadische volkeren die in nieuwe vestigingsgebieden een 

agrarisch sedentair samenlevingspatroon ontwikkelen. 

15  Een adviescommissie adviseerde de regering in het gehele algemeen vormende onderwijs in 

Nederland een door de commissie zelf bedachte periodisering in tien tijdvakken in te voeren. 

Zie Commissie Historische en Maatschappelijke vorming, Verleden, heden, toekomst. Enschede, SLO 

(p. 20, 22), 2001. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze indeling een rol in het onderwijs zal 

gaan spelen. Voor een kritisch commentaar op dit voorstel zie Wagenaar, H.B., De Rooy en het basis-

onderwijs. Kleio, tijdschrift van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland, oktober 2001.

16  Vanaf het ontstaan der mensen gerekend zo’n drie miljoen jaar en vanaf de eerste bewoning van 

Europa zo’n driehonderdduizend jaar.

17  Alle moderne methoden zijn op deze of een zeer verwante indeling gebaseerd. Ook binnen de 

studie van geschiedenis als vak zijn de belangrijkste onderscheiden thematische richtingen: 

economische, politieke en mentale geschiedenis, waarbij de laatste richting soms weer nader 

gespecificeerd is in thema’s, zoals kerkgeschiedenis, vrouwengeschiedenis.
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Geschiedenis voor de  1e druk 

zes tijdvakken 

Commissie CHMV

(tien tijdvakken) 

Canon (50 vensters)

prehistorie 

(voor Nederland tot 50 v. Chr.) 

Jagers en boeren 

(-3000 v. Chr.)

  1. Hunebedden

middeleeuwen (vanaf 450) Monniken en ridders 

(500–1000)

Steden en staten (1000–1500)

  3. Willibrord

  4. Karel de Grote

  5. Hebban olla vogala

  6. Floris V

  7. De Hanze

oudheid 

(voor Nederland vanaf 50 v. Chr.; 

voor de westerse beschaving 

vanaf 7000 v. Chr.) 

Grieken en Romeinen 

(3000 v. Chr. – 500 n. Chr.)

  2. Romeinse Limes

nieuwe tijd (vanaf 1500) Ontdekkers en hervormers 

(1500–1600)

Regenten en vorsten 

(1600–1700)

Pruiken en revoluties  

(1700–1800)

  8. Erasmus

  9. Karel V

10. De Beeldenstorm

11. Willem van Oranje

12. De Republiek

13. De VOC

14. De Beemster

15. De grachtengordel

16. Hugo de Groot

17. De statenbijbel

18. Rembrandt

19. Atlas Major van Blaeu

20. Michiel de Ruyter

21. Christiaan Huygens

22. Spinoza

23. Slavernij

24. Buitenhuizen

25. Eise Eisinga

26. De patriotten

27. Napoleon Bonaparte

nieuwste tijd 19e eeuw  

(vanaf 1879)

Burgers en stoommachines 

(1800–1900)

28. Koning Willem I

29. De eerste spoorlijn

30. De grondwet

31. Max Havelaar 

32. Verzet tegen kinderarbeid

33. Vincent van Gogh

34. Aletta Jacobs
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De canonvensters van Entoen.nu, de canon van Nederland en de tijdvakken van de 
Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming zijn onafhankelijk van 
elkaar vanuit verschillende uitgangspunten ontwikkeld. Met de canonvensters is 
het niet goed mogelijk om ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken. 
De oriëntatiekennis is te beknopt geformuleerd om daarin onder te brengen18. 
In de periodisering van de domeinbeschrijving hebben we de canonvensters 
echter zonder veel moeite kunnen onderbrengen, als sprekende voorbeelden bij 
de basisinzichten en hun uitwerkingen. Slechts in enkele gevallen hoefden we de 
hoofdtekst hiervoor een klein beetje aan te passen. Door de canonvensters op 
deze manier te verbinden met de basisinzichten, hebben ze hun plaats gekregen 
in een beproefd samenhangend verhaal. 

Voor de duidelijkheid geven we in de onderstaande tabel een overzicht van de 
oude en de nieuwe tijdvakken met de daarbinnen geplaatste canonvensters.
De nieuwe tijdvakaanduiding dient overigens alleen een didactisch doel. De termen 
prehistorie, middeleeuwen, oudheid zijn hiermee niet taboe verklaard; ze zijn 
gemeengoed in de Nederlandse en Europese cultuur en zullen dat ook blijven. 
Ze behoren tot de taal waarmee volwassenen onderling communiceren. 
Daarom worden deze benamingen ook in deze domeinbeschrijving gewoon gebruikt.

18  Zie IVGD Beter geschiedenisonderwijs met een canon? www.ivgd.nl, 2007.

Geschiedenis voor de  1e druk 

zes tijdvakken 

Commissie CHMV

(tien tijdvakken) 

Canon (50 vensters)

nieuwste tijd 20e eeuw  

(vanaf 1914)

De wereldoorlogen (1900–1950)

Televisie en computer  

(vanaf 1950)

35. De Eerste Wereldoorlog

36. De Stijl

37. De crisisjaren

38. De Tweede Wereldsoorlog

39. Anne Frank

40. Indonesië

41. Willem Drees

42. De Watersnood

43. De televisie

44. Havens Rotterdam

45. Annie M.G.Schmidt

46.  Suriname en de 

Nederlandse Antillen 

47. Srebrenica

48. Veelkleurig Nederland

49. De gasbel

50. De euro
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Leeswijzer

In de leerstofbeschrijving wordt de leerstof geordend in basisinzichten, 
uitwerkingen, voorbeelden en achtergrondinformatie. 
Een basisinzicht is een kernachtige omschrijving van het inzicht dat de kinderen 
zouden moeten verwerven. De basisinzichten worden stuk voor stuk nader 
uitgewerkt. In de uitwerking staat de leerstof beschreven die nodig is om dit 
inzicht te bereiken. Bij het verkrijgen van inzicht spelen ook voorbeelden een rol. 
Deze zijn immers als didactisch hulpmiddel onmisbaar. Omdat voorbeelden 
meestal inwisselbaar zijn voor andere, horen ze niet tot de kern van het inzicht, 
maar vormen ze binnen de leerstof een aparte categorie. Ze zijn in deze uitgave 
dan ook telkens apart in de buitenkaders gezet. Omdat de canonvensters 
voorbeelden zijn, zijn ze ook opgenomen in de buitenkaders. Deze canonvensters 
nemen echter een speciale plaats in. In tegenstelling tot de andere voorbeelden 
horen deze voorbeelden wel tot de verplichte kennis. Ze zijn daarom met een 
verwijzing naar de website www.entoen.nu in een afwijkende kleur opgenomen.
De achtergrondinformatie hoort niet tot de leerstof die door basisschool-
leerlingen dient te worden verworven en is daarom ook apart in de buitenkaders 
terug te vinden. 

Het taalgebruik van de domeinbeschrijving is afgestemd op de doelgroep. 
Formuleringen en woordgebruik zijn dan ook afgestemd op volwassenen en zijn 
niet geschikt om onverkort te worden overgenomen in lesmateriaal voor 
leerlingen. Over de didactische ordening en vormgeving van concreet leer-
materiaal spreekt de domeinbeschrijving zich niet uit. Het is bijvoorbeeld 
evengoed denkbaar dat de beschreven inhouden gebruikt worden in thematisch 
vakoverstijgend projectonderwijs als in vakgebonden klassikale lessen. 
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Hoofdstuk 1 

1.1  Tijdsbesef en ruimtelijk perspectief

1.2  Bronnen

1.3  Prehistorische jagers en verzamelaars

1.4 Prehistorische landbouwers
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1.1 Tijdsbesef en ruimtelijk perspectief

Tijd vóór de prehistorie – prehistorie – historie

Basisinzichten
 De prehistorie gaat over de geschiedenis van menselijke 

samenlevingen, waarin het schrift onbekend is. Omdat niet 
iedere samenleving op hetzelfde tijdstip het schrift leert 
kennen, verschilt de duur van de prehistorie ook steeds per 
gebied.

Uitwerking
 De prehistorie begint bij het verschijnen van de mensen op de 
aarde. De periode daarvóór valt er dus buiten (1). Deze tijd vóór de 
prehistorie duurt vele malen langer dan de prehistorie. 
De pre historie omvat de tijd waarin het schrift in een samenleving 
onbekend was. Voor kennis over de prehistorie is men daarom 
volledig afhankelijk van archeologische vondsten zonder schrift-
tekens. De prehistorie duurt vele malen langer dan de historie. 
De eerste menselijke sporen zijn zo’n 3 miljoen jaar oud en zijn 
gevonden in Afrika. Van daaruit verspreidt de mens zich over de 
hele wereld. De oudste sporen van mensen in West-Europa zijn 
300.000 jaar oud. Ongeveer 30.0 00 jaar geleden komen in alle 
wereld delen mensen voor die er net zo uitzien als de mensen die 
tegenwoordig op aarde leven. Ontwikkelingen binnen deze periode 
hebben zich uitgestrekt over duizenden jaren (a). 
De prehistorie van een samenleving eindigt als deze samenleving 
het schrift leert gebruiken, of als er over deze samenleving wordt 
geschreven (b) (2). In onze streken (c) eindigde de prehistorie 
50 jaar voor Christus (d) bij de bezetting door de Romeinen.

1.1   TIJDSBESEF EN RUIMTELIJK 
PERSPECTIEF

Tijd vóór de prehistorie – prehistorie – 
historie

Voorbeelden

1 Dinosauriërs leven ver voor de tijd dat de 

eerste mensen op aarde verschenen en zijn 

dus geen prehistorische dieren.

2 Voor het eerst eindigt de prehistorie rond 

3000 voor Christus in gebieden bij rivieren, 

die nu in Irak en Egypte liggen (e).

Achtergrondinformatie

a Feitelijk leven er tot op de dag van vandaag in 

marginale gebieden nog prehistorische 

volken. We hebben dat feit niet in het kader 

van de tijd-ruimte-oriëntatie opgenomen, 

omdat het gauw tot misverstanden kan leiden, 

zoals tot stereotypering van de Derde Wereld.

b Tussen prehistorie en historie is in veel 

samenlevingen een overgangssituatie te 

onderscheiden: de protohistorie. Hiervan is 

sprake als een historische samenleving 

schrijft over een samenleving waarin het 

schrift niet voorkomt. In Nederland rekent 

men de Romeinse tijd en de periode die 

volgt op het vertrek van de Romeinen tot de 

protohistorie. Om het voor de basisschool-

leerlingen niet al te moeilijk te maken is dit 

onderscheid in de kernleerstof genegeerd.

c Een precieze gebiedsafbakening is hier een 

probleem. West-Europa is onjuist; hele 

delen van West-Europa zijn niet door de 

Romeinen veroverd. ‘Nederland’ is ook 

onjuist, omdat de Romeinen niet in het 

noorden van ons land geweest zijn. 

Omdat een precieze gebiedsafbakening als 

te specifieke kennis beschouwd wordt, 

gebruiken we de vage term ‘onze streken’.

d We hanteren de Christelijke jaartelling. 

Zodra je met getallen ook exact kunt gaan 

rekenen is het zinvol om te gaan spreken in 

termen van ‘zoveel jaar voor Christus’. 

Bij hele lange periodes is dit niet zinvol: 

één miljoen jaar geleden blijft ongeveer 

hetzelfde als één miljoen jaar voor Christus. 

Daar ligt de formulering ‘een miljoen jaar 

geleden’ meer voor de hand.

e De agrarische samenleving in Europa heeft 

zijn oorsprong in het gebied tussen Eufraat 

en Tigris en ontwikkelt zich via Midden-

Europa naar West-Europa.

1 Tijd van jagers en boeren 
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Indeling in samenlevingstypen: jagers/
verzamelaars – landbouwers

Voorbeelden

1 Inuit leven in het poolgebied van 

Noord-Amerika, Bosjesmannen in de 

Kalahariwoestijn in zuidwest Afrika, 

Pygmeeën in de regenwouden van Afrika, 

Aborigines in afgelegen delen van Australië 

en sommige indianen in de regenwouden 

van Zuid-Amerika.

2 De oudste agrarische samenlevingen liggen 

in gebieden, die nu worden aangeduid als 

Irak, noordwest China en Midden-Amerika.

Achtergrondinformatie

a De indeling in steentijd, bronstijd en ijzertijd 

is gebaseerd op de classificatie van vondsten. 

Deze indeling maakt steeds meer plaats voor 

een indeling die gebaseerd is op 

samenlevings  typen. Dat komt omdat men 

steeds meer van mening is dat archeologen 

niet in de eerste plaats vondsten moeten 

classificeren, maar vooral de samenleving die 

achter de vondsten schuilgaat moeten zien te 

achterhalen. Deze richting in de archeologie 

van de prehistorie (new archeologie) krijgt 

steeds meer aanhangers. Om die reden is het 

tegenwoordig verantwoord om de ‘oude’ 

indeling als leerstof niet meer op te nemen.

b Hoewel geïsoleerd, zijn niet alle gebieden 

waar jagers/verzamelaars leven 

onherbergzaam. Er zijn ook voedselrijke 

geïsoleerde gebieden. Oerwouden vormen 

voor de mens overigens een minder voedsel-

rijke omgeving dan een natuurlijk 

deltagebied in een gematigde klimaatzone.

c Ook de term agrarisch-sedentaire samen-

leving wordt wel gebruikt. Het sedentaire is 

echter niet wezenlijk voor het hier te maken 

onderscheid tussen jagers/verzamelaars en 

landbouwers. Er zijn ook sedentaire jagers/ 

verzamelaars. ‘Agrarische samenleving’ is 

nauwkeurig genoeg en minder verwarrend.

d Voor deze overgang van jagen-verzamelen 

naar landbouw wordt wel de term 

‘agrarische revolutie’ gebruikt. 

We vermijden deze term in de basistekst, 

omdat ze tot het misverstand kan leiden dat 

het een revolutie in de zin van een snelle 

omwenteling was.

Indeling in samenlevingstypen: jagers/verzamelaars – 
landbouwers

Basisinzichten
 In de prehistorie bestaat de mens aanvankelijk als jager/ 

verzamelaar. Later gaat hij landbouw bedrijven.

Uitwerking
 Jagen/verzamelen is de oudste vorm van bestaan (a). Vanaf de 
eerste mensen tot op heden komt deze leefwijze voor. Het 
verzamelen en jagen wordt nu nog slechts bedreven door een 
handvol groepen in de wereld die alle leven in een tamelijk 
geïsoleerde omgeving (b) (1).
De agrarische samenleving begint omstreeks 8000 v. Chr. op drie 
plaatsen in de wereld (c) (d) (2).
Vanuit het gebied waar nu Irak ligt, verspreidt de landbouw zich 
langzaam over Europa. De agrarische samenleving in West-Europa 
begint rond 5000 v. Chr.
Rond 2000 v. Chr. is de overgang van jagen/verzamelen naar land-
bouw in Europa voltooid.
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1.2 Bronnen

Vondsten zonder schrifttekens

Basisinzichten
 Kennis over de prehistorie berust volledig op archeologische 

vondsten zonder schrifttekens. De bron voor archeologische 
vondsten is de bodem. Vondsten op één plek zijn meestal 
ouder naarmate ze dieper liggen.

Uitwerking
 Kennis over de prehistorie is gebaseerd op archeologische 
vondsten (a) zonder schrifttekens. Archeologie is de wetenschap 
die zich bezighoudt met het doen van opgravingen naar resten 
van menselijk leven (b) en het rapporteren, dateren en 
interpreteren van vondsten.

1.2  BRONNEN

Vondsten zonder schrifttekens

Achtergrondinformatie

a Archeologische vondsten hebben altijd 

betrekking op het leven van mensen. 

Archeologie heeft zowel betrekking op de 

prehistorie als op de historie. 

Prehistorische vondsten zijn archeologische 

vondsten betreffende samenlevingen die het 

schrift niet kennen. Archeologische 

vondsten uit de historie kunnen ook teksten 

bevatten. Bij de prehistorie gaat het echter 

steeds om opgravingen waarbij geschreven 

bronnen ontbreken.

 

b Kinderen vragen zich soms af of ze zelf ook 

oude voorwerpen in de bodem kunnen 

vinden en waar ze dan moeten graven. 

Om opgravingen te doen is toestemming 

van de overheid nodig.
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Voorbeelden

1 Er zijn talloze fossiele resten van planten en 

dieren uit de tijd ver voordat de eerste 

mensen op aarde verschenen (g). 

Museum Natura Docet te Denekamp heeft 

een collectie fossielen betreffende het 

ontstaan van het Twentse landschap.

Achtergrondinformatie 

c Veel van de methodologie van het onderzoek 

naar de prehistorie is voor kinderen van de 

basisschool te hoog gegrepen. Toch wordt 

het wenselijk gevonden om kinderen enig 

inzicht te geven in de manier waarop kennis 

verkregen wordt: Hoe wordt opgegraven? 

Hoe kunnen we weten hoe oud iets is? 

Ook kan de culturele antropologie als hulp-

wetenschap hier ter sprake komen. 

Beschouwingen over hoe speculatief 

sommige conclusies zijn en dat conclusies 

elkaar vaak tegenspreken worden te abstract 

en daardoor als leerstof niet geschikt geacht.

d Ook sommige vondsten die boven de bodem 

uitsteken, zoals grotschilderingen (zie foto) en 

hunebedden worden tot de bodemvondsten 

gerekend. Het totaal aan archeologisch 

materiaal dat in de bodem verborgen ligt, 

noemt men in de archeologie het bodem-

archief. Van veel plaatsen is bekend dat er 

archeologische vondsten te doen zijn. 

Toch onderzoekt men niet al deze plaatsen. 

Dat komt onder andere door een gebrek aan 

middelen. Er is echter ook een 

wetenschappelijke reden om sommige 

potentiële vindplaatsen voorlopig met rust te 

laten. Men wacht daarbij dan liever op 

nieuwe hypothesen en onderzoeks technieken, 

zodat men naar verwachting in de toekomst 

méér informatie uit een opgraving kan halen 

dan wanneer men nu zou gaan opgraven.

e De algemene regel geldt namelijk niet altijd: 

grotschilderingen zijn vaak hoog 

aangebracht en voor afvalkuilen en graven 

zijn diepe gaten gegraven.

f Vondsten die stammen uit de periode van 

vóór de mens behoren tot de paleontologie. 

Botten van dinosaurussen en fossiele resten 

van tribolieten uit het Cambrium zijn dus 

geen archeologische of prehistorische 

vondsten, maar paleontologische vondsten.

g Niet alle fossielen zijn afkomstig uit de 

periode van vóór de mens. Er zijn ook 

prehistorische fossielen.

De bron (c) voor deze kennis is de bodem (d), waarbinnen een gebied 
als regel (e) vondsten ouder zijn naarmate ze dieper liggen. De oudste 
vondsten zijn afkomstig uit de periode vóór de mens (f) (1).
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Opgraven gebeurt heel systematisch. Vindplaatsen en voorwerpen 
worden nauwkeurig in kaart gebracht. Vondsten kunnen 
geïdentificeerd en gedateerd worden. Men is in staat de ouderdom 
van materiaal vrij nauwkeurig te bepalen (h) (2).
Vondsten uit de prehistorie zijn schaars. Men probeert uit 
vondsten conclusies te trekken over het leven van prehistorische 
mensen. Vaak is dit een probleem. Sommige zaken zullen we 
nooit te weten komen (3). Toch is men vaak in staat om uit 
schaarse gegevens veel af te leiden (4).

Voorbeelden

2 Voor het bepalen van de ouderdom van 

materiaal is de opeenvolging in aardlagen 

van belang. Daarnaast is via de jaarringen in 

hout datering mogelijk. Verder zijn uit 

gevonden stuifmeel en pollen diagrammen 

samen te stellen. Organisch materiaal kan 

bovendien via de C14-methode worden 

gedateerd. Ten slotte kunnen ook stijl-

ontwikkelingen in het gevonden materiaal 

bijdragen aan de datering (i).

3 We zullen nooit te weten komen welke taal 

men sprak of wat voor muziek men maakte.

4 Aan de hand van paalsporen weten we iets 

over de bouw van huizen en nederzettingen. 

Resten van jachtkampen, vuurplaatsen en 

afvalhopen leren ons over voedings-

gewoonten. Grafheuvels, hunebedden, 

urnenvelden en grafgiften leren ons hoe de 

mensen met hun doden omgingen. Gebruiks -

voorwerpen en sieraden leren ons over de 

materialen die men gebruikte en de manier 

waarop men die bewerkte. Vergelijking van 

de vindplaats van voorwerpen, zoals 

bronzen bijlen, met de vindplaats van 

materiaal, zoals koper en tin, leert ons iets 

over contacten en ruilhandel tussen volken 

(zie foto). Grot schilderingen laten zien op 

welke dieren mensen jaagden en dat ze wel 

eens met elkaar vochten.

Achtergrondinformatie 

h Manieren om de ouderdom van vondsten te 

bepalen zijn bijvoorbeeld:

 –  doen van onderzoek naar de aard en de 

hoeveelheid stuifmeelkorrels die 

voorkomen in een bepaalde bodemlaag

 –  meten van de radioactiviteit in het koolstof-

molecuul C14. Dit neemt in de loop der 

tijd steeds verder af. Dit verval verloopt 

zeer regelmatig en de mate van verval is 

bekend. Bekend is de hoeveelheid die men 

aantreft in nieuw organisch materiaal. 

Door meting van de hoeveelheid straling 

kan men nu de ouderdom van organisch 

materiaal bepalen.

i Door jaarlijkse weer- en klimaatwisselingen 

ontstaat op den duur bij iedere boom in een 

gebied een uniek groeipatroon. Dit groei-

patroon komt tot uitdrukking in de jaar ringen 

van een bepaalde dikte. Door patronen in 

oudere en jongere bomen met elkaar te 

vergelijken kan men met behulp van jaarring -

patronen zelfs duizenden jaren terugtellen.
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Voorbeelden

5 Er is onder andere veel studie gemaakt van 

de San en de Inuit.

Achtergrondinformatie 

j De wetenschap die hier gegevens over 

levert, is de culturele antropologie.

1.3   PREHISTORISCHE JAGERS EN 
VERZAMELAARS

Economie en techniek

Voorbeelden

1 Afhankelijk van oogsttijd van zaden en 

vruchten of van het trekgedrag van 

hoefdieren of vissen moet men op de juiste 

plek zijn. 

 

Behalve van archeologie wordt ook gebruikgemaakt van gegevens 
(j) over samenlevingen die er tot in deze eeuw nog een pre-
historische leefwijze op na hielden of houden (5).

1.3 Prehistorische jagers en verzamelaars

Economie en techniek

Basisinzichten
 Jagers en verzamelaars zijn voor hun levensonderhoud sterk 

afhankelijk van wat de natuurlijke omgeving biedt. 
Op den duur ontwikkelen zij technieken die hen in staat 
stellen zich in allerlei omgevingen gemakkelijker te 
handhaven en zich steeds verder over de aarde te verspreiden.

 Prehistorische jagers/verzamelaars hebben ondanks hun 
beperkte technische middelen soms hun natuurlijke omgeving 
duurzaam ontwricht.

Uitwerking
 Afhankelijk van de voedselrijkdom van de omgeving leiden 
groepen een meer of minder trekkend bestaan. Jagers/verzamelaars 
die in een klimaat met seizoenen leven, zijn voor hun voedsel-
voorziening meestal aangewezen op voorraad vorming. 
Hun organisatie voor de voedselvoorziening wordt sterk door de 
seizoenen bepaald. Men moet op het juiste moment op de juiste 
plaats zijn (1). De leefwijze van jagers/verzamelaars in een 
klimaat met een permanent groeiseizoen vertoont een 
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gelijkmatiger leefpatroon, waarbij voorraadvorming een minder 
grote rol speelt (2).
Een grote variëteit aan plantaardig en dierlijk voedsel biedt jagers-
volken de mogelijkheid om binnen één gebied van voedselpatroon 
te veranderen als een bepaalde voedselsoort niet voorhanden is.
Afhankelijk van hun technische mogelijkheden zijn ze succesvol 
bij het verzamelen en bij de jacht. De beheersing van het vuur 
stelt hen in staat in koudere gebieden te leven, moeilijk 
verteerbaar voedsel geschikt te maken voor consumptie en grote 
roofdieren op afstand te houden. Als woningen dienen zo mogelijk 
beschutte plaatsen onder overhangende rotsen of grotopeningen. 
Waar deze afwezig zijn woont men in hutten of tenten.
Uit wolfsjongen die men temt, ontstaat de hond als huisdier.
De bewerking van vuursteen naast bot en hout leidt tot 
ontwikkeling van werktuigen, zoals bijlen, schrapers, boren, 
messen en naalden. Voor de jacht ontwikkelt men speren, pijl en 
boog en pijlpunten met weerhaken. Van huiden maakt men onder 
andere kleding en tenten. Deze wapens en werktuigen vergroten 
de mogelijkheden tot overleven.
Prehistorische jagers/verzamelaars zijn ondanks hun beperkte 
technische middelen soms in staat hun natuurlijke omgeving 
duurzaam te ontwrichten. Het uitsterven van grote dieren, zoals de 
mammoet, is onder andere te wijten aan de jacht. Vaak herstelt de 
natuur zich in een gebied als mensen daaruit zijn weggetrokken en 
is het daarna opnieuw geschikt als voedsel gebied. 

Sociale organisatie

Basisinzichten
 Jagers/verzamelaars leven doorgaans in een weinig hiërarchische 

samenleving. De groepsgrootte bedraagt tussen de 25 en 
50 personen. Af en toe komt men in stamverband bij elkaar. 

Uitwerking
 Jagers/verzamelaars hebben doorgaans een weinig 
hiërarchische samenleving. Door de voortdurende noodzaak om 
het voedsel onder de groepsleden te delen kunnen de groepen 
doorgaans niet groter zijn dan 25 tot 50 personen. In de herfst 
komt men in stamverband bij elkaar (1).
De groepen kunnen dan onderling ervaringen uitwisselen en 
groepsleden kunnen wisselen van groep (2). 
Ze leggen geen eigendomsclaims op grond en dieren. Door hun 
mobiele leefwijze zijn ook hun persoonlijke bezittingen 
doorgaans gering. Er ontstaat daardoor geen bezittende klasse. 
Zolang er nog onbewoond voedselrijk gebied beschikbaar is, 
kunnen nieuwe groepen geformeerd worden.

Voorbeelden

2 Jagers op rendieren zijn door het trekgedrag 

van deze dieren gedwongen tot een 

nomadische leefwijze. Ze moeten vaak grote 

afstanden afleggen. Tijdens de zomer en de 

herfst leggen ze voedselvoorraden aan om 

te overwinteren. Jagers/verzamelaars in een 

tropisch gebied hebben gedurende het 

gehele jaar een voedselrijke omgeving tot 

hun beschikking met insecten, klein wild, 

vis, knollen, zaden en vruchten. Ze hoeven 

geen grote afstanden af te leggen en geen 

wintervoorraden aan te leggen.

 Ook een rivierdelta in een gematigd klimaat 

is een rijk voedselgebied.

 Jagers/verzamelaars kunnen ook hier in een 

relatief klein gebied leven. Door de invloed 

van de seizoenen is het aanleggen van 

voedselvoorraden voor de winter van 

levensbelang.

Sociale organisatie

Voorbeelden

1 Ontmoetingen in ruimer verband zijn nodig 

voor het onderhouden van contacten. Het is 

ook de plaats waar partners gekozen worden 

als men wil ‘trouwen’.

2 Rendierjagers komen in een herfstkamp bij 

elkaar als de rendieren zich verzamelen voor 

de trek. Inuit komen in winterkampen bij 

elkaar. Dat is buiten het groeiseizoen en dan 

zijn ze niet elkaars voedselconcurrent.
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Kunst en religie

Voorbeelden

1 Grotschilderingen zijn teruggevonden in 

Altamira, Cantabrië, de noordelijke 

Pyreneeën, de Dordogne en de Ardèche 

(zie foto links).

2 In kampplaatsen van Zuidwest-Europa tot in 

Siberië toe zijn zogenaamde Venusbeeldjes 

gevonden. Een beroemd beeldje is de Venus 

van Willendorf.

 

3 Er zijn kralenkettingen, doorboorde dieren-

tanden en schelpencolliers gevonden.

Achtergrondinformatie

a Gezien de grote verschillen in tijd en cultuur 

is het moeilijk te bepalen waar dit dragen 

van sieraden op wijst. Wilde men zich als 

individu onderscheiden, bijvoorbeeld zoals 

onze jeugd in de disco, wilde men er een 

groepsverbondenheid, of een hiërarchische 

plaats binnen de groep mee benadrukken? 

Het enige wat we weten uit grafvondsten is, 

dat mensen begraven werden met sieraden 

en naar analogie van de Inuit denken we 

dan dat de mensen dat deden om zich als 

individu te onderscheiden. Dat versieringen 

soms erg belangrijk waren mag blijken: in 

Nieuw Guinea lopen Papoea’s soms 300 km 

om een specifieke veer te bemachtigen.

Kunst en religie

Basisinzichten
 Er zijn vondsten die wijzen op een leven waarin kunst en 

religie een rol spelen.

Uitwerking
 De talrijke dierschilderingen wijzen op jachtrituelen (1). 
Vondsten van beeldjes van vrouwenfiguren hebben waarschijnlijk 
te maken met rituelen rond vruchtbaarheid en geboorte (2).
Ook hadden jagers/verzamelaars sieraden (3) (a).
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1.4 Prehistorische landbouwers

Economie en technische ontwikkeling

Basisinzichten
 Op den duur gaat de mens landbouw bedrijven. Dit stelt hem 

in staat meer voedsel te verkrijgen in een gebied. 
Bezitsvorming en ruilhandel gaan nu ook een rol spelen. 
Landbouw leidt soms tot aantasting van natuur door erosie 
van de bodem.

Uitwerking
 Door ontwikkeling van akkerbouw en veeteelt kan een hogere 
voedselopbrengst per gebied bereikt worden (a) (1).
Agrarische volken zijn voor akkerbouw afhankelijk van klimaat, 
bodem (b) en voedselgewassen. Men gaat gewassen verbouwen 
die beter bestand zijn tegen heersende weers- en klimaat-
invloeden (2). Het land in onze streken ligt op vele plaatsen open 
voor zee en overstroomt regelmatig. Bewoning concentreert zich 
daarom aanvankelijk op de hogere gronden (3). Men bouwt 
boerderijen (c) met een geraamte van balken, rieten daken, 
wanden van vlechtwerk en leem.
Om landbouwgrond te verkrijgen, past men brandcultuur toe. 
Als de grond na een paar jaar door uitputting onvoldoende 
opbrengt, wordt een ander stuk natuur afgebrand. Op de oude 
plaats kan de natuur zich meestal weer herstellen. 
Landbouwers ontwikkelen nieuwe technieken. Ontwikkeling van 
het wiel leidt tot karren, die door ossen worden getrokken. 
In plaats van de graafstok om de grond los te woelen ontwikkelt 
men op den duur ploegen die door ossen worden getrokken (d). 
Vuur stenen bijlen worden fraaier geslepen en voorzien van 
houten stelen. 
Ze domesticeren meer diersoorten. Na schapen en geiten worden 
ook varkens en runderen als vee gehouden (e). Voor het eerst 
gebruikt de mens nu ook producten van het levende dier; vooral 
melk en wol.
Er is vuursteenwinning in mijnen en steengroeven. De mensen 
leren koper bewerken, brons gieten en ijzer smeden. 
Deze specialisatie leidt tot ruilhandel.
Door groei van de bevolking dreigen voedseltekorten. 
Daarom gaat men ook proberen gronden die moeilijker ontginbaar 
zijn, in cultuur te brengen. Door landbouw worden de mensen 
meestal afhankelijk van slechts een paar soorten producten, 
waardoor ze kwetsbaarder worden voor misoogsten en ziekten 
onder het vee. Soms wordt de agrarische productie aangevuld met 
producten van jagen en verzamelen. Zo kunnen misoogsten en 
veeziekten soms worden opgevangen.
Landbouw leidt vaak tot uitputting van de bodem en ontbossing, 
waardoor het voor landbouw beschikbare areaal afneemt. 
Soms wordt de natuur op grote schaal aangetast door erosie van 
de bodem, hetgeen kan leiden tot de ondergang van culturen (4).

1.4  PREHISTORISCHE LANDBOUWERS

Economie en technische ontwikkeling

Voorbeelden

1 In het gebied, dat nu met Nederland wordt 

aangeduid, zijn graansoorten als emmer en 

eenkoorn verbouwd; ook verbouwde men 

maanzaad.

2 Na tarwe en gerst worden in onze streken 

ook rogge en haver verbouwd.

3 Men woont aanvankelijk op de hoger 

gelegen delen van het land: de löss- en 

zandgronden, de strandwallen langs de zee, 

de oeverwallen langs de rivieren. Later gaat 

men ook in de lager gelegen delen van het 

land wonen op zelf opgeworpen 

verhogingen: terpen of wierden.

4 Wereldwijd zijn de gevolgen van ontbossing 

en de erosie op het Paaseiland en in de 

Sahara bekend. In Nederland ontstaan door 

erosie van de bodem in de prehistorie vanaf 

700 v. Chr. heidevelden en zandverstuivingen 

in Drenthe.

Achtergrondinformatie

a De landbouw is aanvankelijk gebonden aan 

de lössgrond. Klei, veen en zand zijn 

voorlopig als landbouwgrond ongeschikt. 

Deze kennis is voor kinderen echter moeilijk 

inzichtelijk te maken en wordt ook te 

specifiek. Daarom wordt er hier niet verder 

op ingegaan.

b In feite zijn veengronden en kleigronden 

moeilijk bewoonbaar. Deze problematiek, 

die mede verband houdt met de structuur 

van de bodem, achten we voor de basis-

school te moeilijk.

c Het woord ‘boerderij’ is, ook als we op de 

gebouwen letten, zeker op z’n plaats. Het gaat 

vaak om een huis met een bedrijfs gedeelte 

dat in totaal meer dan 30 meter lang is.

d Eerst ontwikkelt men het eergetouw, een 

soort ploeg zonder wiel. Later ontstaan 

wielploegen. Ook de ploegschaar wordt 

steeds meer ontwikkeld, van hout naar ijzer 

en later met een kromming erin waardoor 

de keerploeg ontstaat.

e De eerste paarden werden vanaf 3000 v. Chr. 

gedomesticeerd in de Oekraïne. In de 

geschiedenis van de prehistorie in onze 

streken speelden ze nauwelijks een rol. 

Katten en kippen komen hier in de Romeinse 

tijd.
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Sociale organisatie

Voorbeelden

1 De wereldbevolking groeide van naar 

schatting ± 4 miljoen mensen rond 10.000 

voor Chr. tot ± 200 miljoen rond 200 na Chr.

2 Men onderscheidt zich ook door bezit van 

bronzen en gouden sieraden.

Achtergrondinformatie

a De groepsgrootte heeft te maken met het 

gebied dat vanuit één plek te bebouwen is. 

Is dat niet meer mogelijk, dan trekt een deel 

van de groep weg om zich elders te vestigen 

(zie foto). Er zijn bij uitzondering in het 

Midden-Oosten wel steden ontstaan, met 

een opeenhoping van mensen in één gebied, 

maar dat kon alleen daar waar men het 

voedsel centraal ging inzamelen en 

herverdelen, waarbij een stedelijke elite uit 

overschotten gevoed kon worden. Dit beeld 

van centraal geleide economieën hoort meer 

bij de Oudheid (zie aldaar) en laten we als 

beeld van prehistorie buiten beschouwing.

b Bij rijkdom moet men niet direct aan bezit 

van grond denken, maar aan het bezit van 

bijlen, potten met sieraden, gouden 

voorwerpen e.d.

Kunst en religie

Voorbeelden

1 Naar variatie in vorm en versiering van 

aardewerk onderscheiden we 

achtereenvolgens de trechterbeker-, de 

standvoetbeker- en de klokbekercultuur. 

Sociale organisatie

Basisinzichten
 Landbouwers leven in dorpen van ± 100 personen. Ze zijn 

gedwongen hun grond te verdedigen tegen indringers.

Uitwerking
 Na invoering van de landbouw groeit de wereldbevolking (1). 
Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat de voedsel-
opbrengst per hectare in een landbouwgebied veel hoger is dan in 
een natuurgebied.
Als men landbouw bedrijft kan men op één vaste plaats wonen. 
Nederzettingen en dorpen in Europa blijven klein: gemiddeld zo’n 
100 inwoners (a). De bevolking is afhankelijk van de voedsel-
opbrengst van de akkers. Daarom blijft men er vlakbij wonen.
Landbouwers gaan landbouwgrond, vee, oogst en goederen als 
bezit beschouwen. Daardoor ontstaat verschil in rijkdom (b) (2).
Er ontstaan bij gebrek aan geschikte landbouwgrond ook 
conflicten tussen groepen om grond. Uitwisseling van geschenken 
is een manier om te bouwen aan een netwerk van sociale relaties 
tussen nederzettingen.

Kunst en religie

Basisinzichten
 Er zijn vondsten die wijzen op een leven waarin kunst en 

religie een rol spelen.

Uitwerking
 Er zijn veel vondsten die verwijzen naar kunst en religie. 
Uit overeenkomsten in vormen en versieringen van aardewerk (1) 
blijkt dat bepaalde groepen cultureel verwant zijn.
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Hunebedden en grafheuvels wijzen erop dat men veel werk 
maakte van het begraven van de doden (2). Grafgiften wijzen erop 
dat mensen persoonlijke bezittingen hebben, die bij hen horen tot 
in de dood (3). Verschil in rijkdom aan grafgiften wijst ook op een 
zekere sociale gelaagdheid.
Uit sommige overblijfselen van stenen bouwwerken uit die tijd 
is af te leiden dat de zon- en maanstanden in het leven een 
belangrijke rol spelen (a) (4).

Voorbeelden

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Hunebedden ca. 3000 voor Christus

 Hunebedden dienen als begraafplaats. 

Dat soort stenen grafkelders is in deze tijd 

niet ongewoon. Maar lang niet overal zijn 

deze grafkelders gebouwd met zulke grote 

zwerfkeien. Dit soort hunebedden is alleen te 

vinden in Drenthe, Denemarken en Noord-

Duitsland. In Drenthe zijn nog ruim vijftig 

hunebedden bewaard gebleven. Het moeten 

er echter veel meer zijn geweest, want in de 

loop der eeuwen zijn heel wat hunebedden 

verdwenen, bijvoorbeeld omdat de stenen 

als bouwmateriaal werden gebruikt.

3 Overledenen krijgen bijvoorbeeld zwaarden, 

polsbeschermers, sieraden en mantel-

spelden mee in hun laatste rustplaats.

4 Het monument bij Stonehenge is een soort 

astronomische kalender, waarbij bepaalde 

stenen aangeven wanneer de zon haar 

hoogste en laagste punt van het jaar bereikt. 

Hunebedden zijn met hun ingang in de 

richting van de opgaande zon gebouwd.

Achtergrondinformatie

a In Ierland staat bijvoorbeeld een graf-

monument waarbij de zon alleen in de 

grafkamer schijnt bij zonsopgang op de 

kortste dag van het jaar.
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2.1 Bronnen

Basisinzichten
 Kennis over de oudheid berust voor een deel op materiële 

overblijfselen. Deze laten zien hoe techniek en stijl zich in de 
deze periode ontwikkeld hebben.

 Samenlevingen in de oudheid hebben een schrift ontwikkeld. 
Er zijn geschreven bronnen over allerlei onderwerpen. 
Hierdoor hebben we een beter inzicht in de denk- en leefwereld 
van de oudheid, dan van het leven in de prehistorie. Via de 
Romeinen is in het westen van Europa het Latijnse schrift 
verspreid.

Uitwerking
 Uit de oudheid is een aantal bouwwerken bewaard gebleven. 
Beroemd zijn de piramiden bij Gizeh, het Parthenon in Athene en 
het Colosseum te Rome. Opgravingen hebben veel aan het licht 
gebracht: resten van nederzettingen, wapens, werktuigen, 
munten, sieraden, huisraad (1). Sporen van de oudheid in 
West-Europa getuigen van de aanwezigheid van de Romeinen. 
Een concentratie van Romeinse overblijfselen is te vinden langs 
de Rijn, een belangrijke grensrivier van het rijk, waarlangs veel 
legerplaatsen en steden gesticht zijn (2). 

 Sinds de oudheid wordt het schrift gebruikt. 
Diverse samenlevingen hebben hun eigen manier ontwikkeld om 
dingen op te schrijven (3). Er zijn geschriften over allerlei 
onderwerpen. Ook vertellingen worden opgeschreven (4). De oudste 
verhalen zijn mythen. Deze verhalen gaan over mensen en goden 
en werpen licht op de wereldbeschouwing van een volk (5). 
Door geschreven bronnen kunnen we ons een completer beeld 
vormen van het leven en denken van mensen in de oudheid dan 
van het leven van prehistorische volken.
De Romeinen spreken Latijn. Zij gebruiken het alfabet dat wij nu 
nog hebben. Door de komst van de Romeinen met hun schrift 
verkeren grote delen van Europa niet langer in het stadium van de 
prehistorie. Zo stammen de eerste geschreven berichten over 
bewoners van onze streken van Romeinse geschiedschrijvers (6). 
Het Latijn is na het vertrek van de Romeinen in het grootste deel 
van Europa nog eeuwenlang voertaal geweest in kerk en 
wetenschap. Resten daarvan herinneren ons nog aan die tijd (7) (a).

2.1  BRONNEN

Voorbeelden

1 Afvalputten zijn een belangrijk materieel 

archief. Als gevolg van een uitbarsting van 

de Vesuvius in 79 na Christus is Pompeji 

onder een vulkanische asregen bedolven, 

zodat het dagelijks leven in een Romeinse 

stad als het ware versteend is overgeleverd. 

Daarnaast bevatten ook de catacomben bij 

Rome veel graven met opschriften uit de 

eerste eeuwen van het christendom.

2 In Nederland zijn veel resten gevonden 

langs grensrivieren als de Rijn en de Waal 

bij Nijmegen, Druten, Vechten, Utrecht, 

Valkenburg en Rijswijk. Het Bonnefanten-

museum te Maastricht en het museum het 

Valkhof te Nijmegen hebben een belangrijke 

archeologische collectie van voorwerpen uit 

de oudheid.

 

3 In Mesopotamië gebruikt men het spijker-

schrift en in Egypte het hiërogliefenschrift. 

Daarin worden begrippen symbolisch 

uitgebeeld. In Griekenland en Italië hanteert 

men het alfabetisch schrift. Daarbij wordt 

gebruikgemaakt van ongeveer 25 tekens 

voor de verschillende klanken.

4 De overgeleverde geschriften behoren tot 

diverse genres: epos, toneel, lyriek, natuur-

wetenschappelijke, filosofische, staat kundige 

en geschiedkundige verhandelingen.

5 In de Griekse mythologie nemen de Ilias 

(over de belegering van Troje door de 

Grieken) en de Odyssee (over de thuisreis 

van deze Griekse held; geschreven door 

Homerus) een belangrijke plaats in. 

6 Julius Caesar en Tacitus berichten over de 

bewoners in onze streken. Ook de eerste 

landkaart van West-Europa stamt van de 

Romeinen.

7 Het Latijn wordt nog steeds gebruikt voor 

begripsaanduiding in geneeskunde en 

biologie en in de liturgie van de rooms-

katholieke kerk.

2 Tijd van Grieken en Romeinen
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Voorbeelden (vervolg)

 Ook nu nog behoren van oorsprong Latijnse 

woorden tot onze Nederlandse taalschat, 

zoals namen van planeten, woorden als 

stadion, aquarium, thermometer, keizer, 

straat, kelder; naamgeving van soorten in 

plant- en dierkunde; medische begrippen. 

Grieks en Latijn bestaan nog als schoolvak 

in het vwo. Ook de namen van de maanden 

van het jaar zijn ontleend aan het Latijn: de 

Romeinen voeren de Juliaanse tijdrekening 

in, waarbij een jaar 365 dagen telt en in 

twaalf maanden is ingedeeld. Dit systeem is 

tot op heden in gebruik. Romeinse cijfers 

worden nog gebruikt voor speciale 

doeleinden – bijvoorbeeld op de wijzerplaat 

van uurwerken.

Achtergrondinformatie

a De Grieken hebben een alfabetisch schrift, 

waarin klanken door tekens worden 

weergegeven; de Romeinen nemen dit met 

kleine aanpassingen over; en vanaf de 

oudheid is dit ons huidige ‘westerse’ schrift. 

 Tot in de 18e eeuw was Latijn de taal aan de 

universiteiten, waarin alle wetenschappelijke 

publicaties verschenen.

 

 Bouwwerken uit de oudheid: de piramides 

van Cheops.

Schrift uit de oudheid: Egyptische hiërogliefen.

Bouwwerken uit de oudheid: Colosseum in Rome.
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2.2  Naar een samenleving met steden 
(3000–700 v. Chr.)

Basisinzichten
 Grotere opbrengsten in de landbouw leiden tot bevolkings groei. 

Niet iedereen hoeft meer te werken in dienst van de voedsel-
productie. Er ontstaan andere beroepen en de ontwikkeling 
van steden komt op gang.

 In de stad ontstaan sociale lagen doordat beroepsgroepen 
verschillen in macht en aanzien. Tot de bovenste laag behoren 
militaire en geestelijke leiders die leger, godsdienst en bestuur 
in handen hebben. Slaven worden tot de onderste laag 
gerekend.

 Oorlogvoering is een belangrijke functie van de stad. In iedere 
stad leeft de gedachte dat men door verovering van andere 
steden macht en rijkdom kan vergroten. Maar iedere stad weet 
dat ze ook zelf slachtoffer kan worden van aanvallen van 
andere steden. 

 In een samenleving met steden wordt de organisatie van de 
samenleving zo ingewikkeld dat men voor het vastleggen van 
afspraken en regels behoefte krijgt aan een schrift.

Uitwerking
 Vooral door irrigatie wordt in de akkerbouw meer voedsel 
geproduceerd dan de boeren voor eigen gebruik nodig hebben (1). 
Voedseloverschotten maken een sterke groei van bevolking 
mogelijk. Een deel van de bevolking is vanaf die tijd vrijgesteld 
van landbouw en kan zich toeleggen op ander werk. Doordat ze 
op veel gebieden moeten samenwerken, gaan deze mensen bij 
elkaar wonen. Zo ontstaan steden als centrum van een landbouw-
gebied (2). De stad bewaart en beheert het voedsel dat in het 
ommeland wordt geproduceerd.

 Stedelingen houden zich met uiteenlopende zaken bezig. 
Priesters onderhouden in tempels de eredienst voor de goden die de 
plaatselijke gemeenschap beschermen en het gezag legitimeren. 
Zo is de stad ook een middelpunt van religie. De stad is tevens een 
militair centrum. Priesters en soldaten staan doorgaans hoog in 
aanzien (a). Lager in aanzien staan handelaren en ambachtslieden. 
Zij maken de stad tot een centrum van handel en nijverheid. 
Onderaan de maatschappelijke ladder staan de slaven. Ze zijn 
eigendom van hun meester en kunnen gekocht en verkocht worden. 
De manier waarop ze behandeld worden hangt vooral af van hun 
eigenaar. Iemand kan slaaf worden als hij gevangen genomen is in 
een oorlog, of doordat hij zijn schulden niet kan betalen. 
Ouders kunnen hun kinderen als slaaf verkopen. Kinderen van 
slaven zijn ook slaven. Er is een grote verscheidenheid aan slaven: 
naast de slaven die vuil en onaangenaam werk doen (3) zijn er 

2.2   NAAR EEN SAMENLEVING MET 
STEDEN (3000 – 700 V. CHR.)

Voorbeelden

1 In het stroomgebied van de Eufraat en de 

Tigris (het huidige Irak) en van de Nijl 

(Egypte) worden ingenieuze bevloeiings-

systemen aangelegd, waardoor er twee keer 

per jaar geoogst kan worden.

2 Al omstreeks 6000 v. Chr. wordt in Turkije 

Catal Hüyük (spreek uit: Tsjettel Hoejoek) 

met baksteen gebouwd. Ook Jericho stamt 

uit die tijd. Vanaf 3000 v. Chr. ontstaan bij de 

landbouwgebieden rond Eufraat, Tigris en 

Nijl steden als Oer, Babylon, Ninivé, Thebe 

en Memphis.

Achtergrondinformatie

a De vorst oefent aanvankelijk zowel religieuze 

als militair-politieke macht uit. In een later 

stadium worden die functies verdeeld over 

verschillende functionarissen.

 

 Assyrische koning op leeuwenjacht 

(negende eeuw v. Chr.).

3 Slaven, die zwaar en vuil werk doen, werken 

in mijnen en steengroeven.
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Voorbeelden)

4 Het rijk in Mesopotamië werd eerst 

opgebouwd vanuit Oer en later vanuit 

Babylon.

 

 Mesopotamië: huis van twee verdiepingen.

huisdienaren en specialisten: leraren, artsen, musici, artiesten. 
Het is niet ongebruikelijk dat eigenaren een slaaf uit dank voor 
bewezen diensten na een aantal dienstjaren vrijlaten.

 Een stad is een verzamelplaats van waardevolle goederen en 
voedselvoorraden, en is een beschermend bolwerk voor de 
omringende landbouwgrond. Deze gronden zijn van vitaal belang 
voor de voedselvoorziening. Alle kostbaarheden moeten verdedigd 
worden tegen andere steden die uit zijn op verovering van 
voedsel, grond, slaven en andere oorlogsbuit. Steden worden 
daarom ter bescherming ommuurd en onderhouden een geoefend 
leger. Dit leger wordt daar waar zich kansen voordoen ook ingezet 
om zelf door aanvallen en verovering macht en rijkdom uit te 
breiden. Oorlog hoort daarom bij het bestaan van de stad. 
Overwinnaars maken in oorlogen niet alleen grond en goederen 
buit, maar ook mensen, die tot slaaf gemaakt worden. Sommige 
steden slagen erin door veroveringen en/of het sluiten van 
verbonden, centra te worden van een groot rijk (4).

 De organisatie van een stadssamenleving is zo ingewikkeld, 
dat de mondelinge communicatie niet meer voldoet. 
Allerlei afspraken en regels moeten vastgelegd worden. Dit maakt 
het mogelijk voorraden te administreren, contracten op te stellen, 
samenlevingsregels (wetten) vast te leggen en grote daden van 
goden en vorsten te verheerlijken. Daartoe ontwikkelt men in 
verschillende samenlevingen een schrift. Tot dusver mondeling 
overgeleverde kennis, afspraken en verhalen kunnen voortaan 
ook schriftelijk worden doorgegeven.

Zeer intensief geïrrigeerd bouwland in het zuiden van Mesopotamië. 
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2.3  Grieks-Romeinse beschaving 
(700 v. Chr. – 500 n. Chr.)

Economische ontwikkeling en kolonisatie

Basisinzichten
 Zodra Grieken en Romeinen niet meer over voldoende 

landbouwgrond beschikken, moeten ze voor aanvullende 
bestaansbronnen zorgen. Ze zoeken deze vooral in gebieds-
uitbreiding.

 De Grieken stichten stedelijke nederzettingen op allerlei 
plaatsen in het Middellandse Zeegebied. Later brengen de 
Romeinen het gebied rondom de Middellandse Zee en grote 
delen van Europa onder hun gezag.

Uitwerking
 Irrigatielandbouw is voor de Grieken en de Romeinen het 
belangrijkste middel van bestaan. Naast keuterboeren zijn er 
grootgrondbezitters, die op hun landbouwgronden villa’s bezitten, 
voorzien van alle luxe en comfort (1). Ze wonen echter zelf het 
grootste deel van het jaar in de stad, waar zij een elite vormen. 
Het beheer van hun villa’s met bijbehorende landerijen laten ze 
over aan een beheerder. Lichamelijke arbeid wordt verricht door 
loonarbeiders en ook wel slaven. Niet alleen de boeren, maar ook 
de inwoners van de steden zijn voor hun voedselvoorziening 
afhankelijk van de oogst. In tijden van voorspoed stijgt het 
bevolkingsaantal. In tijden van misoogst dreigt hongersnood. 
Stedelingen trachten zich hiertegen te wapenen door handel en 
nijverheid. Ook als de bevolking sterk groeit, dreigt een 
structureel voedseltekort. Dit probeert men op te vangen door 
veroveringen en kolonisering van nieuw gebied.

 Om het evenwicht te bewaren tussen bevolkingsgroei en 
voedselproductie, stichten de Grieken tussen 600 en 500 v. Chr. 
koloniën in het gebied rond de Middellandse Zee. Steeds wordt een 
ommuurde stad het verdedigbare centrum van zo’n kolonie (2). 
Door de contacten tussen koloniën en moederland neemt de 
handel sterk toe.
De Romeinen brengen tussen 500 v. Chr. en 200 n. Chr. door 
gebruik van militaire macht verscheidene volken onder hun 
gezag. Nadat ze meester zijn geworden over het gebied rondom de 
Middellandse Zee en delen van de Balkan en het Midden-Oosten, 
veroveren ze grote delen van West-Europa (3) (zie kaart 2). 
Zo kwam ook van het gebied dat nu Nederland heet, het deel ten 
zuiden van de Rijn, onder hun bestuur (zie kaart 3).

2.3   GRIEKS-ROMEINSE BESCHAVING 
(700 V. CHR. – 500 N. CHR.)

Economische ontwikkeling en 
kolonisatie

Voorbeelden

1 Romeinse villa’s kennen al een vorm van 

waterleiding en vloerverwarming.

2 Voorbeelden van Griekse kolonies zijn 

Chersonisos op de Krim, Miletos in 

West-Turkije, Syracuse op Sicilië, Napels, 

dat komt van het Griekse Neapolis, dat 

nieuwe stad betekent, op het vasteland van 

Italië en Massilia in Zuid-Frankrijk.

3 Rond 100 n. Chr. behoren West-Europa 

inclusief Engeland, Midden-Europa tot Rijn 

en Donau, Zuidoost-Europa en alle gebieden, 

die grenzen aan de Middellandse Zee tot het 

Romeinse Rijk. De imperialistische economie 

stelt de Romeinen op het hoogtepunt van 

hun macht in staat om in hun machtscentrum 

Rome meer dan een miljoen inwoners te 

voeden.

 

 Aquaducten maken deel uit van een water-

leiding systeem dat water van een bron naar 

een stad voert.
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De stad als woonplaats

Voorbeelden

1 Openbare ontmoetingsplaatsen zijn 

thermen, theaters en amfitheaters.

2 De Olympische Spelen en de theaters 

getuigen hiervan.

 

3 Wagenrennen worden georganiseerd in het 

Circus Maximus en gladiatorengevechten in 

het Colosseum, dat een amfitheater is.

 

Achtergrondinformatie

a In deze vorm van stadsbestuur wordt 

Griekenland vaak beschouwd als de 

bakermat van de democratie. We moeten 

daarbij echter wel bedenken dat het 

weliswaar een regering is van velen, maar 

dat zeer velen van deelname aan het bestuur 

waren uitgesloten, onder wie alle vrouwen 

en slaven.

De stad als woonplaats

Basisinzichten
 Het stadsbeeld wordt bepaald door woningen, openbare 

gebouwen en andere voorzieningen.

 In Grieks-Romeinse steden hebben arm en rijk hun eigen 
levens stijl. Voor alle groepen zijn er mogelijkheden tot 
vermaak.

 In de Grieks-Romeinse steden zijn de vrije burgers betrokken 
bij het bestuur.

Uitwerking
 Rondom de stad zijn muren gebouwd voor de verdediging. 
In de stad zijn allerlei soorten gebouwen: badhuizen, bestuurs-
gebouwen, herenhuizen, portiekwoningen, tempels, theaters en 
arena’s. Sommige gebouwen hebben centrale vloerverwarming. 
Er zijn ook infrastructurele voorzieningen zoals verharde wegen, 
riolering en waterleiding waardoor water uit de bergen via 
aquaducten naar de stad stroomt.

 De grootgrondbezitters vormen de elite in de Grieks-Romeinse 
steden. Alleen zij kunnen zich vrijmaken om het bestuur uit te 
oefenen en een uitgebreid sociaal verkeer te onderhouden (1). 
Zij genieten veel prestige onder de rest van de bevolking en geven 
blijk van hun hoge positie en hun rijkdom door een luxe levens-
stijl, die blijkt uit de pracht van hun huizen, de verfijning van hun 
kleding en hun talrijke huispersoneel, meestal slaven. 
Vrouwen van de rijken mogen geen taken buitens huis uitoefenen. 
Ze geven leiding aan de huishouding. Ze zijn volgens de wet 
ondergeschikt aan een man (echtgenoot, vader of oudste broer). 
Hun kinderen gaan naar school of krijgen thuis een opleiding. 
Tot de arme burgers behoren boeren met weinig grond, ambachts-
lieden en kleine handelaren. Zij dragen eenvoudige kleding. 
In Rome wonen ze voor een deel opeen gepropt in portiek-
woningen. Hun vrouwen werken ook. Hun kinderen moeten al 
snel meewerken en krijgen nauwelijks onderwijs. 
De Grieken houden vooral van sport en theater (2). Bij de Romeinen 
zijn wedstrijden zoals wagenrennen en gevechten populair. 
Ze worden vooral georganiseerd ter vermaak van het volk (3).

 De mannelijke vrije burgers in de stad beslissen mee over het 
bestuur van hun stad en mogen politieke functies uitoefenen. 
Deze manier van besturen houdt in dat de burgers het gevoel 
hebben dat de stad van hen gezamenlijk is (a).
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Kunst, godsdienst en wetenschap

Basisinzichten
 Grieken en Romeinen hebben veel gepresteerd op het gebied 

van bouwkunst, beeldhouwkunst, literatuur en wetenschap.

 Voor Grieken en Romeinen is het bestaan vol goddelijke 
machten.

 Er ontstaan religieuze bewegingen die achter het veelgodendom 
één leidend beginsel onderkennen. Eén van deze bewegingen is 
het christendom. Het is voortgekomen uit het monotheïstische 
jodendom en is uiteindelijk het meest succesvol in het Romeinse 
Rijk.

Uitwerking
 De Griekse beeldhouwkunst concentreert zich op het 
uitbeelden van mensen en goden. 
In hun literatuur, vooral in het epos en het toneel, hebben ze het 
over menselijke en maatschappelijke problemen. De Grieken 
ontwikkelen de wetenschap als vorm van denken.
Athene wordt een centrum van wetenschap (1). De Romeinen 
hebben de Griekse cultuur grotendeels overgenomen. De bouw-
techniek hebben ze verrijkt met het gebruik van beton en met 
gewelfconstructies (2). 

 De godsdienst van de Grieken en Romeinen is een voorbeeld 
van veelgodendom. Over de goden wordt verteld in mythen. 
Grieken en Romeinen beelden goden in de kunst als mensen af en 
kennen hen ook allerlei menselijke karaktereigenschappen toe, 
zoals edelmoedigheid en wraakzucht. Ook kennen goden vreugde, 
verdriet, liefde en haat. Voor ieder gebied van het leven bestaat 
een god die de mensen bescherming kan bieden, maar ook onheil 
kan brengen (3). Wie succes in het leven wenst, moet de goden 
gunstig stemmen door offers te brengen. Door het raadplegen van 
voortekens (4) proberen gelovigen te doorgronden hoe goden 
denken over de plannen van de mensen. Je kunt pas met 
vertrouwen iets ondernemen als de voortekenen gunstig zijn (a). 
De mythologie van de Romeinen is vooral ontleend aan de 
Grieken. Goden uit andere culturen worden door de Romeinen 
gemakkelijk in hun geloof ingepast. 

 Achter de verscheidenheid van goden wordt een leidend 
beginsel vermoed: het blinde noodlot, een oppergod of één 
exclusieve God. Het volk van Israël ontwikkelt in de loop van 
eeuwen een monotheïstische godsdienst: de God van Israël, is de 
enige God. Hij mag niet door afbeeldingen worden vermenselijkt. 
Hij is de almachtige, die hemel, aarde en mens heeft geschapen. 
De mens als uitverkoren schepsel wordt geacht goed en kwaad 
van elkaar te kunnen onderscheiden, zoals God dat zelf kan. 

Kunst, godsdienst en wetenschap

Voorbeelden

1 In Athene en andere Griekse stadstaten 

wordt de grondslag gelegd voor filosofie, 

sterrenkunde, aardrijkskunde, wiskunde, 

geneeskunde en natuurkunde. Ook de eerste 

geschiedschrijvers zijn Grieken.

2 Romeinen bouwen als eerste waterleidingen 

in de vorm van aquaducten. Daarbij werd 

gebruikgemaakt van rondbogen.

3 In de Griekse respectievelijk de Romeinse 

godsdienst zijn Zeus en Jupiter de 

oppergoden, Aphrodite en Venus de 

godinnen van de liefde, Poseidon en 

Neptunus de goden van de zee en Ares en 

Mars de goden van de oorlog.

4 Om de wil van de Goden te bepalen, 

raadplegen Grieken vaak het orakel van 

Delphi. De Romeinen hechten veel waarde 

aan voor tekens in het algemeen en 

vogelschouw in het bijzonder. Daarbij heeft 

het een bepaalde betekenis als iemand zes 

vogels op een rij ziet vliegen, of een uil hoort 

die zeven keer krast.

Achtergrondinformatie

a Het is voor de hedendaagse westerse mens 

niet meer te begrijpen dat de Grieken hebben 

geloofd in een godenwereld die invloed heeft 

op alle aspecten van het leven, terwijl zich 

tegelijkertijd een wetenschap ontwikkelt die 

schijnbaar los staat van de goden. Hoe kan 

men geloven in de Goden op de Olympus en 

dat Atlas de wereld torst, terwijl men zich er 

van bewust is dat de aarde een bol is die 

rond de zon draait. Het zou te simpel zijn om 

te suggereren dat hier sprake is van een 

lineaire ontwikkeling die begint met een sterk 

geloof in de goden en eindigt met een meer 

wetenschappelijk wereldbeeld.

 

 Augustus
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Voorbeelden (vervolg)

5 Het heilige boek van de joden is de Tenach, 

die overeenkomt met het Oude Testament uit 

de Bijbel, het heilige boek van de christenen. 

De Tenach bevat onder andere de boeken 

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 

Deutoronomium over de zoek tocht van het 

joodse volk naar het beloofde land.

 Het scheppingsverhaal (Genesis 1:1–2:4); 

het verhaal van de verjaging van Adam en 

Eva uit het paradijs; het verhaal van Noach, 

die gespaard wordt voor de zondvloed 

(Genesis 6–10); het verhaal van de tocht van 

het volk van Mozes naar het beloofde land 

(Exodus) zijn hieruit bekende verhalen.

6 Leven, sterven en verrijzenis van Jezus en 

de eerste verkondiging van het christendom 

staan beschreven in het Nieuwe Testament. 

Dit tweede deel van de Bijbel bestaat onder 

andere uit de vier evangelies geschreven 

door Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes 

en de brieven van de apostel Paulus (zie foto 

links).

Achtergrondinformatie

b Verhalen over mensen die dit nu eens wel, 

dan weer niet geloven, staan opgetekend in 

de heilige joodse boeken die samen de 

Tenach vormen. Deze boeken vormen de 

grondslag voor het eerste deel van de bijbel 

(het Oude Testament). Het tweede deel van 

de bijbel (het Nieuwe Testament) bevat de 

verhalen over Jezus.

c De Bijbel bestaat uit twee boeken, het Oude 

Testament en het Nieuwe Testament. 

Testament is het Latijnse woord voor 

‘verbond’. Het Oude Testament beschrijft het 

verbond dat God sloot met het joodse volk. 

Het Nieuwe Testament geeft volgens de 

christenen het nieuwe verbond weer, het 

verbond tussen God en alle mensen. 

Dit nieuwe verbond heeft Jezus, namens God 

met alle mensen gesloten. De christenen 

menen dat het oude verbond een voorloper 

is van het nieuwe. Zij zien het Oude 

Testament als een voorbode van het Nieuwe 

Testament. Het Oude Testament zou volgens 

christenen vol staan met voortekenen en 

aanzeggingen die wijzen op de komst van 

Jezus.

Verhalen over dit geloof staan opgetekend in de boeken van de 
Joodse godsdienst (5) (b).
Tussen ± 20 – ± 30 predikt Jezus in het door de Romeinen bezette 
Palestina (het gebied waar nu Israël en de Palestijnse staat 
gevestigd zijn). Bij de eerste verbreiding van het geloof – na de 
dood van Jezus – heeft Paulus een belangrijke rol gespeeld door 
veel te reizen en te preken. De verhalen over Jezus in de bijbel zijn 
gerangschikt onder de namen van Paulus en enkele van zijn 
nabije volgelingen (6). Paulus is een voorbeeld voor zijn 
navolgelingen. Hij heeft Jezus de centrale plaats gegeven in het 
christendom als ‘verlosser’, hernieuwer van het verbond tussen 
God en de mensen. Het christendom verspreidt zich vanaf ± 40 
over het Romeinse Rijk. Omdat christenen zich afzijdig en soms 
uitdagend opstellen, worden zij door Romeinse overheden 
aanvankelijk vervolgd. In de vierde eeuw wordt het christendom 
officieel toegestaan en uiteindelijk tot staatsgodsdienst verklaard. 
Het heilige boek van de christenen is de bijbel (c).

De Verrijzenis van Jezus naar een verhaal uit het Nieuwe Testament.
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2.4  Romeinen als cultuurverbreiders in de 
Rijndelta (50 v. Chr. – 450 n. Chr.)

Romeinen en Germanen

Basisinzichten
 De Romeinse macht wordt gevestigd door een combinatie van 

geweld en bondgenootschappen. 

 De Romeinen treffen in de Rijndelta een prehistorisch-
agrarische samenleving aan.

 Waar de Romeinen komen, worden steden gesticht. 
Deze steden zijn centra waar Romeinen en Germanen elkaar 
ontmoeten. Er ontstaat samenwerking op het gebied van 
economie, politiek en religie.

Uitwerking
 De Romeinen hebben een sterk leger. Rond een kern van 
legionairs dienen bondgenoten. Omstreeks 50 v. Chr. verovert 
Julius Caesar een groot deel van West-Europa: het tegenwoordige 
Frankrijk, België en Duitsland (zie kaart 2). De Romeinen gebruiken 
de Rijn als de natuurlijke grens van hun rijk (1) (a). Om de macht 
in de bezette gebieden te handhaven, bouwen ze vooral langs de 
grenzen legerkampen met wallen, palissaden, muren en droge 
grachten. In deze kampen worden de Romeinse garnizoenen 
gelegerd. Om de infrastructuur van het veroverde gebied te 
verbeteren leggen de Romeinen dijken, kanalen en wegen aan.

 De Germanen die rond 50 v. Chr. in de Rijndelta wonen, leven 
in prehistorisch-agrarische dorpsgemeenschappen die verspreid 
in het landschap liggen. Hun economie is gebaseerd op 
zelfvoorzienende landbouw. Er bestaan binnen de Germaanse 
samenlevingen geen grote onderlinge verschillen in rijkdom, 
aanzien en macht. Een centraal gezag heeft zich niet ontwikkeld. 
Een bijzondere positie in dit gebied hebben de Bataven. Het is een 
Germaanse stam die al langer contacten onderhoudt met de 
Romeinen. Ze vestigen zich kort voor de komst van de Romeinen 
in het gebied tussen Maas en Rijn. Zij vervullen bestuurstaken en 
militaire taken voor de Romeinen. De Bataafse eenheden staan 
onder gezag van inheemse, geromaniseerde leiders (2).

2.4   ROMEINEN ALS CULTUUR-
VERBREIDERS IN DE RIJNDELTA 
(50 V. CHR. – 450 N. CHR.)

Romeinen en Germanen

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Romeinse Limes 47 – ca. 400

 De grens van het reusachtige Romeinse rijk 

loopt in deze tijd dwars door de Lage Landen. 

De Rijn, die langs Nijmegen en Utrecht 

stroomt, vormt de Limes, zoals het Latijnse 

woord voor grens luidt. Ten noorden van de 

rivier begint in de ogen van de Romeinen de 

onbeschaafde wereld. Daar wonen 

Germaanse en Keltische stammen, 

waaronder de Friezen en de Cananefaten.

2 Julius Civilis is een voorbeeld van een 

geromaniseerde Bataaf.

 

 Omstreeks 50 v. Chr. verovert Julius Caesar 

een groot deel van West-Europa.

Achtergrondinformatie

a De Romeinen hebben nog pogingen gedaan 

het gebied tot aan de Elbe onder hun gezag 

te brengen. Na enige nederlagen van hun 

legers, waarvan die in het Teutoburgerwoud 

de sprekendste is, besluiten ze genoegen te 

nemen met de Rijn als grens.
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Voorbeelden

3 Romeinen en Friezen sluiten verdragen en 

drijven handel.

4 Belangrijke Romeinse centra in het gebied, 

dat nu met Nederland wordt aangeduid, zijn 

Mosae Traiectum (Maastricht), Coriovallum 

(Heerlen), Noviomagus (Nijmegen), 

Traiectum (Utrecht) en Forum Hadriani 

(Voorburg bij Den Haag) (zie kaart 3).

5 Het leger, dat langs de Rijn gelegerd is, 

bestaat uit militairen uit alle delen van het 

rijk: een kern van echte Romeinen, soldaten 

uit eerder geromaniseerde streken en 

bondgenoten.

6 Vee, wol, huiden en graan worden geruild 

tegen Romeins aardewerk, weefsel, wijn, 

sieraden en muntgeld.

7 De Germaanse godenwereld bestaat onder 

andere uit Wodan, de oppergod, Frigg, de 

godin van het huwelijk en Thor of Donar, de 

god van de oorlog en van donder en bliksem.

 

 

8 Nehalennia, de Germaanse godin van de 

voorspoed, wordt vanaf ongeveer 200 n. Chr. 

ook door de Romeinen vereerd. De Romeinen 

bouwen voor haar meer dan 200 altaren.

Germaanse stammen ten noorden van deze rivieren, zoals de 
Friezen, blijven buiten de overheersing. De Romeinen hebben wel 
contacten met hen (3). 

 Stedelijke nederzettingen ontstaan bij legerkampen. 
Ze worden met Rome verbonden door goede wegen en proberen 
er uit te zien als een Rome in het klein met tempels, zuilenhallen, 
thermen en een amfitheater. In het gebied dat nu Nederland heet 
zijn belangrijke centra (4), waar Romeinen en Germanen elkaar 
ontmoeten op het gebied van economie, bestuur en religie. 
De Romeinen stimuleren de Germanen om hun bondgenoot te 
worden en zich in te passen in het Romeinse systeem. 
De Germaanse stamelite treedt toe tot de bovenlaag van de 
Romeins-Germaanse gemeenschappen. Zij krijgt spoedig het 
Romeinse burgerrecht en kan opklimmen tot hoge militaire en 
burgerlijke functies (5). De officiële taal van de Romeinen, het 
Latijn, wordt de bestuurlijke taal, waarin rechtgesproken, 
onderhandeld en onderwezen wordt. Ook de overige bevolking 
neemt deel aan het stedelijke leven en neemt (aspecten van) de 
Grieks-Romeinse leefwijze over. De Romeinse legers moeten 
bevoorraad worden en hebben geld te besteden. Tussen Romeinen 
en Germanen wordt dan ook levendig handel gedreven (6). Op het 
gebied van godsdienst zijn er contacten tussen Romeinen en 
Germanen. De Germanen kenden net als de Romeinen vele goden, 
die elk invloed uitoefenen op een bepaalde sector van het leven 
en die met het brengen van offers te vriend gehouden moesten 
worden (7). De Germanen accepteren en vereren naast hun eigen 
goden ook Romeinse goden. Omgekeerd nemen de Romeinen ook 
elementen over van de plaatselijke religie (8). Vanaf 300 wordt het 
christendom staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk. De tempels 
worden vervangen door kerken. Ook in de Germaanse wereld 
wordt hierdoor de kiem gelegd voor het christendom. 

Bouwen van een castellum langs de Rijn.
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Afnemende vitaliteit van de Grieks-Romeinse cultuur

Basisinzicht
 De overheersende invloed van de Grieks-Romeinse cultuur 

houdt in het westen van Europa geen stand, omdat de 
interne problemen die binnen het Romeinse Rijk ontstaan niet 
oplosbaar blijken.

Uitwerking
 Omstreeks 300 ontstaan binnen het Romeinse Rijk problemen 
waarvoor op den duur geen goede bestuurlijke oplossingen 
gevonden worden (a). Het gevolg is dat het steeds moeilijker wordt 
om de grenzen van het rijk te verdedigen tegen vijandelijke volken 
(1). De Romeinen verliezen tussen 400 en 500 in toenemende mate 
hun greep op de gebeurtenissen in het westen van Europa. 
Tegen 500 is de rol van de Romeinen in het westen van Europa 
uitgespeeld. Rome is veroverd door Germanen. Het Romeinse Rijk 
bestaat dan alleen voort in het oosten. Constantinopel 
(het tegenwoordige Istanbul) is dan de nieuwe hoofdstad (b).

Het eens zo machtige Rome raakt in verval.

Afnemende vitaliteit van de Grieks-
Romeinse cultuur

Voorbeelden

1 Franken, Saksen, Goten en Vandalen trekken 

het Romeinse Rijk binnen en vestigen daar 

hun eigen rijken.

Achtergrondinformatie

a Voor de interne verzwakkingen van het rijk 

worden tal van oorzaken gegeven, waarbij 

het moeilijk is vast te stellen hoe die 

samenhangen. Genoemd worden:

 –  het onvermogen om nieuw gebied te 

veroveren, waardoor de aanvoer van buit 

en slaven in het rijk stagneert;

 –  het veelvuldig binnendringen van volken 

van buiten het Romeinse Rijk; de vrede die 

door strijd niet kan worden afgedwongen 

wordt met grote betalingen gekocht;

 –  geldontwaarding, waardoor een 

verpaupering ontstaat in de steden, bij de 

kleine boeren op het platteland en in het 

leger;

 –  stijgende hebzucht en corruptie bij 

machthebbers die hun macht gebruiken 

om zichzelf tegen de achteruitgang te 

beschermen.

b Dit hoofdstuk eindigt bij het verdwijnen van 

de Grieks-Romeinse cultuur van de oudheid 

uit het westen van Europa. Op de resten van 

de door de Romeinen prijsgegeven 

samenleving bouwen de Germanen aan een 

nieuwe orde. Deze ontwikkelingen, die 

uitmonden in het ontstaan van de middel-

eeuwse samenleving, worden beschreven in 

het hoofdstuk Tijd van monniken en ridders. 

Omdat de afname van de Romeinse macht 

en de toename van de Germaanse macht 

elkaars complement zijn en zich beide 

voltrekken in de periode tussen ± 300 en 500 

wordt dezelfde periode dus in twee 

hoofdstukken beschreven: in Tijd van 

Grieken en Romeinen vanuit het perspectief 

van de verdwijnende cultuur. In Tijd van 

monikken en ridders vanuit het perspectief 

van een groeiende cultuur.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 2 

Tijd en ruimte (a)

Tijd van Grieken en Romeinen 
Oudheid

Jaartallen en perioden

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met de 

tekst geleerd worden.

b Historici plaatsen het leven van Jezus tussen 

± 6 v. Chr. en ± 30. Het bestaan van de 

historische figuur Jezus is echter niet 

onomstreden. Het bewijsmateriaal voor de 

feiten van zijn levensloop liggen in de 

aantekeningen die na zijn dood werden 

opgetekend. Ze zijn vastgelegd in de vorm 

van de Evangeliën. De Britse historicus 

J M. Roberts merkt hierover op: ‘Op zich 

genomen zijn de evangeliën onvoldoende 

bewijsmateriaal, maar men kan hun 

tekortkomingen ook overdrijven. De niet 

belangeloze en hagiografische 

(= de beschrijving van heiligenlevens 

betreffende) oorsprong dwingt niet tot 

scepsis over alle daarbij vermelde feiten; 

vele daarvan hebben een inherente 

waarschijnlijkheid, omdat zij 

overeenstemmen met wat men van een 

joodse religieuze leider uit die dagen kan 

verwachten. Zij behoeven dan ook niet te 

worden afgewezen ... ‘Er is geen enkele 

reden waarom wij harder en strenger 

zouden zijn met onze maatstaven voor de 

aanvaardbaarheid van de oudste christelijke 

documentatie dan bijvoorbeeld met het 

bewijsmateriaal dat men bij Homerus vindt 

met betrekking tot een plaats als Mycene. 

Het is echter wel zeer moeilijk om in andere 

documenten bevestigend bewijsmateriaal te 

vinden voor de feiten die in de evangeliën 

worden vermeld ...’. (The Hutchinson history 

of the world, Hutchinson Londen, 1976 

vertaling Wereldgeschiedenis, Spectrum 

Aula, 1981, p. 334 e.v.)

Bijlage hoofdstuk 2

Tijd en ruimte

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 n. Chr.) 
Oudheid

Jaartallen en perioden

3000 – 700 v. Chr.  Ontwikkeling van de eerste samenlevingen met steden 

in het Midden-Oosten.

50 v. Chr. – 250  West-Europa wordt in de invloedssfeer van de Grieks-

Romeinse cultuur gebracht.

40 >  Verbreiding van het christendom in Zuid- en 

West-Europa.

700 – 300 v. Chr.  Verbreiding van de stadssamenlevingen naar de 

gebieden rondom het westelijk deel van de Middellandse 

zee. Ontwikkeling van de Grieks-Romeinse cultuur.

20 – 30 Prediking van Jezus (b).

300 – 500  Ontbinding van het Romeinse Rijk in het westelijk deel 

van Europa.
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Overzicht kaarten en topografische namen

Kaart 1
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ZWARTE ZEE
KASPISCH

E
Z

E
E

MIDDELLANDSE ZEE

PERZISCHE
G

O
LF

Tigris

Eufraat

N
ijl

EGYPTE

SYRIË
IRANIRAK

TURKIJE

SAOEDI
ARABIË

Jeruzalem
(Jericho)

Caïro
(Memphis)

Het Midden-Oosten nu/de eerste steden

Legenda:

Grens Rivier Steden die in de
oudheid al bestonden

Catal
Hüyük

Oeroek
Oer

KAUKASUS

M
ESO

POTAMIË

N

500 km0
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Kaart 2

GALLIË
(Frankrijk)
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Kaart 3

De Romeinen in de Rijndelta (50 v. Chr. – 450 n. Chr.)

Romeinse Rijk

Ultra Traiectum
(Utrecht)

Mosae
Traiectum

(Maastricht)

Coriovallum
(Heerlen)

Forum Hadriani
(Voorburg)

Noviomagus
(Nijmegen)

Colonia
(Keulen)

R
henus
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ijn)M
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Ad Sanctus
(Xanten)

Ad Sanctus
(Xanten)

Germania
(land v.d. Germanen)

Frisia

(Friesland)

N

50 km0Stad

Rivier

Legenda:
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Hoofdstuk 3 

3.1  Bronnen

3.2   Overgangstijd: van oudheid naar middeleeuwen 

 (300–500)

3.3  Vroege middeleeuwen (500–1000)

Bijlage Tijd en ruimte
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3.1 Bronnen

Basisinzicht
 Kennis over de middeleeuwen berust op diverse bronnen 

zoals gebouwen, voorwerpen, afbeeldingen en teksten.

Uitwerking
 Over de periode der volksverhuizingen zijn zo weinig bronnen 
beschikbaar dat het moeilijk is ons daar een goed beeld van te 
vormen (a).
In West-Europa zijn (resten van) bouwwerken, voorwerpen en 
handschriften bewaard gebleven. Overblijfselen in Nederland zijn 
schaars. Gebouwen uit deze tijd zijn niet bewaard gebleven; wel 
archeologische resten (1).
In Nederland zijn voorwerpen gevonden, zoals reliekschrijnen, 
sieraden, wapens en werktuigen. Handschriften (manuscripten) 
werden geschreven op papier of perkament en waren doorgaans 
versierd met fraaie miniaturen.

Voorbeeld van Romaanse kerkbouw: benedictijner abdij van Cluny.

3.1  BRONNEN

Voorbeelden

1 Bij Wijk bij Duurstede zijn de resten van de 

belangrijke handelsstad Dorestad 

blootgelegd. Ook zijn de  resten van oude 

kloosters gevonden, zoals de benedictijnen-

kloosters te Susteren (gesticht in 714), Thorn 

(gesticht in 992) en Egmond (gesticht in het 

midden van de 10e eeuw) en de 

fundamenten van de Heilige kruiskapel op 

het Domplein te Utrecht.

Achtergrondinformatie

a Geschreven bronnen over het westen van 

Europa tussen 300 en 700 zijn schaars. 

De Latijns-schriftelijke cultuur van de 

oudheid verdwijnt in het westen van Europa 

bijna geheel. Resten van deze erfenis 

berusten bij de geestelijkheid. 

De verspreiding van het schrift neemt weer 

toe met de uitbreiding van de kerkelijke 

structuur. Als zich vanaf ± 1100 een 

stedelijke samenleving ontwikkelt, ontstaat 

ook onder kooplieden in de boven laag van 

de burgerij een geletterde klasse.

 

 Handgeschreven en met miniaturen versierd 

boek met gebeden uit de 15e eeuw.

3 Tijd van monniken en ridders
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3.2   OVERGANGSTIJD: VAN OUDHEID 
NAAR MIDDELEEUWEN (300–500)

Politieke en economische wanorde

Voorbeelden

1 Gebouwen, bruggen wegen en irrigatie-

systemen worden kapotgemaakt of niet 

langer onderhouden. Gewassen en zaaigoed 

gaan verloren. Ook veel kunst wordt 

verwoest. Veel kennis raakt in de 

vergetelheid.

Achtergrondinformatie

a We moeten hier denken aan Romeinen die 

zich blijvend in deze streken gevestigd 

hebben en aan de Germaanse elite die voor 

een belangrijk deel functies heeft bekleed in 

het Romeinse bestuur.

b Geredeneerd vanuit een maatschappij-

typische indeling verandert de samenleving 

in West en Zuid-Europa van een agrarische 

samenleving met steden in een agrarisch 

sedentaire samenleving, zoals die vanuit de 

prehistorie bekend is.

c De volksverhuizingen laten al rond 160 hun 

invloed in Europa gelden, ze verlopen in 

golven, waarbij het hoogtepunt tussen 400 

en 500 plaatsvindt. Na 500 zet het proces 

zich voort. Ook de zwerftochten van de 

Vikingen maken er deel van uit. 

Omstreeks 1000 zijn de volksverhuizingen 

uitgewoed.

3.2  Overgangstijd: van oudheid naar 
middeleeuwen (300–500) 

Politieke en economische wanorde

Basisinzichten
 Door het wegvallen van het Romeins bestuur in het 

West-Romeinse Rijk ontstaat een strijd om de macht tussen 
Germaanse stammen. In grote delen van Europa heerst 
bestuurlijke en economische chaos.

 De volksverhuizingen, waarbij allerlei volken in Azië en 
Europa gedwongen worden een nieuw woongebied te zoeken, 
dragen bij aan de bestuurlijke en economische wanorde. 
Steden raken in verval.

Uitwerking
 Grootgrondbezitters (a) krijgen na het wegvallen van het 
centrale Romeinse gezag de kans hun bezittingen en hun macht 
uit te breiden door verovering en plundering. De Romeinse 
infrastructuur lijdt daarbij schade. 
Het leven in de steden wordt moeilijk. De Romeinse soldaten zijn 
weggetrokken of ontslagen. Bestuursambtenaren zijn hun baan 
kwijtgeraakt. Handelaren en ambachtslieden worden werkloos 
doordat bijna niemand hun producten nog kan kopen. Er worden 
geen producten meer aangevoerd en er breekt honger uit. 
Stedelingen kunnen hun stad niet meer opbouwen en moeten 
uitwijken naar het platteland, waar de voedselproductie 
plaatsvindt (b). Ze proberen als landbouwers aan de kost te komen. 
Rijke stedelingen bezitten grond of zijn in staat een stuk grond te 
kopen. Armen bieden hun diensten aan bij grootgrond bezitters of 
kleinere boeren. Veel technische kennis en ambachtelijke 
vaardigheid gaat verloren (1). De landbouw productie neemt af. 
Het bevolkingsaantal in Europa daalt sterk door oorlog, hongers-
nood en ziekte. Door het voortdurende gevaar worden allerlei 
vrije boeren en kleinere grootgrondbezitters gedwongen 
bescherming te zoeken bij grootgrondbezitters die krachtig 
genoeg zijn om enige veiligheid te bieden.
Niet alle gebieden zijn het toneel van strijd en ellende. Zo kunnen 
de Friezen, een volk dat eeuwenlang vlak buiten de grenzen van 
het Romeinse Rijk geleefd heeft, zich als vrije boeren in hun 
woongebied handhaven. 

 De wanorde in Europa verergert door de volksverhuizingen. 
Hierbij verlaten allerlei volken hun land om te zoeken naar een 
nieuw woongebied. De volksverhuizingen vinden een hoogtepunt 
tussen 400 en 500 (c). Aanzet tot de volksverhuizingen is 
misschien te vinden in een afkoeling van het klimaat, wat leidt 
tot inkrimping van landbouwgronden in een gebied dat zich 
uitstrekt van Siberië tot Scandinavië. Volken die in hun bestaan 
bedreigd worden, jagen door honger gedreven andere volken van 
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hun woonplaats. Hierdoor ontstaat een kettingreactie in heel 
Europa. Door Europa zwerven volken die vaak grote schade 
aanrichten door plundering en verwoesting. Een deel van de 
zwervende volken (d) trekt het uiteenvallende Romeinse Rijk 
binnen. De Romeinse steden vormen met al hun rijkdommen een 
begeerlijke prooi. Zo wordt de heersende wanorde vergroot en de 
desintegratie van bestuur en economie versneld. Ten slotte kiezen 
de zwervende volken een gebied waar ze zich vestigen en waar ze 
zich uiteindelijk mengen met de oorspronkelijke bevolking.
Een Germaans volk, de Franken geheten, vestigt zich in Gallië. 
Hun koningen weten daar rond 500 de adel onder hun gezag te 
brengen. Deze adel bestaat uit de Germaanse elite en de Romeinse 
aristocratie die na het uiteenvallen van het West-Romeinse Rijk in 
Gallië zijn blijven wonen.
De Saksen, een ander Germaans volk dat al heel lang ten noorden 
van de Rijn in Duitsland woont, breidt zijn gebied naar het westen 
uit.
De Rijndelta, waar zich later Nederland zal vormen, maakt dan 
deel uit van het woongebied van drie volken: Friezen, Franken en 
Saksen (zie kaart 1).

Religieuze ontwikkeling: het christendom

Basisinzicht
 De kerk is tijdens de volksverhuizingen de enige stabiele 

factor en bewaarder van de schriftelijke cultuur.

Uitwerking
 Alleen in Zuid-Frankrijk en Italië is de kerkelijke organisatie 
krachtig genoeg om de samenleving structuur te bieden, waarin 
een geordend leven mogelijk is; in West-Europa lukt dat minder. 
Tijdens de volksverhuizingen worden kerken geplunderd en in 
brand gestoken. Veel schatten uit de oudheid zijn daardoor 
verloren gegaan (a). Na het uiteenvallen van het West-Romeinse 
Rijk blijft op bescheiden schaal een organisatie van kloosters en 
kerken gehandhaafd (1). Deze proberen temidden van de 
economische en bestuurlijke onrust zoveel mogelijk van de 
economische en politieke infrastructuur overeind te houden. 
Geestelijken bemoeien zich daarom actief met de wereld: met 
bestuur en rechtspraak, met het beheer van landbouwgronden, 
en met het aanleggen van wegen en bruggen. 
In de nomadische of agrarisch-sedentaire samenleving van de 
Germanen die nu in West-Europa ontstaat, heeft het schrift 
nauwelijks nog een functie en raakt in onbruik. De kerkelijke 
organisatie is nu in het westen van Europa de enige plaats, waar 
de schriftelijke cultuur van de oudheid zich handhaaft (2).

Achtergrondinformatie

d Kaarten over de volksverhuizingen in 

historische atlassen staan vol pijlen die 

suggereren dat grote delen van de bevolking 

in Azië en Europa in beweging zijn. 

Volgens huidige inschattingen (zie Le Goff, 

p. 45) komt het aantal mensen dat tijdens de 

volks verhuizingen van buiten de grenzen 

komt en zich in het Romeinse Rijk vestigt, 

niet boven de 5% van de daar toen wonende 

bevolking. De omvang van de zwervende 

volken varieert van enkele duizenden tot 

soms wel 80.000. We moeten volgens Le Goff 

bij de grootste volken zoals de Franken en de 

Visigoten ten hoogste denken aan aantallen 

die de honderd  duizend niet te boven gaan, 

vrouwen en kinderen meegerekend.

Religieuze ontwikkeling: 
het christendom

Voorbeelden

1 Met name in Ierland, aan de rand van 

Europa, ver van het gewoel, blijft een 

kloosterleven met een schriftelijke cultuur 

in stand. Daardoor kan van hieruit tussen 

600 en 800 de kerstening van West-Europa 

worden ingeleid. 

 

 De eerste Ierse monikken leefden in stenen 

bijenkorven.

2 Het waren vrijwel uitsluitend monniken, 

die nog konden lezen en schrijven. 

De hand schriften worden in klooster-

bibliotheken bewaard.

Achtergrondinformatie

a In West-Europa blijft alleen Ierland, waar in 

die tijd al kloosters zijn, van plundering 

gevrijwaard. Deze kloosters zijn daardoor in 

West-Europa de enige plek waar de Latijns-

schriftelijke cultuur bewaard wordt.
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3.3   VROEGE MIDDELEEUWEN 
(500–1000)

Economische ontwikkeling: op 
zelfvoorziening gerichte landbouw

Voorbeelden

1 Voor veel Friezen is de landbouwgrond te 

nat voor graan. Daarom leven ze van de 

veeteelt. Hun veeteeltproducten verhandelen 

ze in ruil voor graan.

 Aangezien Friezen niet alleen werken in de 

handel, maar ook in de scheepvaart, hebben 

zij een groot aandeel in de handel. 

Dorestad is hiervan het centrum. De Friezen 

verschepen bijvoorbeeld glaswerk uit de 

streek van de Neder-Rijn, aardewerk en 

zwaarden van Frankische makelij en wijn en 

veelkleurige stoffen uit de hoger gelegen 

gebieden langs de Rijn.

2 In de lager gelegen delen leven de boeren-

families op terpen om zich tegen het zee-

water te beschermen. In de rondom gelegen 

graslanden is alleen veeteelt mogelijk. 

Op de hoger gelegen delen leven boeren 

samen rond een brink in esdorpen, waar op 

de essen of enken akkerbouw wordt 

bedreven. Daarnaast is er grasland en 

woeste grond voor veeteelt.

3 Het klooster Prüm, uit de stad aan de 

gelijknamige rivier in Rijnland Palts, heeft 

bezittingen, die zich tot in Gelderland en 

Overijssel uitstrekken. De abdijen van Fulda 

en Werden bezitten gronden in Friesland en 

Groningen.

4 De woeste gronden bestaande uit hei en bos 

zijn in de eerste plaats nodig voor het 

weiden van varkens. De mest wordt gebruikt 

voor het vruchtbaar maken van de akkers. 

Daarnaast wordt er in de bossen gejaagd en 

in de wateren gevist. De bossen leveren ook 

bouwmateriaal en brandstof.

Achtergrondinformatie

a Deze verplichting wordt aangeduid als ‘het 

verrichten van hand- en spandiensten’ en is 

dus de bron van een uitdrukking die 

vandaag de dag nog wordt gebruikt.

3.3 Vroege middeleeuwen (500–1000)

Economische ontwikkeling: op zelfvoorziening gerichte 
landbouw

Basisinzichten
 De economie in de middeleeuwen is aanvankelijk een 

landbouw  economie, grotendeels gebaseerd op zelfvoorziening. 
Er zijn bedrijven van vrije boeren en landgoederen van groot-
grondbezitters die landbouwgrond verpachten aan horige 
boeren. Op den duur worden grote aantallen vrije boeren horig.

 Door ontginningen en door beter gebruik van de grond wordt 
de landbouwproductie langzamerhand weer opgevoerd.

Uitwerking
 De landbouwgrond wordt vooral bewerkt door leden van één 
familie. Zo’n familie woont samen in een boerenhoeve, houdt vee 
en bewerkt een stuk grond waarvan de opbrengst dient voor het 
levensonderhoud van alleen die familie. In gebieden als 
Groningen, Friesland, Drenthe, Holland en Zeeland lukt het de 
boeren om eeuwenlang op deze manier als kleine zelfstandigen te 
blijven bestaan (1). Families zoeken steun bij elkaar door samen 
te leven in dorpen (2). 
Veel bedrijven zijn al vanaf de Romeinse tijd gevestigd op grond 
van grootgrondbezitters. Deze hebben landgoederen van vaak wel 
enige honderden hectaren waarop bossen, heidevelden, weiden 
en akkers elkaar afwisselen. Centrum van een landgoed is de 
woning van de grootgrondbezitter, een grote versterkte hoeve. 
Door het verbeteren van de versterkingen groeien sommige 
hoeven uit tot ware vestingen. De grond wordt bebouwd door 
horigen en slaven. Deze wonen in eenvoudige onderkomens 
verspreid of in dorpjes op het landgoed.
De grootste grondbezitters zijn de adel en de kerk. Van de 
kerkelijke domeinen vormen kloosters het middelpunt (3). 
Het aantal vrije boeren neemt in de loop der tijd af omdat ze 
kwetsbaar zijn. Zowel bij misoogsten als bij aanvallen van 
indringers worden zij het eerst slachtoffer van hongersnood of 
geweld. Vandaar dat de ontwikkeling waarbij de kleinere boeren 
zich op den duur al of niet gedwongen onder bescherming 
plaatsen van een groot grondbezitter nog steeds doorgaat. In ruil 
hiervoor moeten deze boeren (een deel van) hun vrijheid opgeven. 
Ze worden horigen. Dat betekent dat ze hun grond niet meer 
mogen verlaten en verplicht zijn haar te bebouwen. Een deel van 
de opbrengst moeten ze afstaan aan hun beschermheer, voor wie 
ze bovendien jaarlijks diensten moeten verrichten (a).

 Akkers en weiden worden steeds omringd door uitgestrekte 
bossen. Deze woeste gronden worden waar nodig geëxploiteerd (4). 
Er worden schapen en zwijnen gehoed, waardoor heidevelden 
ontstaan. Door ontginningen wordt op den duur het areaal aan 
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landbouwgrond uitgebreid. Bij deze ontginningen spelen 
kloosterlingen een belangrijke rol. Ook door het invoeren van 
nieuwe technieken groeit de landbouwproductie (5). Hierdoor kan 
ook de bevolking weer groeien. Deze bloeitijd is voorbij als het 
Frankische Rijk uiteenvalt (na ± 900), vooral op plaatsen waar de 
bevolking overlast ondervindt van de noormannen of vikingen, 
zoals in de Nederlanden.

Politieke ontwikkeling: een koninkrijk op basis van het 
leenstelsel

Basisinzichten
 De Frankische koningen slagen er vanaf 500 in een groot rijk te 

vestigen. Invoering van het leenstelsel en een bondgenootschap 
met de kerk zijn hierbij van grote betekenis geweest. 
Na ± 900 verbrokkelt dit rijk weer. 

 Tussen 800 en 1000 vinden de tochten der Noormannen plaats. 
Deze tochten zijn een late vorm van de volks verhuizingen.

Uitwerking
 Tijdens de bestuurlijke wanorde (zie 3.3 Vroege middeleeuwen, 
Economische ontwikkeling) kiest elke Germaanse stam een tijdelijk 
leider. Dat gebeurt vooral in oorlogssituaties, vanuit de gedachte dat 
de krachtigste leider de beste bescherming biedt en de grootste buit 
garandeert. De sterkste leiders weten door veroveringen en 
bondgenootschappen hun macht uit te breiden (a). Op den duur 
verliest dat leiderschap zijn tijdelijk karakter en blijft het gekoppeld 
aan één familie. Zo ontstaat er een erfelijk leiderschap. Bij dit 
proces van machtsconcentratie zijn persoonlijke contacten erg 
belangrijk. Vriendschappen en bondgenootschappen zijn gebaseerd 
op een gelofte van trouw. Hoe beter koningen erin slagen getrouwen 
onder de adel te werven, hoe machtiger ze worden. Rond 500 slagen 
de achtereenvolgende Frankische koningen er in om een steeds 
groter gebied aan hun leiding te onderwerpen. 

Voorbeelden 

5 Lange tijd bedrijven boeren landbouw 

volgens het tweeslagstelsel. Hierbij wordt 

zomergraan afgewisseld met braak liggen en 

is dus slechts de helft van de grond steeds in 

gebruik. Vanaf de tijd van Karel de Grote 

(rond 800) wordt op sommige plaatsen het 

drieslagstelsel ingevoerd. Het drieslagstelsel 

is een systeem waarbij de akker in drieën 

wordt gedeeld en ieder deel twee jaar 

achtereen wordt bebouwd, eerst met winter-

graan, dan met zomergraan om vervolgens 

een jaar braak te liggen (zie foto). 

Grazend vee bemest dan deze braakliggende 

grond op natuurlijke wijze. Hierdoor is steeds 

twee derde deel van de landbouwgrond in 

gebruik. De boeren verbouwen meer eiwit-

rijke gewassen zoals erwten, peulen en 

bonen. Nieuwe hulp middelen in de land-

bouw zijn het hoefijzer en het haam, dat in 

plaats van een touw om de nek, om de 

schoft was gespannen, zodat hun trekkracht 

beter gebruikt kon worden bij het ploegen.

Politieke ontwikkeling: een koninkrijk 
op basis van het leenstelsel

Achtergrondinformatie

a Bondgenootschappen met de kerk en 

invoering van het leenstelsel worden van 

grote betekenis. Het leenstelsel wordt ook 

vaak het feodale stelsel genoemd. 

De uitdrukking feodale verhoudingen wordt 

nog steeds gebruikt. Er worden daarmee 

naar analogie van het leenstelsel 

verhoudingen bedoeld die bepaald zijn door 

eenzijdige persoonlijke gunsten en niet door 

gelijkwaardige verhoudingen die berusten 

op vrije wettelijk vastgelegde 

eigendomsrechten.
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Voorbeelden

Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Karel de Grote 742–814

 1 Karel de Grote beschikt over paltsen of 

paleizen bij onder andere Nijmegen 

(het Valkhof), Maastricht, Aken, Ingelheim 

en Paderborn.

2 Als Karel de Grote met zijn leger de Saksen 

onderwerpt, dwingt hij de Saksische koning 

en zijn volk zich tot het christendom te 

bekeren.

3 Geestelijke lenen waren de bisdommen 

Utrecht en Keulen.

Achtergrondinformatie

b Een bijkomend voordeel van een rondreizend 

hof is de voedselvoorziening. De hof houding 

kan steeds op een andere plek de voedsel-

voorraden aanspreken en is dus niet 

afhankelijk van de opbrengsten in één enkel 

gebied. Dit voordeel is in die tijd niet 

onaanzienlijk, omdat het door de beperkte 

handel niet gemakkelijk is levensmiddelen 

over grote afstand te vervoeren.

c Het benadrukken van deze politieke reden 

sluit uiteraard niet uit dat de koning ook 

religieuze motieven kan hebben voor dit 

standpunt.

d Het voordeel voor de leenheer om land in 

leen te geven aan een bisschop is, dat er bij 

diens dood geen conflicten kunnen ontstaan 

met kinderen die als erfgenamen aanspraak 

maken op het leen.

Trouwe helpers worden voor hun steun beloond met een aandeel 
in de buit. De Frankische koningen beschouwen hun land als 
persoonlijk bezit. Ze belonen hun getrouwen vaak met een 
leengoed. Dit is een gebied waarover een getrouwe de macht 
krijgt in de vorm van bestuur, rechtspraak en inning van 
belastingen. Deze leenmannen geven op hun beurt stukken van 
hun eigen leen in onderleen aan hun eigen getrouwen. 
Daarmee zijn zij zelf, behalve leenman van hun koning, ook 
leenheer geworden voor de aan hen ondergeschikte adel. 
Zo ontstaat een netwerk van bondgenootschappen en daarmee 
een nieuwe bestuurlijke orde in Europa. Het Frankische Rijk 
bereikt zijn grootste omvang rond 800 tijdens de regering van de 
Frankische koning Karel de Grote (zie kaart 2).
Door de omvang van het Frankische Rijk moeten grote afstanden 
overbrugd worden om de noodzakelijke contacten tussen Karel de 
Grote en zijn leenmannen in stand te houden. Om zulke 
regelmatige ontmoetingen mogelijk te maken heeft hij in 
verschillende delen van zijn rijk paltsen (1). Hij bezoekt deze 
beurtelings en houdt er zitting met zijn hofhouding om de edelen 
uit de omgeving te ontmoeten (b). Daar deze vorm van bestuur 
tamelijk omslachtig is, heeft de koning niet veel greep op de 
gebeurtenissen in zijn rijk. Veel leenmannen gedragen zich 
doorgaans min of meer als zelfstandige vorsten en gaan hun leen 
beschouwen als hun eigendom en hun ambt als erfelijk. 
Onder opvolgers van Karel de Grote verbrokkelt het rijk vanaf ± 900. 
De Frankische leiders werken nauw samen met de kerk. 
De Frankische koning heeft daar belang bij. Hij vindt dat iedereen 
in zijn rijk christen moet worden, want gelijkheid van godsdienst 
bevordert de eenheid in zijn rijk. Alleen daarom al steunt hij de 
kerk bij het verspreiden van de leer van Christus onder de 
heidenen (2) (c). In ruil voor deze steun krijgen Frankische 
koningen bij hun bestuur hulp van de kerk. Aan het hof werken 
geestelijken die het noodzakelijke schrijfwerk verrichten; 
geestelijken zijn immers de enigen die deze vaardigheid 
beheersen. Ook krijgen kerkelijke leiders (bisschoppen) gebieden 
in leen (3) (d).
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 Vanaf ongeveer 800 verlaten de vikingen of noormannen in 
grote groepen hun woongebieden in Denemarken, Noorwegen en 
Zweden (e). Ze varen in hun vikingschepen langs de Europese 
kusten en dringen via rivieren ook ver in het binnenland door. 
Ze voorzien aanvankelijk vooral in hun levensonderhoud door te 
plunderen (4) en door handel te drijven. Later vestigen ze zich in 
toenemende mate op allerlei plaatsen in Europa (5) (zie kaart 4). 
Ze mengen zich met de plaatselijke bevolking en leven daar als 
landbouwers, handelaren en bestuurders.

Religieuze ontwikkeling: verbreiding van christendom en 
islam

Basisinzichten
 Christenen stichten in Europa steeds meer kerkgebouwen en 

kloosters. Ze verbreiden het christendom onder de heidenen. 
De kloosters verwerven veel grond.

 De kerk sluit een verbond met de Frankische koningen. Ze kan 
op deze manier beter het geloof verbreiden en haar (grond)-
bezit beschermen.

 Terwijl het christendom zich verspreidt in grote delen van 
Europa, verspreidt de islam zich in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en Spanje. 

Uitwerking
 Ierland en Engeland zijn de gebieden waar de kerk het minst 
te lijden heeft onder de wanorde in Europa. Van hieruit trekken 
evangeliepredikers (vanaf 600) naar het vasteland van Europa. 
Ze verbreiden het christendom onder bescherming van de 
Frankische vorsten. Ze bouwen de kerkelijke organisatie weer op 
en bekeren heidenen tot het christendom (1).

Voorbeelden

4 Dorestad, de belangrijkste Friese handels-

plaats gelegen aan de Rijn in de buurt van 

het huidige Wijk bij Duurstede, wordt 

verschillende malen geplunderd en zelfs een 

tijd bezet.

5 Noormannen vestigen zich rond 1000 in 

Noordwest-Rusland, IJsland en Normandië. 

Vanuit de laatstgenoemde streek bezetten ze 

onder leiding van Willem de Veroveraar in 

1066 delen van Engeland.

Achtergrondinformatie

e Over de reden van hun vertrek kan alleen 

gespeculeerd worden. Waarschijnlijk spelen 

klimaatveranderingen een rol, waardoor 

minder gunstige omstandigheden voor 

landbouw ontstaan. Ook de bevolkings-

toename en het erfrecht dat alleen de oudste 

zoon als erfgenaam erkent, waardoor de 

anderen in hun eigen land geen economisch 

bestaan kunnen opbouwen, hebben een rol 

gespeeld.

Religieuze ontwikkeling: verbreiding 
van christendom en islam

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Willibrord 658–739

 Willibrord wordt aartsbisschop van de 

Friezen. Vanuit Utrecht zendt hij 

missionarissen naar hun land. Aan het einde 

van Willibrords leven is het nieuwe geloof in 

de kuststreek van het Friese gebied aan de 

winnende hand. In de rest van het land van 

de Friezen stuiten de missionarissen op 

krachtig verzet. De lokale adel beschouwt 

hen als Frankische handlangers en houdt 

vast aan oude gebruiken en goden als 

Wodan en Donar. Pas aan het einde van de 

achtste eeuw wordt het verzet gebroken 

door de wapens van de Franken. 

Andere bekende zendelingen zijn de 

bisschoppen Plechelmus, Lebuïnus, Liudger 

en Bonifatius.
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Voorbeelden

2 De kloosters hebben eet- en slaapzalen, 

werkplaatsen en schrijfzalen, tuinen voor de 

verbouw van kruiden, groente en fruit en 

een kerkgebouw met een kerkhof.

3 Kloosterlingen bidden niet alleen regelmatig, 

maar leggen zich ook toe op landbouw, ze 

kopiëren Latijnse geschriften, versieren hun 

handschriften met miniaturen, geven 

onderwijs en verzorgen zieken, armen en 

reizigers.

4 De paus kroont als hoofd van de christelijke 

kerk Karel de Grote in 800 tot keizer. Op zijn 

beurt beloont Karel de Grote verschillende 

bisschoppen voor hun trouw door hen land 

in leen te geven. (Zie ook 4.3 Late middel-

eeuwen, Politieke ontwikkeling.)

Achtergrondinformatie

a De steeds groter wordende kloof tussen de 

luxe waarin een groot deel van de 

geestelijkheid feitelijk leeft en de soberheid 

die de leer voorschrijft, leidt bij velen tot 

kritiek op de kerk en zal uiteindelijk een 

belangrijke factor zijn bij de reformatie.

b Islam betekent letterlijk onderwerping. 

‘Moslim’ betekent: hij die zich onderwerpt.

c De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude 

en het Nieuwe Testament. Het Oude 

Testament beschrijft de geschiedenis van 

het joodse volk en zijn verbond met God. 

Deze boeken komen sterk overeen met de 

Tenach. Het Nieuwe Testament beschrijft de 

geschiedenis van Jezus. Dit boek geldt 

uitsluitend voor het christendom als heilig. 

(Zie ook Hoofdstuk 2, Oudheid.)

Bisschoppen en priesters werken onder de gelovigen. Ze prediken 
naastenliefde en geven mensen perspectief op een beter leven in 
de hemel na de dood. Hiertoe worden overal waar christenen 
wonen kerken gebouwd. Ook ontstaat op den duur een bloeiend 
kloosterleven (2). Kloosterlingen kiezen doorgaans voor een leven 
in afzondering van de wereld. Wie toetreedt tot een klooster moet 
beloven afstand te doen van alle bezit, niet te trouwen en 
gehoorzaam te zijn aan het hoofd van het klooster, de abt of 
abdis. Er zijn kloosters voor mannen (monniken) en voor vrouwen 
(nonnen). Kloosters verwerven veel grond. Die krijgen ze van 
gelovigen die daarmee boete willen doen voor hun zonden en in 
ruil voor gebed. Kloosters worden daardoor belangrijke groot-
grondbezitters. Aanvankelijk bewerken de kloosterlingen zelf hun 
landerijen. Later trekken kloosters ook horigen aan.
Het werk dat kloosterlingen verrichten is divers (3). 

 De kerk heeft belang bij goede betrekkingen met de 
wereldlijke vorst, omdat deze de kerk kan helpen het geloof te 
verbreiden, en haar rijkdommen en haar grondbezit te 
beschermen (4). Als geestelijken optreden als wereldlijk leider, 
ontstaat er vaak een spanningsveld tussen de luxe levensstijl die 
hoort bij het wereldlijk leiderschap en de gelofte van armoede die 
alle geestelijken nu eenmaal hebben afgelegd (a).

 In 622 sticht de Arabische koopman Mohammed vanuit Mekka 
in Arabië een nieuwe godsdienst, de islam (b). Aan Mohammed 
wordt geopenbaard dat er maar één God is (Allah). Hij mag niet 
door afbeeldingen worden vermenselijkt. Ook mensen mogen niet 
worden afgebeeld. Mohammed schrijft Allah’s leer op in het 
heilige boek de Koran. Dit boek wordt door de moslims 
beschouwd als het laatste en definitieve Woord van God dat zich 
reeds eerder openbaarde in het joodse heilige boek Tenach en in 
de tot het christendom behorende bijbel (c). 

Mohammed

domein-GS-hfd3.indd   63 12-12-2007   15:26:41



Pagina 64

In de koran staan de leefregels waaraan de gelovigen zich dienen 
te houden (5). Een moslim heeft ook de taak om zijn geloof uit te 
dragen over de wereld. Vanuit die gedachte stichten de Arabieren 
in de zevende en achtste eeuw een groot rijk, dat zich uitstrekt 
vanuit Arabië langs de zuidkust van de Middellandse Zee 
(zie kaart 3). De wereld van de islam en het christendom kwamen 
vooral met elkaar in contact in Spanje, dat lange tijd grotendeels 
tot het Arabische Rijk hoorde. Arabische bouwkunst herinnert nog 
aan die tijd (6). Moslims, christenen en joden wonen in het Spanje 
van die tijd vreedzaam naast elkaar, waarbij het tot een 
uitwisseling komt tussen Arabische, joodse en christelijke cultuur.

Voorbeelden

5 Tot de leefregels van de islam behoren het 

vijf maal daags bidden, de opdracht om, 

indien mogelijk, eens in het leven een 

pelgrimage naar Mekka te volbrengen, het 

vasten tijdens de Ramadan en het geven van 

geld aan de staat of de gemeenschap.

6 Belangrijke voorbeelden van de Arabische 

bouwkunst zijn het kasteel het Alhambra te 

Granada (zie foto rechts) en de voormalige 

moskee La Mezquita te Cordoba.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 3

Tijd en ruimte (a)

Tijd van monniken en ridders 
Vroege middeleeuwen

Jaartallen en perioden

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met de 

tekst geleerd worden.

Bijlage hoofdstuk 3

Tijd en ruimte

Tijd van monniken en ridders (500–1000)
Vroege middeleeuwen

Jaartallen en perioden

± 300 – ± 500   Overgangstijd tusssen Oudheid en 

middeleeuwen

± 500 – ± 1000  Vroege middeleeuwen

 ± 400 – ± 500 Hoogtepunt volksverhuizingen

 ± 500 – ± 900 Frankische Rijk

 ± 800  Karel de Grote: bloeitijd van het 

Frankische Rijk

 ± 600 – ± 1000 Kerstening van Europa

 ± 600 – ± 800 Stichting van het Arabische Rijk

 ± 800 – ± 1000 Tochten der noormannen
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Kaarten

Kaart 1

Bewoning in de Rijndelta (± 500)

Friezen

Rivier

Saksen Franken
Legenda:

N

50 km0
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Kaart 2

N

500 km0

Rijk van de Franken tijdens Karel de Grote (± 800)

Rijk van de Franken
Legenda:
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Kaart 3

FRANKISCHE
RIJK

Mekka

Islam en Christendom (± 750)

Gebied van de Islam Gebied van het Christendom
Legenda:

OOST-ROMEINSE 

N

1000 km0

MI

 ZWARTE ZEE 

 K
A

S
PIS

C
H

E
 Z

E
E

 

ARABISCHE ZEE
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Kaart 4

Amerika

Tochten van de Noormannen (800– 1000)
N

Scandinavië

Legenda:

Gebied met vikingnederzettingen

500 km0

ATLANTISCHE    
OCEAAN 

NOORD-
ZEE
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Tijd van steden en staten (1000–1500) 
hoge en late middeleeuwen
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Hoofdstuk 4 

4.1  Bronnen

4.2   Economische ontwikkeling: handel en opkomst van 

 steden)

4.3  Politieke ontwikkeling: staatsvorming en stadsbestuur

4.4  Ontwikkeling op het gebied van religie, kunst en 

 onderwijs: invloed van de kerk op het dagelijks leven

Bijlage Tijd en ruimte
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4.1 Bronnen

Basisinzicht
 Kennis over de middeleeuwen berust op diverse bronnen 

zoals gebouwen, voorwerpen, afbeeldingen en teksten.

Uitwerking
 De meest opvallende overblijfselen uit de middeleeuwen zijn 
gebouwen en andere bouwwerken, zoals romaanse (1) en gotische (2) 
kerken, kastelen (3), stadsmuren en -poorten (4), stadhuizen (5), 
woonhuizen van patriciërs (6), gildehuizen, lakenhallen (7), water- 
en windmolens en bruggen. De meeste daarvan zijn te vinden in 
het centrum van oude steden. Wat verdwenen is, kan vaak in 
grondplan weer door opgravingen aan het licht worden gebracht.
Ook voorwerpen uit de middeleeuwen zijn bewaard gebleven, zoals 
wapentuig, werktuigen, huisraad, vaatwerk, sieraden en kleding.
Afbeeldingen zijn belangrijk als bron (a). Er zijn schilderijen, 
tekeningen, fresco’s, glas-in-loodramen, beelden, reliëfs en boek-
illustraties (miniaturen). Vooral kerken zijn rijk aan afbeeldingen (8). 
Teksten staan soms op voorwerpen (9), maar vooral op perkament 
of papier. 

4.1  BRONNEN

Voorbeelden

1 Voorbeelden van de romaanse stijl in de 

Nederlanden zijn de Sint-Servaaskerk en de 

Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. 

In Frankrijk is de derde abdijkerk te Cluny 

een voorbeeld van de romaanse kerkbouw.

2 Voorbeelden van de gotische stijl in de 

Nederlanden zijn de Sint-Janskathedraal in 

’s-Hertogenbosch, de Sint-Laurenskerk in 

Alkmaar en de Onze Lieve Vrouwekerk te 

Dordrecht. In Parijs is de Notre Dame een 

voorbeeld van de gotische kerk bouw.

3 De borg Verhildersum, kasteel Recheren bij 

Zwolle, kasteel Rosendael bij Arnhem, 

kasteel Valkenburg bij Valkenburg, het 

Muiderslot bij Muiden, en Slot Loevestein bij 

Gorinchem stammen uit de middeleeuwen.

4 Nog bestaande middeleeuwse poorten zijn 

de Koornmarktspoort in Kampen, de 

Sassenpoort in Zwolle, de Sabelspoort in 

Arnhem, de Amsterdamse poort in Haarlem 

en de Oostpoort in Delft.

5 In Kampen, Zwolle, Veere, Brussel en 

Brugge staan middeleeuwse stadhuizen.

6 Middeleeuwse koopmanshuizen zijn nog te 

vinden in Gent.

7 Middeleeuwse lakenhallen zijn nog te 

vinden in Ieper en Gent.

8 Beroemde voorbeelden van middeleeuwse 

kunst zijn  schilderijen zoals Het Lam Gods 

(zie foto) in de Sint-Baafskathedraal te Gent, 

fresco’s in het San Marcoklooster te Florence, 

glas-in-loodramen in de kathedraal te 

Chartres, beelden aan de buitenzijde van de 

Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch en 

miniaturen in hand schriften aanwezig in de 

Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage (b), 

Museum het Catharijneconvent te Utrecht 

heeft een grote collectie religieuze 

voorwerpen.

9 Voorwerpen met teksten zijn gevelstenen, 

munten, zegels en grafstenen.

Achtergrondinformatie

a Omdat weinig mensen kunnen lezen, spelen 

afbeeldingen in de middeleeuwen een grote 

rol.

b Een voorbeeld van middeleeuwse glas-in-

loodramen is in Nederland niet meer 

voorhanden. De ramen uit de kerk van 

Gouda geven daarvan wel een indruk; ze 

stammen echter uit 1540.

4 Tijd van steden en staten 
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Voorbeelden 

10 Literaire bronnen zijn toneelstukken, poëzie, 

verhalen en romans. 

11 Bestuurlijke bronnen zijn wetten, oorkonden, 

brieven, belastingboeken en gerechtelijke 

besluiten.

12 Canonvenster www.entoen.nu)

 

 Hebban olla vogala ca. 1000

 Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase 

hic anda thu, wat unbidan we nu?

 Dit is een Nederlandse zin, ook al is hij op het 

eerste gezicht nauwelijks meer te begrijpen. 

Het is dan ook zo ongeveer het vroegste 

Nederlands dat we kennen, zo’n duizend jaar 

oud. Het betekent: ‘Alle vogels zijn al aan het 

nestelen, behalve jij en ik; waar wachten we 

nog op?’ Het zijn waarschijnlijk twee regels 

uit een liefdesliedje.

 Andere beroemde teksten in de volkstaal zijn 

Van den Vos Reinaerde (eind twaalfde eeuw), 

Spieghel Historiael, geschreven door 

Jacob van Maerlant (1288), Elckerlijc 

(ongeveer 1475), Mariken van Nieumeghen 

(1485-1510) en De Vier Heemskinderen 

(ongeveer 1490).

4.2   ECONOMISCHE ONTWIKKELING: 
HANDEL EN OPKOMST VAN STEDEN

Voorbeelden

1 Het drieslagstelsel wordt op ruime schaal 

toegepast. Door de uitvinding van het haam 

kunnen voortaan paarden de ploeg trekken. 

Omdat zij meer trekkracht hebben dan ossen, 

kunnen boeren hun akkers dieper ploegen. 

Ook de ploeg zelf wordt verbeterd: door de 

keerploeg kan de grond tijdens het ploegen 

gekeerd worden; door de eenstaartploeg is 

een geringere bespanning en daarmee nog 

maar één menner nodig. Bovendien worden 

wielen en spaken met ijzer beslagen.

 Ten slotte werd het zaaigraan geselecteerd, 

zodat ook hierdoor de opbrengst wordt 

vergroot.

Er is een schat aan literaire bronnen (10) en overheids archieven (11). 
Veel daarvan is bewaard gebleven in kerk- en stadsarchieven. 
Tot ongeveer 1200 wordt vrijwel uitsluitend in het Latijn geschreven. 
Vanaf die tijd nemen bronnen in de volkstalen sterk toe (12).

4.2  Economische ontwikkeling: handel en 
opkomst van steden

Basisinzichten
 Ontginning en betere productiemethoden in de landbouw 

leiden tot forse toename van de voedselproductie, waardoor 
bevolkingsgroei en handel worden bevorderd.

 De adel profiteert van de toegenomen welvaart. 
Kastelen worden uitgebouwd en legers versterkt.

 De toename van de handel is een stimulans voor het ontstaan 
van steden en het op gang komen van een geldeconomie.

 Branden en epidemieën zijn reële gevaren voor de inwoners 
van een stad.

Uitwerking
 Na verloop van tijd neemt de productie in de landbouw sterk 
toe. Ontginningen leiden tot een toename van het landbouw areaal 
en landbouwtechnieken worden verder verbeterd (1). 

Middeleeuwse stad
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Ten slotte krijgt ook de waterhuishouding meer aandacht, zodat 
de oogsten beter beschermd worden tegen overstromingen (a). 
Een stelsel van dammen en dijken moet bescherming bieden 
tegen het zeewater en het overstromen van rivieren. Later leert 
men ook met behulp van molens water af te voeren buiten een 
dijk. Vanaf die tijd worden in Laag-Nederland veel polders 
aangelegd. Door deze ontwikkelingen wordt de productie in de 
landbouw zo sterk opgevoerd, dat lang niet alles meer nodig is 
voor zelfvoorziening en dus beschikbaar komt voor de handel. 
De welvaart groeit (b). Ook de bevolking neemt fors in aantal toe (c). 

 De adel toont de opbloei van de welvaart in de ontwikkeling 
van hun woningen die van versterkte hoeven uitgebouwd worden 
tot kastelen. In zijn eenvoudigste vorm is zo’n hoeve versterkt 
met een donjon. Een donjon is een hoog houten bouwwerk met 
een ingang die slechts via een ladder bereikt kan worden en 
daardoor goed verdedigbaar is tegen indringers. Later worden de 
donjon en de hoeve met wallen en palissaden omringd. Er komen 
hoektorens en bijgebouwen. Steen vervangt op den duur hout als 
bouwmateriaal voor muren en daken. Zo ontstaat het 
karakteristieke middeleeuwse kasteel met rondom een 
hoofdgebouw: torens, muren met kantelen, een poortgebouw met 
ophaalbrug, binnenhof, waterput, bijgebouwen, schuren, stallen 
en werkplaatsen (2). 

De kastelen hebben aanvankelijk weinig luxe en comfort (3). 
Naarmate de welstand toeneemt, voeden en kleden de kasteel-
bewoners zich beter (4) en verrijken ze hun interieur steeds meer 
met kostbaar huisraad. Hierbij spelen ook de kruistochten een rol 
(zie 4.4 Ontwikkeling op het gebied van religie, enzovoort). 
Kruisridders komen in contact met oosterse vorsten en maken 
kennis met de verfijnde levensstijl van de Byzantijnse en Arabische 
wereld. Behalve de heer en zijn gezin woont er ook personeel op het 
kasteel. Rondtrekkende artiesten verzorgen er het amusement (5).
De adel is doorgaans ongeletterd. De opleiding van de edelen 
verloopt via een bevordering van page tot schildknaap en daarna 
tot ridder. Een rijpaard en een wapenrusting, bestaande uit 
maliënkolder, harnas, lans, zwaard en schild vormen het 
kostbaarste bezit van een ridder. Naarmate de welvaart stijgt, kan 
een adellijk heer meer mannen uitrusten met een wapenrusting. 
Zo neemt de slagkracht van zijn leger toe en ook het verlangen 
om dit leger in te zetten bij conflicten. 
De adel houdt zich ook bezig met de jacht, waaronder de valken-
jacht (d). Onderling houden de ridders voor hun oefening en 
algemeen vermaak riddertoernooien.

Voorbeelden

2 Een kasteel bestaande uit een donjon is het 

kasteel Dever bij Lisse. Het stamt uit het 

begin van de veertiende eeuw. Een mooi 

voorbeeld van een later kasteel is het 

Muiderslot. Het  kasteel in zijn huidige vorm 

stamt uit 1370.

3 Kastelen kennen weinig comfort. De vensters 

hebben geen glas. Lang niet alle vertrekken 

zijn verwarmd. Door het haard vuur komt de 

warmte maar van één kant. De vertrekken 

zijn bovendien nauwelijks gemeubileerd.

4 In vergelijking met lagere standen eet de 

adel gerechten die meer gekruid zijn. 

Daarnaast drinkt de adel behalve bier wijn, 

die duurder is. Wat betreft de kleding draagt 

de adel lange gewaden. Als gevolg van de 

kruistochten komen kostbare stoffen als 

zijde, fluweel en brokaat in zwang. In de 

Bourgondische tijd worden hoofddeksels, 

rokken en schoenen verlengd.

5 Artiesten zijn minstrelen, berenleiders, 

hofnarren en jongleurs.

Achtergrondinformatie

a De bewoners van de lage landen vinden 

hierin een gezamenlijk belang, dat hen 

dwingt tot samenwerking. 

Initiatieven worden zowel van onderaf als 

van bovenaf genomen. In West-Friesland, 

Friesland en Groningen zijn landsheerloze 

regio’s. Hier worden initiatieven genomen 

door buurtschappen. Ook kloosters spelen 

er een belangrijke rol. Waar een lands heer 

is, rekent hij ook de waterhuishouding tot 

zijn bestuur. Hij kan een leger oproepen voor 

de strijd tegen vijandige soldaten, maar ook 

onderdanen voor de strijd tegen het water.

b De bevolking in de Nederlanden bereikt in 

de loop der middeleeuwen een gemiddeld 

welvaartspeil dat nadien pas in de loop van 

de 19e eeuw overtroffen zal worden.

c Volgens J.C. Russel stijgt de bevolking van 

West-Europa van 14 miljoen omstreeks het 

jaar 600 tot 22,6 miljoen tegen het jaar 950 

en 54,4 miljoen aan de vooravond van de 

grote pestepidemie van 1348. M.K. Bennet 

geeft de volgende cijfers: 27 miljoen 

omstreeks 700 tot 42 miljoen in het jaar 1000 

en 73 miljoen in 1300; (ontleend aan Le Goff 

p. 83–84) (zie literatuurlijst).

d Jacht met behulp van valken; deze jacht 

wordt vooral door adellijke dames bedreven.
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Voorbeelden

6 Kooplui verhandelen zout uit Spanje, wijn 

uit Frankrijk, wol uit Engeland en graan uit 

Noordwest-Europa.

7 Handelswaar uit het Midden Oosten betreft 

zijde, damast, specerijen, parfums en verf-

stoffen.

8 Alleen al de grootte van Constantinopel, dat 

rond 1200 tussen de 100.000 en 300.000 

inwoners telt, moet overweldigend geweest 

zijn. Ter vergelijking: Londen heeft in 

dezelfde periode 45.000 inwoners en Parijs 

telt aan het begin van de veertiende eeuw 

80.000 inwoners. Amsterdam heeft in 1515 

ongeveer 18.000 inwoners.

9 Het bekendste vrachtschip uit de middel-

eeuwen is het koggeschip.

10 De grootste en beroemdste jaarmarkten 

worden gehouden in de Champagne. 

Ook Utrecht, Delft, Rotterdam en Schiedam 

kennen jaarmarkten. 

11 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Hanze 1356 – ca. 1450

 In de lange periode van de twaalfde tot de 

zestiende eeuw zijn veel steden, vooral in het 

oosten van het land, belangrijke en welvarende 

Hanzesteden. ‘De Hanze’ is een machtig 

netwerk van samenwerkende handels steden 

en strekt zich uit over Duitsland, Nederland, 

België, de Baltische Staten, Noorwegen en 

Polen. Hanzesteden aan de Oostzee zijn 

Lübeck, Rostock, Danzig en Königsberg.

Achtergrondinformatie

e Handelaren betalen hun transacties al snel niet 

meer met muntgeld, maar met wissel brieven. 

Dat zijn geschreven schuld bekentenissen van 

de ene koopman aan de andere. 

Wisselbrieven worden onderling verhandeld. 

Ze zijn te beschouwen als de voorlopers van 

het papiergeld. Deze ontwikkelingen 

stimuleren het ontstaan van het bankwezen 

en op de lange duur het gebruik van 

papiergeld.

 Door productieoverschotten in de landbouw kunnen handel 
en nijverheid opbloeien. Kooplieden gaan handelen in producten 
uit heel Europa (zie kaart 3) (6). Ook oosterse producten (7) raken 
hier bekend via handel met het rijke centrum van de christelijke 
wereld in het oosten. Vooral de stad Constantinopel maakt veel 
indruk op de West-Europeanen (8). Dit rijk kent handelsroutes 
over de Indische Oceaan en routes over land naar Afrika, India en 
Pakistan. De producten worden meestal per schip (9) vervoerd, 
maar er ontstaat ook een netwerk van onverharde landwegen. 
Handelslui die door Europa trekken, hebben aanvankelijk geen 
vaste woonplaatsen, maar wel vaste pleisterplaatsen en markten 
die ze aandoen (10). Hiertoe worden vooral dorpen gekozen die 
veilig liggen bij een kasteel of klooster, of die gunstig liggen aan 
een rivier of aan een belangrijke weg. Hier vestigen zich ook 
ambachtslieden. Omdat het vervoer van goederen over lange 
afstanden door de slechte verbindingen bijzonder moeilijk is, 
laten kooplieden hun waren in gunstig gelegen havenplaatsen 
opslaan in pakhuizen. Deze plaatsen krijgen de functie van 
stapelmarkt, doorvoerhaven en handelsplaats. Kooplieden uit 
verre streken ontmoeten elkaar daar. Plaatsen waar kooplui en 
ambachtslieden werken, groeien uit tot vaste nederzettingen en 
in de twaalfde en dertiende eeuw tot steden. 

Tot de eerste bloeiende handelssteden in de Nederlanden horen 
de Hanzesteden, zoals Kampen, Deventer en Zwolle. Ze maken 
deel uit van een handels verbond dat de graanhandel organiseert 
met steden aan de Oost zee (11). In de veertiende en vijftiende 
eeuw behoort Vlaanderen tot de meest welvarende gebieden van 
Europa met een grote stedendichtheid. Gent en Brugge zijn 
belangrijke Europese handelscentra (zie kaart 2).

Door de handel neemt het gebruik van geld sterk toe. Veel steden 
hebben het recht om eigen munten te slaan (e). Naarmate de 
geldhandel toeneemt, wordt het beter mogelijk handel te drijven 
met het doel winst te maken. Kooplieden zijn door hun kapitaal 
de rijkste burgers van de stad. 
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Ambachtslieden organiseren zich in gilden: verenigingen van 
mensen die eenzelfde beroep uitoefenen (12). Gilden houden 
toezicht op de vervaardiging, de kwaliteit en de prijs der 
producten. Ook moeten de gilden oneerlijke concurrentie 
tegengaan en zorgen voor de opleiding van vaklieden. Dit gebeurt 
volgens het opleidingssysteem van leerling – gezel – meester.

 De ontwikkeling van de steden verloopt niet zonder 
tegenslag. Brand kan soms een hele stad in de as leggen. Door de 
opeenhoping van mensen en de onwetendheid omtrent hygiëne 
zijn steden ook kwetsbaar voor epidemieën, zoals de pest (13). 
Tegen het einde van de middeleeuwen verliezen veel steden bij 
een zware epidemie meer dan de helft van hun inwoners (14).

Het spijzigen van de hongerigen. Tafereel uit een middeleeuwse stad.

Voorbeelden

12 Bakkers, schrijnwerkers, lakenscheerders, 

ververs, kuipers en steenhouwers zijn 

bijvoorbeeld in gilden verenigd.

 

 Steenhouwers aan het werk.

13 Ook influenza- (griep), tyfus- en pokken-

epidemieën eisten veel slachtoffers.

14 Van 1347 tot en met 1351 waart één van de 

meest dodelijke epidemieën uit de 

geschiedenis door Europa. Op sommige 

plaatsen ging bijna de helft van de bevolking 

verloren. In heel Europa stierf in de 

14e eeuw waarschijnlijk een kwart van de 

bevolking (waarschijnlijk zo’n 14 miljoen 

mensen). Kerk en gilden doen aan 

armenzorg (zie foto rechts).
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4.3   POLITIEKE ONTWIKKELING: 
STAATSVORMING EN STADSBESTUUR

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Floris V 1254–1296

 Een beroemde lokale vorst is Floris V, 

graaf van Holland. Zijn vorstelijke allure 

komt onder andere tot uiting in de bouw van 

een nieuw grafelijk kasteel in ’s-Gravenhage: 

de Ridderzaal (zie foto) en in de bouw van 

het Muiderslot. Omdat hij naar de mening 

van zijn edelen teveel privileges aan het volk 

verleent, wordt hij door een aantal van hen 

gevangen genomen en tijdens een 

vluchtpoging gedood.  

2 Steden krijgen recht op zelfbestuur, het 

maken van eigen wetten en op eigen 

rechtspraak, marktrecht, muntrecht en het 

recht om stadsmuren te bouwen.

3 Veel steden sluiten ‘s nachts hun poorten en 

bezitten schutterijen om de veiligheid op 

straat te vergroten. Ook vaardigen ze 

maatregelen uit tegen bedelaars.

4 Veroordeelden kunnen worden gestraft met 

de schandpaal, lijfstraffen en de doodstraf in 

de vorm van bijvoorbeeld de brandstapel, 

onthoofding of ophanging.

Achtergrondinformatie

a Het woord vorst staat hier voor een 

verscheidenheid aan titels, zoals keizer, 

koning en hertog.

b Middeleeuwers hadden geheel andere rechts-

opvattingen dan wij. De middel eeuwer 

beschouwt zichzelf en anderen veel meer als 

lid van een familie of gemeenschap dan als 

een zelfstandig individu. Het individu als 

zodanig telt nauwelijks. Illustratief is hier ook 

dat persoonlijke conflicten meestal direct 

uitgroeien tot familievetes, waarbij het er 

niet op aankomt op welk lid van de familie of 

clan de wraak zich richt.

4.3  Politieke ontwikkeling: staatsvorming 
en stadsbestuur

Basisinzichten
 Vorsten gebruiken de rijkdommen van de steden om hun 

centrale gezag te versterken. Ze nemen van belastinggelden 
ambtenaren in dienst voor het bestuur van hun rijk. 

 De steden krijgen in ruil voor geld van de vorst rechten op 
het voeren van een eigen bestuur. Zo ontstaat naast de adel, 
de geestelijkheid en de boeren, een vierde stand: de burgers.

Uitwerking
 Door de opkomst van steden en het ontstaan van een geld-
economie verwerven vorsten (a) een nieuwe bron van inkomsten: 
belastingheffing. Overal in het rijk worden ambtenaren aangesteld 
die de vorst helpen bij het uitvaardigen van wetten en regels en bij 
de controle op de naleving hiervan. Ze helpen ook bij het innen 
van belastingen. Hierdoor kan de vorst zijn centrale gezag beter 
vestigen en wordt hij minder afhankelijk van zijn persoonlijke 
banden met de adel. Een vorstendom verandert door deze 
ontwikkeling op den duur in een centrale macht waarbij de vorst 
en zijn hofhouding een bestuurscentrum vormen voor een groter 
gebied (1). Dit leidt tot het ontstaan van grote centraal bestuurde 
staten. In deze periode krijgen de grote Europese landen Frankrijk, 
Duitsland en Engeland vorm. De ontwikkeling van de volkstaal in 
deze landen draagt ertoe bij dat een zeker gevoel van eenheid 
ontstaat tussen mensen, omdat ze elkaars taal spreken.

 Omdat hij hun geld nodig heeft, is de vorst gedwongen de 
steden in ruil voor belastingen en schenkingen steeds meer 
invloed te verlenen. Ze krijgen deze invloed in de vorm van 
stadsrechten (2).
De rijke kooplieden zijn door hun kapitaal de machtigste burgers 
van de stad. Uit hun midden wordt het stadsbestuur gekozen. 
Dit bestaat uit burgemeesters en vroedschap, schout en schepenen. 
De burgemeesters nemen het dagelijks bestuur voor hun rekening, 
terwijl de vroedschap zich meer bezighoudt met ondersteuning en 
controle. Het bestuur ziet toe op bouw voorschriften, marktregels, 
gebruik van de haven en orderegels (3). 
De andere burgers hebben geen politieke macht. Alleen de gilden 
zijn af en toe in staat enige invloed uit te oefenen. De rechtspraak 
is in handen van schepenen. Voorzitter van de schepenen-
rechtbank is de schout, die tevens hoofd is van de politie. Met hulp 
van zijn knechten, de rakkers, zorgt hij voor het handhaven van de 
openbare orde. Veroordeelden krijgen lijfstraffen (b) (4). 
Deze straffen worden tot lering en vermaak van de bevolking in 
het openbaar ten uitvoer gebracht.
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Veel onvrije boeren achten hun kansen op bescherming en op een 
beter bestaan in de stad groter dan op het landgoed van hun 
kasteelheer. Ze trekken naar de stad. Wie in de stad woont 
verkrijgt na één jaar en één dag de vrijheid, want de inwoners van 
de middeleeuwse stad zijn allen vrije burgers (c).

4.4  Ontwikkeling op het gebied van religie, 
kunst en onderwijs: invloed van de 
kerk op het dagelijks leven

Basisinzichten
 In de steden worden de prachtigste kerken gebouwd; mede 

daardoor komen nijverheid en kunst tot bloei. De wereldlijke 
bouwkunst krijgt een impuls aan het hof en in de steden.

 De kerk heeft een overheersende invloed op de leefwijze van 
haar gelovigen. Dit blijkt uit de talrijke kerkelijke feesten, uit 
de kruistochten en uit haar belangrijke rol bij de scholing 
van de bevolking.

Uitwerking
 De welvaart geeft een krachtige impuls aan de kerkenbouw (a). 
De daarvoor benodigde bouwmaterialen als hout, steen en ijzer 
worden op grote schaal geproduceerd, verhandeld en verwerkt. 
De nijverheid komt daardoor tot grote bloei. Nieuwe bouw-
technieken geven de bouwkunst een ander aanzien (1). 

Detail van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Achtergrondinformatie

c In de middeleeuwse stad was iedere 

inwoner een vrije burger, zodra hij één jaar 

in de stad woonde. In tegenstelling tot de 

steden in de Oudheid hadden vrije burgers 

niet allen invloed op het bestuur van de 

stad. Het bestuur werd uitgeoefend door de 

rijksten: succesvolle kooplieden.

 

 Gravure van een middeleeuwse stad.

4.4   ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN 
RELIGIE, KUNST EN ONDERWIJS: 
INVLOED VAN DE KERK OP HET 
DAGELIJKS LEVEN

Voorbeelden

1 De gotiek onderscheidt zich van de Romaanse 

stijl door de voorkeur voor verticale 

architectuur met smalle muren en veel hoge 

ramen. Deze constructie wordt mogelijk dankzij 

de uitvinding van het kruis ribgewelf met 

steunberen en luchtbogen en daarmee nauw 

samenhangende spitsbogen (zie foto). 

Achtergrondinformatie

a De Bourgondische kroniekschrijver 

Raoul Glaber schrijft in een beroemde passage: 

’Tegen het derde jaar na het jaar 1000 werden 

vrijwel overal op aarde, maar vooral in Italië en 

Gallië de kerkgebouwen opnieuw opgetrokken, 

hoewel dat helemaal niet nodig was, omdat ze 

al behoorlijk stevig zijn gebouwd. Een ware 

wedijver wakkerde bij elke christelijke 

gemeenschap het verlangen aan om een nog 

weelderiger kerk te bezitten dan de naburige 

gemeenschap. Het leek of de wereld zelf haar 

ouderdom afschudde en zich van top tot teen 

hulde in een melkwitte mantel van kerken. 

In die tijd werden vrijwel alle bisschopskerken 

en de kloosterkerken, gewijd aan allerlei 

heiligen, en zelfs de kleine dorps kerkjes, bijna 

allemaal door de gelovigen herbouwd, mooier 

dan ooit’ (Le Goff, 1992, p. 79).
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Voorbeelden

2 De, eenstemmige, Gregoriaanse muziek 

wordt aan het eind van de middeleeuwen 

uitgebreid tot meerstemmige muziek.

 3 Wereldlijke gebouwen zijn het stadhuis, het 

militaire wachtlokaal, de lakenhal, de waag, 

de poortgebouwen en de gildenhuizen.

4 Het Bourgondische hof geeft bijvoorbeeld 

opdrachten aan de beeldhouwer Claus Sluter 

en de schilders Jan en Hubert van Eyck. 

Zij behoren tot de beroemdste schilders uit 

de middeleeuwen. Hun bekendste werk is 

Het Lam Gods, te bezichtigen in de 

St. Bavokerk in Gent.

5 Vele dagen per jaar worden er heiligen 

vereerd. Op 11 november wordt nog steeds 

Sint Maarten gevierd. 5 december is de feest-

dag van Sint Nicolaas en op 28 december 

worden de Onnozele Kinderen herdacht. 

Parijs telde 102 heiligendagen per jaar; 

Florence 120.

6 Tot de herovering van Zuid-Spanje door 

christenvorsten zijn Toledo en Cordoba 

centra van de Arabische wetenschap. 

7 Geestelijken stichten klooster- en kapittel-

scholen.

8 De oudste universiteiten zijn te vinden in 

Bologna, Parijs, Oxford en Cambridge.

Achtergrondinformatie

b De middeleeuwse christenheid is doorgaans 

zeer onverdraagzaam jegens de islam en 

ook jegens joden. Tegenover heidenen, door 

de christenen barbaren genoemd, zijn ze iets 

toleranter. Dezen kunnen zich immers nog 

verheffen door zich tot het christendom te 

bekeren (Le Goff p. 184 e.v.).

c Volgens Le Goff hebben de kruistochten 

weinig tot geen invloed gehad op de 

bevordering van de handel. Het enige 

product dat West-Europa door de kruis-

tochten heeft leren kennen, is de abrikoos. 

Verder hebben de kruistochten alleen maar 

enorme schade berokkend aan de 

verhouding met de islam, aan de verhouding 

met het Byzantijnse rijk, aan de welstand van 

de adel in het algemeen en aan de onderlinge 

verhoudingen tussen de adel in West-Europa.

Kerken worden prachtig versierd met beeldhouwwerk, hout-
snijwerk, schilderkunst en glazenierskunst. Voor kunstenaars is er 
daardoor volop werk. De kerk speelt ook een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de muziek (2). 
In de steden verschijnen ook wereldlijke gebouwen (3). Aan het 
hof van de koning zijn geleerden, schilders en andere kunstenaars 
verenigd (4).

 Het stempel dat de kerk drukt op het leven van alledag komt 
tot uitdrukking in de vele feestdagen die er zijn ter ere van 
heiligen (5). Ook de kruistochten beïnvloeden het leven. 
Tussen 1100 en 1300 nemen duizenden mensen hieraan deel 
(zie kaart 1).

Aanleiding tot de kruistochten is de oproep van de pausen aan alle 
gelovigen om een heilige oorlog te voeren tegen de islam. Als reden 
wordt aangevoerd dat christenen niet meer ongehinderd het heilige 
graf in Jeruzalem kunnen bezoeken (b). Het voornaamste doel van 
de kruistochten is de herovering van Jeruzalem op de moslims. 
Intellectuele en handelscontacten tussen de Byzantijnse en 
Arabische wereld en West-Europa zijn door de kruistochten 
nauwelijks bevorderd (c). De contacten met de Arabische cultuur 
verlopen nog steeds via Spanje (6) (zie 3.3 Vroege middeleeuwen, 
Religieuze ontwikkeling).
Door de toenemende handel, de taak om steden te besturen en 
door de vraag van de vorsten naar ambtenaren, krijgt de 
samenleving steeds meer behoefte aan mensen die kunnen lezen, 
schrijven en rekenen. Geestelijken zorgen ervoor dat er een 
schoolsysteem (7) wordt opgezet waar ook burgers leren lezen, 
schrijven en rekenen. Tevens worden universiteiten gesticht (8). 

Kruisvaarders bij Tarsus (Klein-Azië) op weg naar Jeruzalem.
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Op alle universiteiten is het Latijn de voertaal (d). Deze brede 
scholing van de bevolking is een motor van ontwikkeling en leidt 
er toe dat Europa op den duur haar achterstand in wetenschap en 
techniek op de wereld van de islam en de Byzantijnse wereld kan 
omzetten in een voorsprong.

Achtergrondinformatie

d Aan de universiteiten worden sacrale 

(goddelijke) en profane (wereldlijke) 

wetenschappen gedoceerd. Tot de eerste 

groep horen bijvoorbeeld theologie en 

rechten. Deze laatste, omdat de middel-

eeuwse mens aan het recht een goddelijke 

oorsprong toekent. De profane 

wetenschappen bestaan uit de zeven artes 

liberales (vrije kunsten), zo genoemd, omdat 

naar klassiek-Romeins inzicht vrije mensen 

zich daarmee bezig dienen te houden. 

Deze zeven worden weer onderverdeeld in 

het trivium en het quadrivium. Het trivium 

wordt beschouwd als de drievoudige weg 

die mensen moeten bewandelen om via taal 

de waarheid te zoeken. Deze drie zijn: 

grammatica, retorica en dialectica. 

Het quadrivium is de viervoudige weg om 

door kennis van zaken (de materie) tot de 

waarheid te komen. Hiertoe behoren 

aritmetica (rekenen), astronomia (algemene 

natuurkunde, in het bijzonder sterrenkunde), 

geometrica (meetkunde) en musica.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 4

Tijd en ruimte (a)

Tijd van steden en staten 
Hoge en late middeleeuwen

Jaartallen en perioden

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met de 

tekst geleerd worden.

Bijlage hoofdstuk 4

Tijd en ruimte

Tijd van steden en staten (1000–1500) 
Hoge en late middeleeuwen 

Jaartallen en perioden

± 1000 – ± 1500  Late middeleeuwen

 ± 1100 – ± 1300 Kruistochten

 ± 1100 – >  Ontwikkeling van handel nijverheid 

en steden
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Kaarten

Kaart 1

Legenda:
Wereld van het christendom

Natuurgodsdiensten

Wereld van de islam

Routes van de kruisvaarders

Kruistochten (± 1100 – ± 1300)

Parijs

Constantinopel

Jeruzalem

Rome

1000 km0

N

MI

 ZWARTE ZEE 
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Kaart 2

Steden in de Nederlanden (± 1400)

Legenda:
Minder dan 2000 inw.
2000-5000 inw.
5000-10.000 inw.

10.000-20.000 inw.
20.000 inw. en meer

BRABANT

VLAANDEREN

LUXEMBURG

LIMBURG

ZEELAND

GRONINGEN

FRIESLAND

OVERIJSSEL

GELRE

UTRECHT

HOLLAND

Gent

Luik

Brussel Maastricht

Brugge
Antwerpen

’s-Hertogenbosch

Dordrecht

Nijmegen

Rijssel
(Lille)

Delft

Leiden
Utrecht

Amsterdam

Deventer

Zwolle

Kampen

Gouda

Haarlem

Rijn

Rijn

Maas

M
aas

IJ
ss

el

Schelde 

Schelde 

N

50 km0

Landsgrens
Provinciegrens
Rivier

N
 O

 O
 R

 D
 Z

 E
 E

 

Z U
I D

E R
Z

E
E
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Kaart 3

Z

Z

Z

Venetië

Constantinopel

Lyon Milaan

Brugge
Gent

Frankfurt

Keulen

Bremen

Lübeck
Londen

Parijs

Florence

Rome

Napels

Genua

Nowgorod

N

500 km0

Handel in Europa (± 1400)

Handelsstad
Zeeweg
Landweg
Gebied van jaarmarkten
(Champagne)

Wol
Graan
Wijn

Zout
Zijde
Vis

Legenda:
Z

Z

ATLA
N

TIS

CHE   
 O

CEAAN 

NOORD-
ZEE

MIDDELLANDSE ZEE 

OO
S
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Hoofdstuk 5 

5.1  Bronnen

5.2  Overgang van middeleeuwen naar renaissance en de 

  invloed van deze ontwikkeling op de Nederlanden 

(1500–1550)

5.3  Spanningen en opstand in de Nederlanden 

 (1550–1600)

Bijlage Tijd en ruimte
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5.1 Bronnen

Basisinzicht
 Uit de Nieuwe Tijd (1500–1795) zijn veel geschreven en 

gedrukte bronnen bewaard gebleven. Daarnaast zijn er nog 
allerlei bouwwerken en voorwerpen uit die tijd. 
Archeologische vondsten zijn hier van relatief minder belang.

Uitwerking
 De tijd van ontdekkers en hervormers is een nieuwe periode 
in de geschiedenis: de Nieuwe Tijd. Doordat geschriften in de 
Nieuwe Tijd (a) op grote schaal via de drukpers verspreid worden, 
zijn over deze tijd veel meer schriftelijke bronnen bewaard 
gebleven dan over de tijden daarvoor (1). Besluiten van het 
bestuur zijn nog te vinden in archieven van provincies en steden. 
Gegevens over personen zijn vooral bewaard in archieven van 
kerken. Er wordt door overheden nog geen burgerlijke stand 
bijgehouden. Economische gegevens staan beschreven in 
boekhoudingen, boedelbeschrijvingen en testamenten (2).
Ook zijn er allerlei materiële overblijfselen. In veel oude stads-
centra staan nog bouwwerken uit de Nieuwe Tijd. Vooral de 
koopmanshuizen langs de Amsterdamse grachten zijn beroemd, 
maar ook in veel andere steden is het een en ander bewaard 
gebleven of gerestaureerd: stadswallen, koopmanshuizen, 
raadhuizen (3). Ook is er nog een schat aan voorwerpen uit die 
tijd, zoals meubelen, schilderijen en wapens. Veel daarvan is in 
Nederlandse musea te bezichtigen (4).
Omdat er nog zoveel bewaard is gebleven, zijn archeologische 
vondsten voor het opdoen van kennis over deze tijd van minder 
belang. Een uitzondering hierop zijn vondsten van gezonken 
koopvaardijschepen, die soms nog een rijke lading bevatten. 
Ook zijn er in andere werelddelen nog overblijfselen van 
ontdekkings reizen en van het koloniale verleden (5).

Polderlandschap bij Loosdrecht.

5.1  BRONNEN

Voorbeelden

1 Geschreven bronnen zijn brieven, reis-

verslagen van buitenlanders, die de 

Republiek bezoeken, logboeken van schepen 

en kaarten. Gedrukte bronnen zijn literaire 

werken, wetenschappelijke publicaties, 

pamfletten en ordonnanties.

2 De archieven van de Vereenigde Oost-

Indische Compagnie (VOC) en de West-

Indische Compagnie (WIC) worden bewaard 

in het Algemeen rijksarchief te 

‘s-Gravenhage. Verkoopaktes van onroerend 

goed, testamenten en boedelinventarissen 

zijn aanwezig in gemeentelijke archieven.

3 Voorbeelden van materiële cultuur zijn de 

stadswallen van Naarden, de vesting 

Bourtange, de Lakenhal in Leiden, de stads-

poort in Hoorn, het stadhuis in Veere, de 

door protestanten gebouwde Nieuwe Kerk 

in Groningen en het Oudemannenhuis in 

Breda. Ook grafstenen in kerken vormen een 

belangrijke materiële bron.

4 Het Nederlands Scheepvaartmuseum te 

Amsterdam bezit een grote collectie 

modellen en scheepsinstrumenten. 

Het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapen-

museum Generaal Hoefer te Delft heeft een 

collectie wapens. In het Rijksmuseum te 

Amsterdam is de grootste collectie 

schilderijen uit de Gouden Eeuw te 

bewonderen. Het Provinciaal Overijssels 

Museum te Zwolle heeft stijlkamers ingericht.

5 Aan de westkust van Australië zijn resten van 

het VOC-schip de Batavia gevonden. Op Nova 

Zembla zijn resten van het Behouden Huis 

bewaard gebleven. In Jakarta is nog de ruïne 

aanwezig van fort Batavia. Op Curaçao in 

Willemsstad staat het fort Amsterdam.

Achtergrondinformatie

a In de traditionele indeling ‘prehistorie – 

oudheid – Middeleeuwen – Nieuwe Tijd – 

Nieuwste Tijd’ worden voor deze laatste 

twee perioden tegenwoordig ook de termen 

Vroeg-moderne tijd en Moderne tijd gebruikt. 

We hebben geen bijzondere voorkeur voor 

de ene of de andere benaming, maar zien 

zelf geen goede reden om de traditionele 

termen te vervangen. 

5  Tijd van ontdekkers en 
hervormers
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5.2   OVERGANG VAN MIDDEL EEUWEN 
NAAR RENAISSANCE EN DE INVLOED 
VAN DEZE ONTWIKKELING OP DE 
NEDERLANDEN (1500–1550)

Levensbeschouwing, kunst en 
wetenschap

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Erasmus 1469?–1536

 Erasmus is één van de grootste geleerden 

van zijn tijd. Als eerste past hij de 

humanistische tekstkritiek toe op christelijke 

teksten. Hij leert speciaal Grieks om het 

Nieuwe Testament en de werken van de 

vroege kerkvaders in hun oorspronkelijke taal 

te kunnen lezen. Hij maakt een nieuwe 

uitgave van het Nieuwe Testament in het 

Grieks met een Latijnse vertaling. 

Hiermee neemt hij nadrukkelijk afstand van 

de officiële kerkelijke vertaling. Hij verdedigt 

het recht de bijbel kritisch te benaderen met 

de bedoeling de beleving van het geloof te 

versterken.

2 Luther vertaalt de bijbel in het Duits. 

De statenbijbel uit 1637 heeft als eerste 

Nederlandse vertaling uit het Hebreeuws en 

het Grieks grote invloed op onze taal.

3 Geestelijken verkopen voor veel geld aflaat-

brieven, waarmee gelovigen voor 

overledenen een plaatsje in de hemel 

kunnen krijgen.

5.2  Overgang van middeleeuwen naar 
renaissance en de invloed van deze 
ontwikkeling op de Nederlanden 
(1500–1550)

Levensbeschouwing, kunst en wetenschap

Basisinzicht
 Aan het eind van de middeleeuwen bepaalt de kerk niet meer 

volledig het denken en doen. Mensen gaan meer op eigen 
kracht vertrouwen en nemen zelf beslissingen. Dat leidt tot 
veranderingen op het gebied van economie, religie en kunst. 

Uitwerking
 In de middeleeuwen bepalen kerk en godsdienst het denken 
en doen van mensen. De kunst staat bijna geheel in dienst van de 
religieuze verbeelding. Wetenschap valt samen met de 
bestudering van teksten die voor de godsdienst belangrijk zijn. 
In de Nieuwe Tijd willen de mensen niet meer klakkeloos de leer 
van de kerk accepteren. Er ontstaat behoefte om meer te 
handelen op basis van eigen waarneming en zelfstandig denken. 
Er ontstaat na eeuwen weer aandacht voor de kennis en de 
denkbeelden van Grieken en Romeinen uit de oudheid (1). 

Men gaat zelf nadenken over het geloof en men wil zelf de bijbel 
lezen. Maar niet iedereen kent Latijn. Daarom wordt de bijbel 
vanaf die tijd in verschillende volkstalen uitgegeven (2). In de 
steden sturen veel mensen hun kinderen naar een school om te 
leren lezen en schrijven.

Spotprent over pauselijke handel. Rechts protesteren Erasmus en Luther.

De kritiek van zogenoemde hervormers als Erasmus, Luther en 
Calvijn richt zich ook op de rijkdom, op de hebzucht en pronk-
zucht van de kerk en de geestelijken (3). Ze pleiten voor eenvoud 
en soberheid, omdat ze die zien als deel van het ware geloof in 
Christus. Luther en Calvijn treden met hun aanhangers uit de 
kerk en stichten eigen geloofs richtingen. Vanaf nu bestaan er 
katholieken en protestanten. 
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De kunst wordt meer op de wereld gericht; kunstenaars 
verbeelden niet alleen meer godsdienstige voorstellingen maar 
ook wereldse (4). 
De wetenschap die zich vroeger beperkte tot het bestuderen van 
teksten, richt zich nu meer op het doen van proefondervindelijk 
onderzoek. Dit leidt tot ontdekkingen en uitvindingen. In dit kader 
wordt het ook belangrijk hoe de aarde er uit ziet. Kennis van de 
Grieken en Romeinen in de oudheid, zoals dat de aarde rond is en 
om de zon draait, wordt weer actueel. Ontdekkings reizen om 
nieuwe handelswegen te zoeken en onbekende gebieden te 
ontdekken worden hierdoor gestimuleerd (a) (5).

Economie

Basisinzichten
 Door hun ligging en door de traditionele bekendheid met 

zeevaart groeien de kustgebieden van de Nederlanden uit tot 
een Europees centrum van handel en nijverheid.

 Door ontdekkingsreizen van Portugezen en Spanjaarden, 
Nederlanders en Engelsen naar Afrika, Azië en Amerika 
worden nieuwe leef- en handelsgebieden ontsloten. 
De autochtone bevolking valt vaak ten prooi aan slavernij. 

Uitwerking
 Veel boeren gaan speciaal voor de markt produceren. 
De welvaart van de kustgewesten in Nederland is min of meer 
uit de omstandigheden voortgekomen. In Laag-Nederland is het 
land van nature te nat voor landbouw. Voor het verkrijgen van 
geschikte landbouwgrond grijpt de mens in het landschap in door 
bedijkingen en inpolderingen. Hierdoor ontstaat goede weide-
grond. De bodem is er geschikt voor veeteelt, maar te nat voor 
akkerbouw. Daarom is de bevolking in dit gebied gedwongen het 
overschot aan veeteeltproducten, boter en kaas, te exporteren en 
het benodigde graan in te voeren. Dit graan komt uit de landen 
rond de Oostzee. Voor deze handel over zee komt de ervaring die 
de Hollanders dankzij de haringvangst hebben met scheepvaart 
en scheepsbouw, goed van pas. Holland speelt daardoor een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van de handel. Tussen steden 
ontstaan wegen en deze vormen samen met waterwegen en 
zeeroutes een netwerk voor handelsverkeer binnen Europa en 
verbinden zo West-Europa met de landen aan de Oostzee en met 
de Middellandse Zee. 

Voorbeelden

4 Jan van Eyck schildert in de vijftiende eeuw 

nog wel volgens de middeleeuwse traditie 

religieuze onderwerpen, maar hij besteedt al 

veel aandacht aan de landschappelijke 

achtergrond. In de zestiende eeuw legt 

Pieter Brueghel de Oudere zich uitsluitend 

toe op het schilderen van landschappen en 

boerenlevens.

5 De wereld wordt in eerste instantie veelal 

per schip in kaart gebracht. In 1488 bereikt 

de Portugees Bartholomeus Diaz de zuid punt 

van Afrika. In 1492 ontdekte de Italiaan 

Christophorus Columbus Amerika. In 1498 

bereikt de Portugees Vasco da Gama India. 

De Portugees Fernao de Magalhães maakt in 

1522 de eerste reis rond de wereld. In 1606 

ontdekt het Nederlandse schip Duyfken de 

kust van Australië.

 

 Columbus

Achtergrondinformatie

a De kennis dat de aarde om zijn as draait en 

daarbij in 24 uur een wenteling maakt van 

36 graden, maakt het mogelijk om zowel 

afstands- als tijdverschillen tussen 

verschillende punten op aarde nauwkeurig 

te berekenen. Deze kennis in samenhang 

met de kennis van de sterrenhemel maakte 

het op den duur mogelijk met behulp van 

navigatie-instrumenten posities op zee te 

bepalen, de oceanen in kaart te brengen en 

nieuwe werelddelen te ontdekken.

Economie
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Voorbeelden

1 Met name in Antwerpen worden specerijen 

uit Portugal, zilver en koper uit Zuid-

Duitsland en laken uit Engeland verhandeld. 

Van het vlas, dat op het Vlaamse platteland 

wordt verbouwd, maakt men linnen.

2 Brazilië levert vooral suikerriet en hout.

Achtergrondinformatie

a De centrale ligging van dit gebied is vooral 

belangrijk, omdat scheepvaart vooral 

gebonden was aan het voorjaar en het 

zomerseizoen. Men had daardoor vaak de 

tijd niet om een lange reis te maken van 

Noord- naar Zuid-Europa. Daarom was men 

gedwongen de handelswaar ergens 

halverwege te verhandelen op de stapel-

marken in de Vlaamse of Hollandse havens.

 

 Op zoek naar goud plunderen Spanjaarden 

een indianendorp.

Politieke organisatie

Achtergrondinformatie

a Tijdens de regering van Karel V werd lange 

tijd in de Nederlanden alleen directe 

belasting geheven. Daartoe moest de vorst 

ieder jaar een verzoek (bede) indienen bij de 

Staten Generaal. Dit verzoek werd dan via de 

Gewestelijke Staten aan de leden voorgelegd 

en dan probeerden deze leden via het omslag -

stelsel, waarbij iedere stad naar verhouding 

een bijdrage leverde, het gevraagde bedrag 

te vinden. Het was voor de vorst een 

omslachtige en vernederende procedure. 

Tussen 1542 en 1569 voltrok zich een 

modernisering van het belasting systeem. 

De vorst wilde indirecte belastingen heffen. 

Ondanks verzet van de Staten ontstonden zo 

op den duur een honderdste penning (1%) op 

de uitvoer en een tiende penning op de 

jaarlijkse huur van onroerend goed en een 

twintigste penning op handelswinsten.

Door de centrale ligging in West-Europa en door de gunstige 
ligging tussen de Middellandse Zee en de Oostzee profiteren de 
Nederlanden sterk van het nieuw ontstane handelsnetwerk; met 
name Vlaanderen, waar steden als Antwerpen, Gent en Brugge 
uitgroeien tot internationale handels centra (a). Daar ontstaat ook 
nijverheid (1).

 Via de havens aan de Middellandse Zee ontstaan ook handels-
contacten met gebieden in Afrika en Azië. Rond 1500 proberen 
Portugal en Spanje zelf een zeeweg te vinden naar de handels-
gebieden in Azië, omdat er grote winsten te behalen zijn met 
specerijen. Peper, kruidnagelen, nootmuskaat en kaneel zijn 
geliefde smaakmakers. Het voedsel smaakt vaak slecht door 
bederf of doordat het met het oog op conservering sterk gezouten 
is. De Portugezen slagen er als eerste Europeanen in om via de 
kust van Afrika de zeeweg naar Azië te vinden. Door handel met 
Azië en Afrika leren de Europeanen, naast specerijen, ook ivoor, 
zijde en porselein kennen. 
Columbus ontdekt in Spaanse dienst het werelddeel Amerika bij 
zijn poging om via het westen Indië te bereiken. Hierdoor leren de 
Europeanen Amerikaanse producten kennen, zoals aardappelen, 
maïs en tabak. Portugezen ontdekken Brazilië. Ze koloniseren, net 
als de Spanjaarden, grote gebieden in Zuid-Amerika, waar ze 
plantages inrichten voor de teelt van tropische producten (2). 
Ze roven goud en zilverschatten van de indianen en exploiteren er 
zilvermijnen. Indianen moeten als slaven in de mijnen en op de 
plantages werken. Door ziekte, wrede behandeling en alcohol is de 
sterfte onder de indianen hoog. Om voldoende arbeidskrachten te 
houden, halen de Spanjaarden voortaan zwarte slaven uit Afrika.

Politieke organisatie

Basisinzichten
 Aan het eind van de middeleeuwen eist de vorst geld van de 

steden. De steden krijgen in ruil hiervoor privileges, waardoor 
hun macht zich uitbreidt. Als eisen te hoog worden en de 
rechten van de steden worden ingeperkt, ontstaan spanningen 
tussen vorst en steden.

 Een huurleger maakt de vorst minder afhankelijk van de 
militaire hulp van de adel. De macht van de adel wordt 
daardoor ingeperkt. Dit geeft spanningen tussen vorst en adel. 

Uitwerking
 In de middeleeuwse samenleving leidt de opkomst van de 
steden tot een herverdeling van de macht. De vorst kijkt begerig 
naar de rijkdom van de steden, want hij heeft veel geld nodig voor 
zijn hofhouding en voor het huren van soldaten. Hij komt aan geld 
door de steden om geld te vragen of door het te eisen (a).
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De steden betalen de vorst meestal gewillig, zodat deze kan zorgen 
voor orde en rust in het land. Dat is gunstig voor de steden, want 
dan kunnen ze in vrede handel drijven. Ze verwerven in ruil voor 
geld allerlei privileges en worden daardoor op den duur 
onafhankelijker en machtiger (zie ook 4.3 Politieke ontwikkeling).
Het streven naar centrale macht van de vorst tegenover het 
streven naar autonomie van de steden leidt op verschillende 
plaatsen in Europa tot spanningen en opstanden.
Karel V wordt in deze periode vorst van een groot rijk (1) (zie kaart 1 
Het Rijk van Karel V in Europa). De Nederlanden zijn binnen Karels 
rijk rijke gewesten met welvarende steden. De steden willen graag 
zelfstandig beslissingen kunnen nemen die goed zijn voor de 
handel. Ze willen hierover met de vorst en de adel overleggen en 
onderhandelen. In de Nederlanden zijn de mensen gewend aan 
overleg en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is al eeuwen 
nodig, omdat de bevolking van de laaggelegen gebieden samen moet 
werken voor een goede bescherming tegen het water. Karel V, die 
zelf in deze streken geboren is, kent de mentaliteit van de bevolking 
in de Nederlanden. Hij streeft echter wel naar centralisatie; vooral 
het bewaren van de eenheid in de kerk vindt hij belangrijk. 
Daarmee keert hij zich tegen de protestanten. Toch respecteert hij in 
dat streven naar centralisatie de verworven rechten van de steden 
voldoende om ernstige conflicten te vermijden.

 Door de betalingen van de steden is de vorst voor de kracht 
van zijn leger minder afhankelijk van de adel dan vroeger. 
Hij heeft nu geld om soldaten te huren (2). Hij hoeft daardoor ook 
minder rekening met de adel te houden en kan het bestuur meer 
vanuit zijn eigen hof regelen. De betekenis van de adel neemt 
hierdoor af. De vorst kan nu streven naar meer eenheid in zijn rijk 
door centrale regelingen.

          

Luther en Calvijn

Kerkhervormers staan het streven van Karel V om de eenheid in de kerk te 

bewaren in de weg.

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Karel V 1500–1558

 Karel V is koning van Spanje, keizer van het 

Duitse Rijk en heer van de zeventien 

Nederlandse gewesten. Zo is hij graaf van 

Holland en hertog van Gelre.

2 Veel Zwitsers gaan in vreemde krijgsdienst. 

Ze hebben namelijk een goede reputatie, er 

zijn veel mannen beschikbaar en Zwitserland 

is neutraal. Daarnaast zijn voor mannen uit 

met name Duitsland en Wallonië zucht naar 

avontuur, armoede en de mogelijkheid om 

hogerop te komen redenen om dienst te 

nemen.

 

 Huursoldaat: kanonnier met geschut (± 1600).
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5.3   SPANNINGEN EN OPSTAND IN DE 
NEDERLANDEN (1550–1600)

Politieke spanningen

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Beeldenstorm 1566

 Op 10 augustus 1566 is er bij Steenvoorde in 

de Vlaamse Westhoek een hagenpreek. 

Op deze veelgehouden openlucht-

bijeenkomsten preken rondtrekkende 

calvinistische predikanten. Deze hagenpreek 

leidt de plundering van een nabijgelegen 

klooster. In de weken en maanden daarop 

volgen de bestorming en plundering van 

kerken en kloosters in andere delen van 

Vlaanderen en Brabant, en vanaf eind 

augustus ook in de noordelijke Nederlanden.

2 Alva richt de Raad van Beroerten op, die de 

graven Egmont en Horne, die als leiders van 

de Nederlandse Opstand worden gezien, 

laat onthoofden.

 Ook veel anderen worden door deze raad ter 

dood veroordeeld.

 Daarnaast voert Alva voor die tijd extreem 

hoge belastingen in.

Achtergrondinformatie

a ‘Stadhouder’ betekent plaatsvervanger; het 

woord stad komt hier van ‘in stede van’ = in 

plaats van. Het is dus iemand die in plaats 

van de vorst een gebied bestuurt.

b Filips II is in 1555 zijn vader Karel V 

opgevolgd.

5.3  Spanningen en opstand in de 
Nederlanden (1550–1600)

Politieke spanningen

Basisinzicht
 De vorst streeft naar een centraal bestuur. Hij probeert ook de 

eenheid in de kerk te handhaven en bestrijdt de protestanten. 
Hij gaat voorbij aan de belangen van de adel en de privileges 
van de steden in de Nederlanden. Edelen komen op voor hun 
rechten en voor de rechten van de steden in de Nederlanden.

Uitwerking
 De zoon en opvolger van Karel V, Filips II, groeit op in Spanje. 
Hij spreekt geen Nederlands en kent de Nederlanden slecht. Hij is 
ook minder dan zijn vader bereid rekening te houden met 
verlangens die hier leven. Hij beschouwt de Nederlanden als een 
willekeurig onderdeel van zijn grote rijk en neemt daarom 
besluiten buiten de adel en de steden in de gewesten om. De adel 
en de steden verzetten zich daartegen. Zij besturen in plaats van 
de vorst een gebied en kunnen zijn streven naar centralisatie 
tegenwerken. Toch heeft Filips II adellijke personen nodig voor het 
dagelijks bestuur, want een niet adellijk persoon zal door het volk 
nooit als regeerder geaccepteerd worden. Naar de gangbare 
opvattingen van die tijd is de standenmaatschappij een van God 
gegeven orde, die niet door mensen gewijzigd kan worden. 
De belangrijkste adellijke heren zijn de stadhouders (a). 
Zij besturen in plaats van de vorst een gebied. De belangrijkste 
stadhouder is Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland 
en Utrecht. Filips, de nieuwe vorst (b), wil net als zijn vader binnen 
zijn rijk alleen de katholieke godsdienst toestaan. Door zijn 
maatregelen worden van ketterij beschuldigde burgers door de 
kerkelijke rechtbank zonder uitzondering met de dood bedreigd. 
Als er door omstandigheden ook nog eens hongersnood uitbreekt, 
lopen de spanningen zo hoog op dat het tot een uitbarsting komt. 
Het is begrijpelijk dat deze uitbarsting zich richt op de (katholieke) 
kerken. Ontevreden mensen bestormen de kerken en vernielen het 
interieur. Deze gebeurtenis staat bekend als de Beeldenstorm (1). 
Om zijn gezag te laten gelden stuurt Filips II één van zijn Spaanse 
adellijke veldheren, de hertog van Alva, met een groot leger naar 
de Nederlanden. Alva neemt een aantal maatregelen die voor de 
bevolking niet acceptabel zijn (2). Veel mensen vluchten uit angst 
voor represailles. Willem van Oranje vlucht naar Duitsland en 
bereidt daar een opstand voor.
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Opstand (1568–1600)

Basisinzichten
 Willem van Oranje organiseert een opstand en wordt algemeen 

beschouwd als de leider van het verzet tegen de regering. 
De strijd richt zich vooral op het veroveren van steden, die 
beurtelings belegerd worden.

 De opstand leidt tot het uiteenvallen van de Nederlanden in de 
Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden. 
De zeven noordelijke gewesten sluiten een militair verbond, 
erkennen de vorst niet langer en besluiten uiteindelijk om een 
eigen bestuur te vormen.

Uitwerking
 Prins Willem van Oranje werpt zich op als leider van het 
verzet. In 1568 trekt hij met een huurleger dat hij zelf betaalt, de 
Nederlanden binnen om het Spaanse leger te verjagen, maar hij 
heeft al spoedig geen geld meer om zijn troepen te betalen. 
Voorlopig kan hij zijn ambities niet waarmaken. Het verzet krijgt 
in de noordelijke gewesten vaste vorm als een groep voor Alva 
naar zee gevluchte opstandelingen, de zogenaamde Watergeuzen, 
Den Briel innemen. Veel steden durven vanaf die tijd openlijk in 
opstand te komen. De oorlogvoering van beide legers richt zich op 
het belegeren en innemen van strategisch belangrijke steden, 
want de legers zijn te klein om blijvend een groot gebied te 
bezetten en onder controle te houden. De eigenlijke strijd is 
daardoor altijd tot een klein deel van de Nederlanden beperkt, 
maar verplaatst zich voortdurend. Voor wie in de strijd verzeild 
raakt, is de ellende vaak niet te overzien (1). 

 De gevechten leiden na een tijd tot een militair verbond van 
de zeven noordelijke gewesten (zie kaart 2 De Nederlanden). 
Deze gewesten hebben dan nog niet het idee om een zelfstandige 
staat te vormen. Aanvankelijk blijft iedereen de koning van 
Spanje wel als soeverein erkennen. Als Filips een prijs zet op het 
leven van Willem van Oranje houdt deze erkenning echter op (2). 

Opstand (1568–1600)

Voorbeelden

1 Haarlem, Naarden en Zutphen komen in 

opstand, maar worden door de Spanjaarden 

belegerd en vallen na ontberingen weer in 

Spaanse handen. Naarden en Oudewater 

worden gebrandschat en uitgemoord. 

Alkmaar en Leiden houden stand en worden 

ontzet.

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Portret van Willem van Oranje als staatsman 

door Adriaen Thomasz Key, circa 1579.

 Willem van Oranje 1533–1584

 Ook via propaganda (pamfletten, strijd-

liederen, prenten) wordt de strijd gevoerd. 

Daaraan hebben we onder andere het 

Wilhelmus te danken, waarin 

Willem van Oranjes positie als Vader des 

Vaderlands bezongen wordt.
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Voorbeelden 

3 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De republiek 1588–1795

 De zeven noordelijke gewesten vormen 

samen de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Deze gewesten zijn Groningen, 

Friesland, Overijssel, Gelre, Utrecht, Holland 

en Zeeland. Drenthe, Brabant en Limburg 

hebben niet de status van een gewest.

Achtergrondinformatie

a Voordat men hiertoe besluit probeert men 

een nieuwe adellijke landsheer aan te stellen; 

eerst probeerde men hertog van Anjou, de 

kroonprins van de Franse troon (1580), later 

de gunsteling van de Engelse koningin, de 

graaf van Leicester (1585). Naast de idee dat 

in de van God gegeven orde alleen hoge 

adellijke personen gerechtigd waren als 

leider te fungeren, was er ook het praktische 

argument dat men door deze handelwijze de 

steun van respectievelijk de Franse koning en 

de Engelse koningin zou kunnen verwerven.

b Ieder gewest brengt maar één stem uit en 

voor besluiten is eenparigheid van stemmen 

nodig. De afgevaardigden krijgen een brief 

mee waarin precies staat hoe ze moeten 

stemmen. Als er moeilijkheden zijn, moeten 

ze eerst terug naar hun gewest om 

ruggespraak te houden in de Gewestelijke 

Staten en zo kunnen er nauwelijks besluiten 

genomen worden.

De zeven noordelijke gewesten nemen uiteindelijk tegen wil en 
dank zelf de regering in handen (a). Zo ontstaat de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden (3). 

Leidens Ontzet

Overlegorgaan van de zeven gewesten wordt De Staten-Generaal. 
De Staten-Generaal vergadert in Den Haag. Haar macht is echter 
beperkt (b). Dit bestuurs lichaam heeft alleen gezag over de 
buitenlandse politiek en over militaire zaken. Besluiten kunnen 
hier alleen worden genomen als alle gewesten het met elkaar eens 
zijn. Dat is vaak moeilijk, want de gewesten zijn alle zeven gewend 
om als onafhankelijke gebieden op te treden. In feite bepaalt het 
gewest Holland voor een groot deel de gang van zaken. Dit gewest 
heeft de meeste macht omdat het meer dan de helft van de 
gezamenlijke kosten betaalt. Door toedoen van de Spaanse koning 
wordt Willem van Oranje vermoord. De stadhouders van 
Van Oranje blijven belangrijk. Ze zijn nu geen plaatsvervangers 
van de vorst meer, maar worden bevelhebber van leger en vloot in 
dienst van de Staten Generaal en blijven stadhouders heten. 
Willem van Oranje wordt opgevolgd door zijn zoon Maurits en 
later door een jongere zoon Frederik Hendrik. Omdat het volk 
vindt dat het nu eenmaal een vorst hoort te hebben, beschouwt 
het de stadhouders van Oranje op den duur als de nieuwe vorsten 
en stelt in hen meer vertrouwen dan in de Staten-Generaal.
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Economische gevolgen van de opstand

Basisinzicht
 Vooral de Zuidelijke Nederlanden hebben last van de strijd. 

De Schelde wordt afgesloten. Handelsschepen kunnen 
Antwerpen niet meer bereiken. Dit bezorgt de economie in de 
Zuidelijke Nederlanden zoveel hinder dat de economische 
activiteit zich op grote schaal van Vlaanderen en Brabant naar 
Holland verplaatst. Vooral Amsterdam profiteert hiervan.

Uitwerking
 Doordat de oorlog vrijwel steeds plaatselijk gevoerd wordt, 
ondervindt de economie in Holland er na de eerste tien jaar geen 
ernstige hinder meer van (1). Amsterdam krijgt juist een krachtige 
impuls als Antwerpen door de Spanjaarden wordt veroverd en de 
Republiek de Schelde afsluit voor scheepvaart. 
Handelsschepen kunnen Antwerpen en andere steden niet meer 
bereiken. Hierdoor verplaatsen veel kooplieden en ambachts-
lieden hun activiteiten van Antwerpen naar de Hollandse en 
Zeeuwse steden, met name naar Amsterdam. In de gebieden 
buiten Holland, Zeeland en Utrecht duren de oorlogshandelingen 
voort en ondervindt de bevolking veel hinder door de oorlog.

Protestanten en katholieken

Basisinzicht
 In de Republiek zijn protestanten en katholieken verdeeld. 

In de Noordelijke Nederlanden worden katholieken 
getolereerd, maar ze hebben geen toegang tot officiële ambten. 

Uitwerking
 De opstand wordt niet gedragen door de gehele bevolking. 
Een groot deel van de bevolking van de Noordelijke Nederlanden 
is katholiek gebleven (a). De katholieken beschouwen de opstand 
vooral als een protestantse zaak. Het meedogenloze optreden van 
de Spaanse troepen jegens de bevolking, waarbij ze geen 
onderscheid maken tussen Nederlandse katholieken en 
protestanten, wekt echter ook onder katholieken veel 
verontwaardiging. Daarom kiezen ze toch meestal de zijde van 
de protestanten, vooral als de opstand succes lijkt te krijgen. 
Ze worden door de protestanten echter gewantrouwd. Ze zijn 
uitgesloten van officiële ambten. Daardoor en doordat de mensen 
zich in die tijd vaak meer door geloof dan door nationaliteit 
verbonden voelen, is de keuze niet van harte. Uiteindelijk blijven 
de katholieken in de Noordelijke Nederlanden tweederangs-
burgers (1).

Economische gevolgen van de opstand

Voorbeelden

1 Na 1575 ziet het gewest Holland nauwelijks 

meer de vijand op zijn grondgebied. Dit is 

gunstig voor handel en nijverheid.

 

 Amsterdam: kooplieden op de binnenplaats 

van de beurs.

Protestanten en katholieken

Voorbeelden

1 Noord-Brabant en Limburg, waar bijna 

uitsluitend katholieken wonen, zijn 

tweederangs gewesten. Hier en elders in de 

Republiek moet je protestant zijn om 

bijvoorbeeld burgemeester of rechter te 

kunnen worden.

Achtergrondinformatie

a Groenveld (1985) schrijft dat ± 40% van de 

bevolking (700.000 op een bevolking van 

1,9 miljoen) katholiek is. In 1726 was dat 

33 à 34% (p. 230).
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BIJLAGE HOOFDSTUK 5

Tijd en ruimte (a)

Tijd van ontdekkers en hervormers 
Nieuwe tijd: renaissance

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met de 

tekst geleerd worden.

Bijlage hoofdstuk 5

Tijd en ruimte

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500–1600) 
Nieuwe tijd: renaissance

Europa in de tijd van ontdekkers en hervormers

1500jaar

periode

1550

1600

Europa: levensbeschouwing, uitvindingen en ontdekkingen

renaissance
reformatie

ontdekkingsreizen

± 1500  Uitvinding boekdrukkunst 

vanaf ± 1520  Europese handel in slaven van Afrika naar Amerika: 

Portugal

± 1520/1540 Reformatie: Luther en Calvijn
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De Republiek in Europa: politiek en economisch en 
cultureel

De Republiek: Binnenlandse politiek

1560 – 1567  Kettervervolgingen

1568 Nederlandse opstand tegen Filips II

1500jaar

periode

1550

1600

Republiek: Binnenlandse politiek

macht bij
vorst en adel

spanningen
bij vorst en

steden
opstand

1566 Beeldenstorm

1568  Eerste militaire strijd; legers Willem van Oranje – 

Alva (traditioneel: begin Tachtigjarige Oorlog)

1500jaar

periode

1550

1600

De Republiek in Europa

deel van het rijk van
Karel V en Fhilips II

groei naar
autonomie
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Ruimte

Kaart 1
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D

EN

Het Rijk van Karel V in Europa (rond 1550)

Legenda:
           Het Rijk van Karel V
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Bergen
op Zoom
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De Nederlanden (1550–1600)

Kaart 2
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Nieuwe tijd: Gouden Eeuw
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Hoofdstuk 6 

6.1  Bewoning, landschap en natuur

6.2  Gouden Eeuw (1600–1700)

Bijlage Tijd en ruimte
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6.1 Bewoning, landschap en natuur

Basisinzichten
 De Nederlanden hebben een grote stedendichtheid. Toch wonen 

de meeste mensen op het platteland. De steden zijn verbonden 
door onverharde landwegen. Er zijn veel water wegen. 
Vaak zijn de steden over water beter bereikbaar dan over land.

 Landschap en natuur in de Nederlanden veranderen door 
bedijking, inpoldering, turf- en houtwinning, landbouw en 
jacht.

 De ontdekkingsreizen die leiden tot contacten tussen wereld-
delen beïnvloeden de natuur in verschillende werelddelen.

Uitwerking
 Het totale aantal inwoners binnen de grenzen van het 
tegenwoordige Nederland varieert van 1 miljoen rond 1500 tot zo’n 
2 miljoen rond 1800. Daarvan woont bijna de helft in Holland. 
De meeste mensen in de Republiek bewonen het platteland. Er zijn 
ongeveer 60 steden (a) (zie hoofdstuk 5, kaart 2 De Nederlanden). 
De belangrijkste steden hebben meer dan 20.000 inwoners (1). 
Amsterdam heeft in de Gouden Eeuw tussen 100.000 en 
200.000 inwoners. De steden zijn net als in de middeleeuwen 
allemaal omringd met muren en stadswallen. Vanuit de verte 
vallen ze op door hun kerktorens en hun windmolens, die om goed 
wind te vangen vaak op de wallen zijn geplaatst. Tussen de steden 
worden onverharde wegen aangelegd. Regen en dooi maken de 
wegen vaak gedurende lange tijd van het jaar onbruikbaar. 
Grote delen van het land zijn slecht toegankelijk, omdat er geen 
wegen zijn (2). Door het hele land ligt voor de scheepvaart een net 
van rivieren, kanalen en vaarten. Veel water wegen zijn echter 
onbruikbaar in tijden van droogte en bij vorst. 

 In het lage deel van Nederland voeren de mensen een 
voortdurende strijd tegen het water. Gezamenlijk lukt het om 
overstromingen te beperken door dijkenbouw en dijkonderhoud (3). 
Ook worden polders aangelegd en meren drooggemalen, waarbij 
windmolens het overtollige water buiten de ringdijk malen. 
Zo wordt veel land op het water veroverd (b).
Uitgestrekte venen worden afgegraven voor de turfwinning; in 
Friesland en Holland ontstaan uitgestrekte meren. 
In het hoge deel van Nederland wordt langzamerhand alle bos 
gekapt. In plaats hiervan komen uitgestrekte heidevelden, waar 
schapen en geiten worden gehoed. Heide wordt vaak afgeplagd. 
Met de plaggen en mest worden de akkers vruchtbaar gehouden. 
Afplagging leidt op een aantal plaatsen tot zandverstuivingen.
Door ongebreidelde jacht nemen veel diersoorten sterk in aantal 
af. Het gaat hierbij zowel om dieren die de mens tot voedsel 
dienden (4), als om dieren die als voedselconcurrent voor de mens 
worden gezien (5). 

6.1   BEWONING, LANDSCHAP EN NATUUR

Voorbeelden

1 Naast Amsterdam zijn Haarlem, Leiden, 

Delft, Rotterdam en Middelburg belangrijke 

steden (zie hoofdstuk 5, kaart 2 

De Nederlanden).

2 In de Ommelanden en de Peel liggen 

uitgestrekte moerassen. Grote delen van 

Drenthe en het gebied tussen Coevorden en 

Ommen bestaan uit woeste grond. 

De Veluwe is een nauwelijks ontsloten bos.

3 Hollandse meren als de Beemster, de 

Purmer, de Schermer en de Wormer worden 

omdijkt en drooggemalen.

4 Wild als edelherten, wilde zwijnen en 

gevogelte als ringmussen en reigers nemen 

door de jacht sterk in aantal af.

5 Wolven, visotters en roofvogels worden 

gejaagd, omdat ze concurrenten van de 

mens zijn.

Achtergrondinformatie

a Het gaat hier om steden met een minimale 

grootte van 2500 inwoners.

b Om de waterhuishouding zo goed mogelijk 

te laten verlopen, worden al in de 

middeleeuwen waterschappen opgericht. 

Dat zijn organisaties waarin allen die belang 

hebben bij een goede waterhuishouding 

zich verenigen en in gezamenlijk overleg 

bindende besluiten namen over aanleg en 

onderhoud van dijken en over de 

bekostiging. Ook in de huidige tijd is 

Nederland verdeeld in ongeveer 

200 waterschappen. Het bestuur van een 

waterschap is een overheidstaak. 

Bestuurs leden worden door de inwoners 

gekozen. Het hoofd van een waterschap 

(dijkgraaf) wordt door de Kroon benoemd. 

Nederlanders betalen per huishouding 

waterschapslasten.

6 Tijd van regenten en vorsten 
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Voorbeelden

6 Als gevolg van de jacht zijn de dodo’s op 

Mauritius alle en de bizons in Noord-

Amerika vrijwel uitgestorven.

7 Door begrazing van de pampa’s in Uruguay 

overwoekert de stekelige kardoen al spoedig 

de overige vegetatie en maakt hele gebieden 

ontoegankelijk.

8 Peru kent in de zestiende eeuw een ratten-

plaag en Australië heeft in de achttiende 

eeuw last van een konijnenplaag.

9 Op Java worden koffieplantages aangelegd 

en in Suriname suikerplantages.

10 Indianen in Zuid-Amerika sterven massaal 

aan voor hen onbekende Europese ziektes 

als mazelen en roodvonk. Europeanen, die 

weerstand tegen ziektes hebben opgebouwd, 

brengen bovendien vanuit Afrika malaria en 

gele koorts naar Amerika. Hiervan worden 

de Europeanen ook zelf ziek.

6.2  GOUDEN EEUW (1600–1700)

Groei en verdeling van de welvaart

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Grachtengordel 1613–1662

 De grachtengordel in Amsterdam is het 

beste voorbeeld van een Hollandse 

stadsuitbreiding in de zeventiende eeuw.

 Door de kolonisering wordt ook in andere werelddelen invloed 
uitgeoefend op de natuur. Kolonisten jagen onbeperkt op inheemse 
diersoorten. Vele soorten zijn daar niet tegen bestand (6). 
Kolonisten importeren nieuwe planten en dieren in hun nieuwe 
woongebieden. De invoer van runderen, paarden, schapen en 
varkens heeft vaak grote invloed op bestaande ecosystemen (7). 
Ook de onbedoelde invoer van dieren, zoals ratten, muizen en 
konijnen leidt tot verstoring van het evenwicht (8).
In gekoloniseerde gebieden verdringt monocultuur op plantages 
de gevarieerde landbouw die de autochtone bevolking door de 
eeuwen heen ontwikkeld heeft. Deze traditionele en meer 
duurzame landbouw gaat hierdoor op veel plaatsen verloren (9).

De toegenomen contacten tussen de werelddelen leiden ook tot 
verspreiding van ziekteverwekkers. In gebieden waar deze ziekte-
verwekkers voorheen onbekend waren, leidt dit vaak tot grote 
sterfte onder mensen, die geen weerstand hebben tegen deze voor 
hen nieuwe vijanden (10).

6.2 Gouden Eeuw (1600–1700)

Groei en verdeling van de welvaart

Basisinzicht
 Door de doelmatigheid in nijverheid en handel, de 

ontwikkeling van steden, de centrale ligging in Europa, 
oorlogen in concurrerende landen, de aanwezigheid van 
goedkope energie en de beschikbaarheid van arbeidskrachten 
kan de Republiek, met het gewest Holland als de 
belangrijkste motor, kort na het ontstaan van de Republiek 
uitgroeien tot een wereldmacht op economisch gebied.

Uitwerking
 De goede infrastructuur (zie 5.2 De overgang van middel-
eeuwen naar Nieuwe tijd) en de centrale ligging in Europa leiden 
ertoe dat Amsterdam, met name na de afsluiting van de Schelde, 
in de 17e eeuw kan uitgroeien tot het belangrijkste internationale 
handelscentrum (zie 5.3 Spanningen en opstand in de 
Nederlanden, Economische gevolgen van de opstand). De stad 
fungeert als stapelmarkt. Hier worden massa’s goederen uit 
Europa aangevoerd, opgeslagen, verhandeld, bewerkt en weer 
doorgevoerd (1). De opslag van goederen is vooral nodig, omdat 
een vrachtschip niet in één zomerseizoen een heen- en terugtocht 
tussen Oostzee en Middellandse Zee kan over bruggen. Toch zou 
de ontwikkeling van Amsterdam tot internationaal handels-
centrum niet zo gemakkelijk gegaan zijn als niet in deze periode 
de concurrentie van het buitenland door oorlogen voor een groot 
deel is uitgeschakeld.
De economie van met name Holland en Zeeland groeit vanaf 1600 
zo sterk dat we mede hierom van een Gouden Eeuw spreken. 
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De aanwezigheid van goedkope windenergie wordt onder andere 
gebruikt voor het winnen van nieuwe landbouwgrond in droog-
makerijen (2). De aanwezigheid van veen leidt tot turfgraverijen. 
Turf is belangrijk als brandstof (3). De aanwezigheid van een 
uitgebreid net van waterwegen draagt ook bij aan de economische 
groei. De nijverheid groeit sterk (a). Bekend zijn de textiel in 
Leiden, het aardewerk uit Delft en de scheepsbouw met zijn 
toeleveringsbedrijven (4). Maar ook allerlei andere bedrijven zijn 
van belang (5). 
De niet geringe welvaart is echter zeer ongelijk over de inwoners 
van de Republiek verdeeld. De economische bedrijvigheid beperkt 
zich vooral tot Holland en Zeeland. Van de welvaart van de koop-
lieden profiteren de ambachtslieden mondjesmaat mee. 
Ze moeten hard werken voor een karig loon. Ongeschoolden leven 
op de rand van het bestaansminimum (6). Mensen die te oud of te 
ziek zijn om te werken zijn volledig afhankelijk van de armen-
zorg, of van bedelarij. In de steden worden bedelaars en land-
lopers buiten de poorten gezet of opgepakt en tewerkgesteld (7). 
De welvaart van Holland en in mindere mate van Zeeland heeft 
slechts een geringe uitstraling naar de overige gewesten. 
De bevolking van Drenthe en Overijssel merkt er nauwelijks iets 
van. Er leven daar veel kleine boeren en landarbeiders, bij wie de 
honger voortdurend op de loer ligt. Soms proberen ze er door 
huisnijverheid wat bij te verdienen. 

Zeventiende-eeuwse koopmanshuizen aan het Leidse Rapenburg.

Voorbeelden

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Beemster 1612

 Deze droogmakerij uit 1612 is een school-

voorbeeld van hoe de Nederlanders grote 

delen van hun land – in het noorden, het 

westen en het zuidwesten – zelf hebben 

‘gemaakt’. Nederland heeft door menselijk 

ingrijpen in de natuur vorm gekregen.

 Met windmolens worden meren 

ingepolderd. De rijke Amsterdamse 

kooplieden, die bijvoorbeeld de droog-

makerij in de Beemster hebben betaald, 

verpachten vervolgens de grond.

3 Plaatsnamen als Veendam (Groningen), 

Heerenveen (Friesland) en Hoogeveen 

(Drenthe) herinneren nog aan de turf-

afgravingen. 

4 De nijverheid wordt bedreven in 

ambachtelijke werkplaatsen. Er zijn touw-

slagerijen, zeilmakerijen, ververijen, bier-

brouwerijen en kuiperijen.

5 De Zaanstreek staat bekend om de hout-

zagerijen en scheepstimmerwerven, 

Amsterdam bezit diamantslijperijen, Delft 

heeft aardewerkfabrieken en Gouda staat 

bekend om zijn pijpenindustrie.

6 Bij werkloosheid en ziekte zijn arme mensen 

afhankelijk van liefdadigheid. 

7 In Amsterdam wordt een rasphuis gesticht, 

waar mannen in plaats van de doodstraf 

werkstraf krijgen. Vrouwen, die voor 

prostitutie of bedelarij zijn veroordeeld, 

worden in een spinhuis tewerkgesteld.

Achtergrondinformatie

a De nijverheid is grotendeels sterk verbonden 

met de aanvoer van goederen in de handel. 

Veel producten worden hier als grondstoffen 

of halffabrikaten ingevoerd en door de 

nijverheid verder bewerkt tot eind product.
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Voorbeelden 

8 Veel mensen vluchten naar de Republiek. 

Na de val van Antwerpen in 1585 komen 

ongeveer 100.000 mensen naar steden in 

de Republiek, vooral naar Amsterdam. 

Uit Spanje, Portugal, Duitsland en Polen 

komen vervolgde joden. Na het verbod van 

de Hugenoten in Frankrijk in 1685 vluchten 

veel van deze protestanten eveneens naar 

de Republiek. 

9 De schilder Rembrandt en de zeehelden 

Piet Hein en Michiel de Ruyter waren van 

eenvoudige komaf.

Handel over zee

Voorbeelden

1 De Republiek voert haring, zuivel, wapens 

en textiel uit.

2 Het fluitschip is het belangrijkste schip voor 

de handel over zee.

3 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De VOC 1602–1799

 De VOC neemt in Indië kolonies over van de 

Portugezen. Vanuit factorijen worden textiel, 

specerijen, koffie, thee, tabak, opium, 

tropische houtsoorten, ijzer, koper, zilver, 

goud, porselein, verfstoffen, schelpen, 

kortom een eindeloze variatie aan goederen, 

op de Oost-Indiëvaarders vervoerd.

Achtergrondinformatie

a De VOC wordt opgericht in 1602, de WIC in 

1621.

Veel van hen verlaten echter het platteland en proberen in de 
steden werk te vinden, waar ze moeten concurreren met de vele 
immigranten die ook in de Hollandse steden werk hopen te 
vinden (8).
Toch is het voor arme mensen soms mogelijk tot welstand te 
komen (9).

Handel over zee

Basisinzicht
 De welvaart is vooral het gevolg van de handel over zee met 

andere landen in Europa. Ook de handel op Azië en Amerika 
draagt belangrijk bij aan de welvaart, vooral na de 
oprichting van de VOC en de WIC (a). 

Uitwerking
 De economische bloei steunt op de productie in de landbouw 
en de nijverheid, maar vooral ook op de vrachtvaart in Europa. 
Schepen uit de Republiek vervoeren wijn uit Duitsland, graan en 
hout uit de landen aan de Oostzee, wijn en zout uit Frankrijk, wol 
uit Spanje, zout en wijn uit Portugal, wol en laken uit Engeland en 
zijde uit Italië (1) (zie kaart 1 Handelsroutes en handelsproducten). 
Nederland kan hier goedkoper vracht vervoeren dan andere 
landen door de ontwikkeling van een scheeps type met veel 
laadruimte dat relatief weinig bemanning nodig heeft (2).
Ook de Nederlanders weten dat er met de handel in oosterse 
waren, vooral met specerijen, veel geld te verdienen is. Om de 
onderlinge concurrentie te beperken, richt de overheid in het begin 
van de 17e eeuw de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op. 
Deze verwerft het monopolie voor de handel met de handelsposten 
van de Republiek in het oosten. Hiermee treedt de Republiek in de 
voetsporen van de Portugezen en weet ze snel de hegemonie over 
de handel in Indië van hen over te nemen (3). 
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De ondernemingszin van de Republiek richt zich ook op Amerika. 
Hier gaat de Republiek de strijd aan met Spanje. Kooplieden richten 
daartoe de West-Indische Compagnie (W.I.C.) op. Eén van haar 
activiteiten is de plundering van Spaanse schepen (4). Ook sticht de 
W.I.C. nederzettingen in Brazilië, op de Antillen en aan de westkust 
van Afrika. Voor een deel neemt de W.I.C. de handel in zwarte 
slaven uit Afrika van de Spanjaarden over (zie kaart 2 Republiek: 
wereldhandelsroutes en handelsproducten (1600–1700)) (5).
Zeelieden staan op hun tochten bloot aan grote risico’s, zoals 
storm, ziekte, zeeroverij en onhygiënische leefomstandigheden (6). 
Rond 1650 heeft de Republiek zich ontwikkeld tot de voornaamste 
handelsmacht in Europa. Al snel wordt de concurrentie van met 
name Engeland en Frankrijk steeds groter. Tot 1700 weet de 
Republiek zijn economische positie echter goed te verdedigen.

Het landsbestuur

Basisinzicht
 Politieke tegenstellingen ontstaan vooral tussen enerzijds de 

kooplieden/regenten in Holland die veel macht hebben en 
anderzijds de regenten uit de andere gewesten onder leiding 
van de stadhouder, die gesteund wordt door het volk.

Uitwerking
 In de Republiek is voortdurend strijd om de macht tussen het 
machtigste gewest Holland en de Staten-Generaal. Holland heeft 
er weinig belang bij zich te onderwerpen aan een centraal lands-
bestuur. Ze moet dan als machtigste gewest de macht delen met 
de andere gewesten. Deze gewesten willen echter graag meer 
invloed en dat denken ze juist te krijgen door meer centraal te 
regelen. De stadhouder wordt daarbij als een symbool gezien van 
het centrale bestuur. Het gewone volk vestigt voor de verbetering 
van zijn lot de hoop vooral op de stadhouder (zie 5.3 Spanningen 
en opstand in de Nederlanden, Protestanten en katholieken). 
In tijden van voorspoed hebben de Hollandse kooplieden/
regenten de overhand, maar in tijden van politieke of religieuze 
spanningen lukt het de andere gewesten onder leiding van de 
stadhouder de macht te krijgen. Als de kooplieden/regenten uit 
Holland het voor het zeggen hebben, dan wordt een groter deel 
van het geld van de staat besteed aan de vloot; het is vooral hun 
belang om de handel over zee te beschermen. 

Voorbeelden

4 Het bekendste succes van de W.I.C. bij het 

plunderen van Spaanse schepen is de 

verovering van de zilvervloot door Piet Hein 

in 1628.

5 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Atlas Major van Blaeu 1662

 Niet alleen zeelieden en kooplieden hebben 

behoefte aan betrouwbare kaarten, ook veel 

welgestelde burgers blijken nieuwsgierig 

naar de wereld achter de horizon. 

Willem Janszoon Blaeu en zijn zoon spelen 

hierop in. Met hun kaarten en atlassen, 

waaronder de befaamde Atlas Major, 

verwerft Blaeu een internationale reputatie. 

6 Doordat er onvoldoende of geen verse 

groente aan boord is, krijgen scheepslui 

vitaminegebrek, hetgeen leidt tot scheur-

buik. Het klimmen in masten leidt tot 

ongelukken. Het slapen in benauwde, 

stoffige ruimtes is ongezond.

Het landsbestuur
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Voorbeelden

1 De Republiek kent stadhouderloze tijdperken 

van 1650 tot 1672 en van 1702 tot 1747.

2 Als in 1672 tijdens het Rampjaar Engeland, 

Frankrijk en het bisdom Münster de Republiek 

de oorlog verklaren, wordt Willem III 

aangesteld tot stadhouder om het land te 

verdedigen. Bij de aanval van Frankrijk in 

1747 wordt Willem IV stad houder.

3 Tijdens verschillende zeeoorlogen tegen de 

Engelsen vochten admiraals als 

Maarten Harpertsz. en Cornelis Tromp, 

Michiel de Ruyter, Witte de With en 

Jacob van Wassenaer van Obdam tegen de 

Engelsen.

Achtergrondinformatie

a We spreken dan van een stadhouderloos 

tijdperk. Buiten de stadhouder was de raad-

pensionaris de belangrijkste figuur in de 

politiek van de Staten-Generaal. Hij was een 

juridisch ambtenaar en secretaris van de 

gewestelijke Staten van Holland en West-

Friesland. Gezien de invloed van Holland in 

de Republiek, oefende hij niet alleen in de 

Staten-Generaal veel macht uit, maar 

genoot hij ook gezag in de buitenlandse 

politiek, waar hij de belangen van de 

Republiek behartigde. In een stadhouderloos 

tijdperk fungeerde hij in feite als leider van 

de staat. Bekende raadpensionarissen waren 

Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt. 

Omdat we voor de basisschool niet te diep 

op politieke kwesties binnen de Republiek 

willen ingaan, laten we de raadpensionaris 

hier verder buiten beschouwing.

b Dat was in 1648 bij de vrede van Munster.

Het landleger is voor hen minder belangrijk. Soms wordt er niet 
eens een nieuwe stadhouder benoemd (a) (1). Als de overige 
gewesten het voor het zeggen hebben, dan wordt meer geld 
uitgegeven aan het leger; dat is nuttiger voor de bescherming van 
hun gebied dan een vloot. De stadhouder krijgt in dat geval meer 
invloed (2). Uiteindelijk komt er formeel een einde aan de oorlog 
met Spanje met de onder tekening van het Verdrag van Munster, 
waarbij de Republiek nu ook formeel als onafhankelijke staat 
erkend wordt (b). Na 1650 proberen met name Engeland en 
Frankrijk de overheersende handelspositie van de Republiek aan 
te tasten. Daardoor wordt de Republiek bij allerlei conflicten en 
oorlogen betrokken. In die oorlogen gaat het om het veilig stellen 
van de handel (3). 
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De oorlogsvloot van de Republiek levert veel zee slagen, vooral 
met Engeland (c). De beroemdste admiraal is Michiel Adriaansz. 
de Ruyter (4).

Levensbeschouwing, kunst en wetenschap in de Gouden 
Eeuw

Basisinzicht
 Door de rijkdom in de Republiek komen vooral kunst en 

wetenschap tot bloei. Door het tolerante klimaat jegens 
andersdenkenden komen veel geleerden naar Holland.

Uitwerking
 De term ‘Gouden Eeuw’ slaat ook op de bloei van kunst en 
wetenschap in de 17e eeuw. Door de groeiende rijkdom van de 
kooplieden ontstaat voor kunstenaars een nieuwe markt. 
Vooral de schilderkunst bereikt een hoog peil. Van de vele 
schilders uit deze tijd is Rembrandt de bekendste (1). Maar er zijn 
vele andere meesterschilders (2). 

Het melkmeisje van Vermeer, één van de beroemdste schilderijen uit de Gouden 

Eeuw.

Voorbeelden

4 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Michiel de Ruyter 1607–1676

 In 1667, midden in de Tweede Engelse 

Zeeoorlog, beleeft Michiel de Ruyter zijn 

grootste moment. Op aandringen van 

raadpensionaris Johan de Witt voert hij de 

vloot aan die de Engelsen op eigen terrein 

een grote slag moet toebrengen. Het plan 

lukt. Een groot deel van de Engelse vloot 

wordt in de Medway nabij Chatham 

vernietigd.

Achtergrondinformatie

 c De admiraals en vice-admiraals van de vloot 

kwamen voort uit alle klassen van de 

bevolking. Van eenvoudige afkomst waren 

bijvoorbeeld Michiel de Ruyter en Piet Hein. 

Zeehelden werden in die tijd door de 

bevolking vereerd zoals de sporthelden 

tegenwoordig. In de Nederlandse schilder-

kunst werden zeeslagen veelvuldig als 

onderwerp genomen, veel meer dan veld-

slagen en belegeringen.

Levensbeschouwing, kunst en 
wetenschap in de Gouden Eeuw

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Rembrandt 1606?–1669

 De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn is 

wereldberoemd.

2 Belangrijke schilders zijn verder 

Johannes Vermeer, Frans Hals, Jan Steen en 

Jacob van Ruysdael.
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Voorbeelden

3 De stadhuizen in Amsterdam, Enkhuizen en 

Delft zijn typerend voor de macht en de 

welvaart van de steden in de Republiek.

4 Belangrijke schrijvers zijn Joost van den 

Vondel, Jacob Cats, Adriaensz. Bredero, 

Pieter Cornelisz. Hooft en 

Constantijn Huygens.

5 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Hugo de Groot 1583–1645

 Hugo de Groot geniet onder het grote publiek 

vooral bekendheid door de boeken kist waarin 

hij op 22 maart 1621 weet te ontsnappen uit 

slot Loevestein. Daar zit hij vanaf 1619 als 

politieke gevangene een levenslange straf uit 

omdat hij slachtoffer is geworden van een 

politiek conflict. Dankzij de list met de 

boekenkist ontkomt hij aan die straf. 

Wel moet hij de rest van zijn leven als 

banneling doorbrengen in het buitenland.

6 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Christiaan Huygens 1629–1695

 Christiaan Huygens bestudeert de val- en 

slingerbeweging. Dit leidt tot de uitvinding 

van het slingeruurwerk (1656). Met een 

zelfgemaakte sterrenkijker ontdekt hij in 1655 

Titan, de eerst ontdekte maan van Saturnus, 

en later de ring om diezelfde planeet.

7 Toonaangevende geleerden zijn Simon Stevin, 

Anthonie van Leeuwenhoek, 

Hermanus Boerhaave en Constantijn Huygens.

8 Er worden universiteiten gesticht in Leiden, 

Groningen, Utrecht, Franeker en Harderwijk.

Ook op het gebied van architectuur worden prestaties geleverd, 
zoals de stedenbouw van Amsterdam met haar grachtengordels 
en koopmanshuizen, kerken, stadhuizen (3) en de buitenhuizen 
langs de Vecht. 
Ook de literatuur in de eigen taal bloeit (4).
Op het gebied van wetenschap en techniek sluit de Republiek aan 
bij Europese ontwikkelingen (zie ook 5.2 De overgang van 
middeleeuwen naar Nieuwe Tijd, Levensbeschouwing, kunst en 
wetenschap). Geleerden uit de Republiek doen belangrijke 
uitvindingen en ontdekkingen. Hugo de Groot legt onder andere de 
basis voor het volkerenrecht. Hiermee kunnen conflicten tussen 
landen beter zonder oorlog worden opgelost (5). Christiaan Huygens 
is één van de beroemdste wis- en natuurkundigen van zijn tijd (6). 
Maar er zijn nog vele anderen (7). Aan de universiteiten (8) is Latijn 
nog steeds de voertaal. Zo kunnen geleerden uit verschillende 
landen zonder vertaalprobleem elkaars werken lezen en met elkaar 
van gedachten wisselen.

Joost van den Vondel
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Op het gebied van het geloof blijft de tegenstelling tussen 
katholieken en protestanten in Nederland heel belangrijk voor 
het leven van alledag. De bijbel verschijnt in de Statenvertaling in 
het Nederlands en wordt al spoedig in ieder protestants gezin 
gelezen (9). De protestantse kerk heeft de meeste invloed. 
Alleen haar leden kunnen functies krijgen in de staat. Toch is de 
Republiek in vergelijking met de haar omringende landen tolerant 
ten opzichte van andersdenkenden. De protestanten verbieden 
andere godsdiensten niet; enerzijds omdat de vrijheid van 
godsdienst, waarvoor ze zelf hebben gestreden, als een goed 
wordt beschouwd, anderzijds leidt de handel tot een pragmatisch 
standpunt ten aanzien van anders denkenden. Andere zeden en 
gewoonten mogen het zaken doen niet in de weg staan. 
Buitenlanders die in hun eigen land om hun ideeën of om hun 
geloof vervolgd worden, nemen daarom vaak de wijk naar de 
Republiek (10).
De tolerantie in de Republiek berust echter nog niet op ideeën van 
gelijke rechten en solidariteit; die ontstaan pas in de 18e eeuw. 
De mensen gaan er vanuit dat de gelaagdheid in de samenleving 
van arm tot rijk door God gewild is en ze accepteren de 
verschijnselen die daarmee gepaard gaan, van klassenjustitie tot 
slavernij.

9 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Statenbijbel 1637

 De katholieke geestelijkheid is van mening 

dat de bijbel niet door gewone mensen 

gelezen moet worden; die kunnen in de kerk 

luisteren naar de uitleg van de geestelijken. 

De protestanten daarentegen vinden dat 

iedere gelovige zelf de bijbel hoort te lezen. 

Dat betekent dus dat de bijbel in de eigen 

taal beschikbaar moet zijn, liefst in een zo 

betrouwbaar mogelijke vertaling. In opdracht 

van de Staten-Generaal verschijnt in 1637 de 

Statenvertaling, of Statenbijbel. In korte tijd 

worden meer dan 500.000 exemplaren 

verspreid. Ruim driehonderd jaar blijft de 

Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de 

gereformeerde kerken, en het meest gelezen 

boek in de Nederlandse cultuur. 

10 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Spinoza 1632–1677

 Deze vluchtelingen, of hun kinderen, zijn 

soms heel talentvol en dragen bij aan de 

roem van de Republiek. Een van hen is 

Spinoza, de beroemdste filosoof van 

Nederland en een van de grootste westerse 

denkers. Hij wordt in 1632 in Amsterdam 

geboren als zoon van uit Portugal gevluchte 

joodse ouders. Van de opbrengst van zijn 

boeken kan hij niet leven. Om de kost te 

verdienen slijpt hij brillenglazen en lenzen 

voor microscopen.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 6

Tijd en ruimte (a)

Tijd van regenten en vorsten 
Nieuwe tijd: Gouden Eeuw

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met de 

tekst geleerd worden.

Bijlage hoofdstuk 6

Tijd en ruimte

Tijd van regenten en vorsten (1600–1700)
Nieuwe tijd: Gouden Eeuw

Europa in de tijd van regenten en vorsten

De Republiek in Europa: politiek en economisch en 
cultureel

De Republiek: Binnenlandse politiek

1600jaar

periode

1650

1700

Europa: levensbeschouwing, uitvindingen en ontdekkingen

handelsroutes en koloniale ...

vanaf ± 1600 Nederlanders, Britten en Fransen

± 1650  Bloei van schilderkunst in de Gouden Eeuw: 

Rembrandt

1600jaar

periode

1650

1700

Republiek: Binnenlandse politiek

groeiende macht van de
kooplieden/regenten

gouden eeuw

1600jaar

periode

1650

1700

De Republiek in Europa

groei naar
wereldmacht wereldmacht

gouden eeuwgroei naar
autonomie
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Ruimte

Kaart 1

Legenda:
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Kaart 2

Legenda:
Zijde

Katoen

Ivoor

Tabak

Suiker

Pelzen

Porcelein

Slaven

Goud

Peper en andere
specerijen

Republiek: wereldhandelsroutes en handelsproducten (1600–1700)
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Tijd van pruiken en revoluties (1700–1800) 
Nieuwe tijd: Verlichting

Pagina 113

Hoofdstuk 7 

7.1 Terugval (1700–1800)

Bijlage Tijd en ruimte
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7.1 Terugval (1700–1800)

Economische ontwikkelingen

Basisinzicht
 Engeland en Frankrijk worden politiek stabieler en machtiger. 

Ze zijn steeds beter in staat met de Republiek te concurreren. 
In de 18e eeuw veroveren ze economische macht op de 
Republiek terug. 

Uitwerking
 Tussen 1700 en 1800 verliest Nederland veel van zijn 
economische macht. Enerzijds doordat andere landen meer en 
goedkoper gaan produceren en hun grenzen sluiten voor 
producten uit het buitenland, anderzijds doordat de stapelmarkt 
Amsterdam voor een deel zijn functie verliest. 
Technische verbeteringen aan schepen maken het mogelijk om 
goederen in één keer van de Oostzee naar de Middellandse zee te 
vervoeren. Veel schepen varen hierdoor Amsterdam voorbij. 
De Engelsen slagen er na veel oorlogen in de belangrijkste 
handelsnatie in Europa te worden. Hun welvaart wordt mede 
bepaald door hun nieuwe koloniën in Noord-Amerika. Aan de 
oostkust van Noord-Amerika stichten zij veel nederzettingen (1) 
en richten ze plantages in. Ook daar worden de arbeidskrachten 
vooral geleverd door zwarte slaven uit Afrika. De handel hierin 
neemt Engeland grotendeels van de Republiek over. De opbloei 
van de Engelse nijverheid leidt tot een achteruitgang van de 
nijverheid in de Republiek (a). Hierdoor ontstaat veel 
werkloosheid. Een massa mensen gaat weer op het platteland 
wonen. De steden worden daardoor in deze periode kleiner.

Levensbeschouwing en politieke spanningen

Basisinzicht
 De kooplieden/regenten vormen steeds meer een gesloten groep. 

Ontwikkelde burgers die niet tot deze groep horen storen zich 
daaraan, omdat ze geen toegang krijgen tot bestuurs functies. 
Ze vormen de patriottenbeweging die aanhaakt bij ideeën uit 
Frankrijk, die pleiten voor meer vrijheid en gelijkheid voor de 
burgers. Uiteindelijk kunnen zij iets van hun ideeën 
verwerkelijken als de Fransen ons land binnenvallen in 1795.

Uitwerking
 De kooplieden/regenten verlaten de sobere protestantse 
leefwijze van hun voorvaderen uit de Gouden Eeuw en raken 
steeds meer op de levensstijl van de Franse adel georiënteerd. 
Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het dragen van 
pronkzuchtige kleding en gepoederde pruiken. In veel gezinnen 
wordt de taal doorspekt met Frans, rond de buitenhuizen worden 
Franse tuinen aangelegd met volières (1). Ze beschouwen zich net 
als de Franse adel als een van de rest van het volk gescheiden, 

7.1  TERUGVAL (1700–1800)

Economische ontwikkelingen

Voorbeelden

1 De Engelsen ruilen de nederzetting 

Nieuw Amsterdam voor Suriname en 

noemden deze voortaan New York.

Achtergrondinformatie

a De Engelse nijverheid wordt vooral 

gestimuleerd door de uitvinding van de 

eerste machines, zoals spinmachines, 

katoenbedrukkingsmachine en Watt’s 

stoommachines. Zie voor een uitwerking 

van deze ontwikkelingen hoofdstuk 8: 

Nieuwste tijd, 19e eeuw. De achter uitgang 

van de Nederlandse handel en nijverheid 

wordt versneld doordat de regenten hun 

geld nu veiliger en winst gevender in 

Engeland kunnen beleggen.

 

 Engeland: een stoommachine om steenkool 

uit een mijn te hijsen.

Levensbeschouwing en politieke 
spanningen

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Buitenhuizen 17e en 18e eeuw

 Tegenwoordig is Goudestein het 

gemeentehuis van Maarssen, een plaats ten 

noorden van Utrecht aan de rivier de Vecht. 

Lange tijd is het een van de vele buitenhuizen 

langs deze rivier, waar rijke Amsterdammers 

de zomermaanden doorbrengen.

7 Tijd van pruiken en revoluties 
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Voorbeelden

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Eise Eisinga 1744–1828

 De hoogbegaafde Eisinga mag niet naar de 

Latijnse School omdat hij is voorbestemd 

om, net als zijn vader, wolkammer te worden. 

Door zelfstudie verdiept hij zich in de 

grondslagen van de wiskunde en de 

astronomie. Hij bouwt een planetarium in zijn 

huis in Franeker dat tot op de dag van vandaag 

de stand van de planeten laat zien. Het is het 

oudste werkende planetarium ter wereld.

3 Kinderen van regenten krijgen soms al een 

ambt, waarmee ze veel geld verdienen, 

terwijl in feite het werk gedaan wordt door 

slecht betaalde vervangers.

4 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De patriotten 1780–1795

 De Politieke Kruyer, een van de heftigste 

bladen tegen de Stadhouder, wordt bij 

Verlem in Amsterdam uitgegeven vanaf 1782. 

Het staat onder redactie van de advocaat 

J.C. Hespe. Het blad keert zich in 1785 tegen 

de aristocratische regenten, waarop Hespe 

en Verlem gevangen gezet worden.

Achtergrondinformatie

a In feite had de stadhouder hierbij de hulp 

nodig van de koning van Pruissen, 

Frederik Willem van Pruissen, die met een 

leger zijn familie in Holland te hulp kwam.

hogere stand. Wie in de Gouden Eeuw niet tot rijkdom gekomen 
is, heeft nu nauwelijks kansen meer om hoger op te komen (2). 
Ongecontroleerd kunnen regenten onder elkaar de beschikbare 
ambten verdelen, hetgeen corruptie in de hand werkt (3).
De rijken worden hierdoor steeds rijker en de armen steeds armer. 
In Frankrijk zijn de tegenstellingen tussen rijk en arm nog erger 
dan in de Republiek. Veel ontwikkelde mensen kunnen zich niet 
meer voorstellen dat God zo’n samenleving wil. Ze protesteren 
tegen deze ongelijkheid. Ze willen een eerlijker bestuur met meer 
gelijke rechten. In de Republiek nemen ontwikkelde burgers deze 
ideeën over. Zij vormen de beweging der patriotten (4). 
De stadhouder wantrouwt de nieuwe beweging. Zijn macht berust 
op tradities van ongelijkheid die de patriotten willen doorbreken. 
Daardoor komt er een breuk in het vertrouwen tussen stadhouder 
en (een deel van) het volk. Een opstandige beweging van patriotten 
wordt door de stadhouder in samenwerking met de regenten met 
moeite neergeslagen (a). In Frankrijk breekt in 1789 de revolutie 
uit. De koning en veel adellijke personen worden gedood. Er komt 
een bestuur van burgers. De patriotten denken dat hun idealen 
bereikbaar worden als de Franse legers in 1795 Nederland 
binnenkomen. Met hulp van de Fransen worden de kooplieden/ 
regenten uit hun ambten gezet en verliezen ze hun macht. 
De stadhouder vlucht naar Engeland. De patriotten richten de 
Bataafse Republiek op. De Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden is daarmee beëindigd.

In Frankrijk breekt in 1789 de revolutie uit. Koning Lodewijk XVI wordt onthoofd 

net als tienduizenden andere adellijke personen.
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Bijlage hoofdstuk 7

Tijd en ruimte

Tijd van pruiken en revoluties (1700–1800) 
Nieuwe tijd: Verlichting

Europa in de tijd van pruiken en revoluties

De Republiek in Europa: politiek en economisch en cultureel

De Republiek: Binnenlandse politiek

BIJLAGE HOOFDSTUK 7

Tijd en ruimte (a)

Tijd van pruiken en revoluties 
Nieuwe tijd: Verlichting

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met 

de tekst geleerd worden.

jaar

periode
1700

1750

1800

Europa: levensbeschouwing, uitvindingen en ontdekkingen

verlichting

Franse 
revolutie 1789

tweede helft 18e eeuw Uitvinding stoommachine en spinmachine

1789 Ideeën over vrijheid en gelijkheid; Franse revolutie 

jaar

periode

1700

1750

1800

De Republiek in Europa

teruglopende macht

jaar

periode

1700

1750

1800

Republiek: Binnenlandse politiek

regenten tegenover
stadhouder

1795 Komst van Fransen; oprichting Bataafse republiek
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Tijd van burgers en stoommachines (1800–1900) 
Nieuwste tijd: de lange 19e eeuw
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Hoofdstuk 8 
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8.1 Bronnen

Basisinzicht
 Naast de bestaande bronnen komen in de 19e eeuw nieuwe 

soorten bronnen van historische kennis beschikbaar: een 
burgerlijke stand, massapers en audiovisuele media.

Uitwerking
 Uit de 19e eeuw resten nog tal van stadswijken, historische 
bouwwerken en andere objecten (1). Naast materiële en 
schriftelijke bronnen die ook daarvoor al beschikbaar zijn, komen 
er ook nieuwe soorten bronnen (a). De Fransen voeren in het 
begin van de 19e eeuw een burgerlijke stand in, waarbij per 
gemeente gegevens over de bevolking worden bijgehouden (b).

Grammofoon omstreeks 1880.

8.1  BRONNEN

Voorbeelden

1 Naar het Nederlands Openluchtmuseum in 

Arnhem verplaatst men hele boerderijen en 

molens compleet met inrichting uit alle 

delen van het land. Tot het materiële erf-

goed van de 19e eeuw behoort industrieel 

erfgoed als fabrieken, spoorweg stations en 

arbeiderswoningen. In het Nederlands 

Spoorwegmuseum te Utrecht zijn stoom-

locomotieven te zien. Museum Jannink te 

Enschede heeft een collectie weefgetouwen. 

Het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis te Amsterdam heeft een 

belangrijke collectie archieven over het 

socialisme. Ook gedenktekens op begraaf-

plaatsen zijn een belangrijke materiële bron.

Achtergrondinformatie

a Een nieuw soort bronnen zijn ook 

psychologische romans en autobiografische 

geschriften, waarin uitvoerig wordt ingegaan 

op de belevingswereld van de mensen. 

Veel romans uit de 18e en 19e eeuw, 

bijvoorbeeld van Jane Austen (Emma), 

Theodor Fontane (Effi Briest) en Couperus 

(Eline Vere) getuigen van de beleving van de 

gescheiden levens sferen van mannen en 

vrouwen en het verzet daartegen van 

vrouwen. Omdat zulke psychologische 

bronnen basisschool kinderen nog niet veel 

zullen zeggen, blijven deze bronnen buiten 

beschouwing.

b In 1811.

8  Tijd van burgers en stoom-
machines
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Voorbeelden

2 Kranten als de Opregte Haarlemsche 

Courant verschijnen rond 1800 een paar 

keer per week. Hierin wordt al druk 

geadverteerd met bijvoorbeeld overlijdens-

berichten. Het Algemeen Handelsblad, dat in 

1828 wordt opgericht, is het eerste dagblad. 

In de tweede helft van de 19e eeuw krijgt 

elke bevolkings groep zijn eigen kranten. 

De boven genoemde kranten worden 

gelezen door de liberalen. De Tijd uit 1844 is 

katholiek, De Standaard uit 1872 protestants 

en Het Volk uit 1900 socialistisch. In deze 

kranten worden al cartoons en feuilletons 

afgedrukt. In 1891 verschijnt in de 

Amsterdamsche Courant de eerste foto. 

Eigen Haard is in 1883 het eerste publieks-

tijdschrift. Het Nieuws van den Dag groeide 

in de laatste decennia van de eeuw uit tot 

veruit de grootste krant met een oplage van 

37.600.

Achtergrondinformatie

c Voor de illustratie van de 19e eeuwse pers 

zijn tekeningen, waaronder spotprenten, erg 

belangrijk. Afdrukken van foto’s in een krant 

is nog niet goed mogelijk.

d In 1850 verschijnen er in totaal 92 dag- en 

weekbladen met een totale oplage van 

54.000. (Knippenberg & De Pater, p. 66 e.v.)

 

e Louis Daguerre ontwikkelde de 

daguerrotypie (zie foto links). Deze uitvinding 

wordt in 1839 aangekocht door de Franse 

regering om haar aan te bieden aan de hele 

wereld. Om dit feit staat 1839 bekend als het 

geboortejaar van de fotografie. In 1888 

worden de rolfilm en de rolfilmcamera 

uitgevonden. Vanaf die tijd komt fotografie 

voor de massa binnen bereik.

In de loop van deze eeuw ontstaat ook de massapers: kranten en 
tijdschriften met illustraties, zoals spotprenten (c) en foto’s (2) (d). 
In de loop van de 19e eeuw wordt de fotografie ontwikkeld (e). 
Films en grammofoonplaten volgen na 1900.

Een mooie houten camera voor daguerreotypie (vroeg fotografisch procédé).
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8.2 Politieke ontwikkelingen

Opkomst van de burgerij, de Franse revolutie en de weg 
naar democratie

Basisinzichten
 De heersende orde berust in de 18e eeuw overal in 

West-Europa nog op het soevereine leiderschap van de vorst. 
Veel mensen in West-Europa accepteren dat niet langer. 
Als burgers willen ze verantwoordelijkheid dragen voor het 
bestuur, als gelijken overleggen en meebeslissen.

 Protesten van burgers tegen de macht van de vorst leiden in 
Frankrijk tot de Franse revolutie. De nieuwe Franse 
machthebbers proberen hun macht en hun ideeën met geweld 
in Europa te verbreiden. De Franse legers worden verslagen 
en het soevereine koningschap wordt in vele Europese landen 
hersteld. 

 In Nederland wordt het bestuur in 1795 gemoderniseerd. 
Nederland verliest in deze tijd echter veel van zijn 
zelfstandigheid aan Frankrijk en wordt ten slotte zelfs deel 
van het Franse rijk. In 1813 wordt Nederland weer 
zelfstandig en komt onder leiding van een koning bij wie de 
politieke macht berust.

 Rond 1850 verschuift in veel West-Europese landen de macht 
naar de burgers. Nederland krijgt in 1848 een nieuwe 
grondwet die de rechten van de mensen beter beschermt en 
de macht verplaatst van de vorst naar een gekozen 
volksvertegenwoordiging. 

Uitwerking
 In de loop van de 18e eeuw zijn er in Europa steeds meer 
burgers (a) die zelf invloed willen op het bestuur: leiders moeten 
volgens hen gekozen worden op basis van deskundigheid en niet 
op basis van geboorte, beslissingen moeten genomen worden in 
redelijk overleg op basis van gelijkheid, belastinggelden moeten 
efficiënt besteed worden en mensen moeten meer vrijheden 
hebben (1).

 In Frankrijk verzetten de burgers zich het felst tegen de 
onrechtvaardige machtsverdeling. Dit verzet mondt uit in de 
Franse revolutie in 1789. De vorst en talloze adellijke personen 
worden als tegenstanders van de revolutie zonder vorm van proces 
op het schavot gedood (b) en hun kastelen worden leeggeroofd. 
Revolutionaire groepen strijden onderling om de macht. 

8.2 POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

Opkomst van de burgerij, de Franse 
revolutie en de weg naar democratie

Voorbeelden

1 In de meeste West-Europese staten maakt de 

vorst de dienst uit. De rest van de bevolking 

heeft geen macht en weinig vrijheid. 

Leraren, dominees, schrijvers, advocaten, 

handelaren, boekhouders, ambtenaren 

hebben doorgaans een verantwoordelijke 

functie, maar zijn overgeleverd aan het 

bestuur van mensen die daar op grond van 

geboorte recht op hebben. Op het gebied 

van godsdienst worden ze geacht hetzelfde 

te geloven als hun vorst; veelal moeten ze 

hun vorst toestemming vragen als ze op reis 

willen buiten hun woongebied. 

Achtergrondinformatie

a Het begrip ‘burger’ heeft volgens Van Dale 

verschillende betekenissen: 1 stedeling; 2 lid 

van een staatsgemeenschap; 3 (in negatieve 

betekenis) iemand uit de zogenaamde derde 

stand. 

 De betekenis van het begrip verschuift in de 

geschiedenis van stadsbewoner naar 

staatsburger. Het begrip ‘burger’ functioneert 

ook binnen verschillende theorieën over de 

verhouding tussen individu en staat en heeft 

binnen elke theorie weer een andere 

betekenis. Zo maakt Marx van de burger van 

de Franse revolutie (citoyen) een te 

bevredigen consument (bourgeois). 

Deze nuanceringen gaan uiteraard veel te ver 

voor kinderen van de basisschool. In deze 

domeinbeschrijving over de 19e eeuw wordt 

het begrip ‘burgers’ gebruikt in de zin van 

staatsburgers, de opkomende klasse die 

vanuit een nieuwe (in dit hoofdstuk nader 

omschreven) levensstijl zonder soeverein 

vorst de staat wensen te regeren.

b Hiervoor wordt een speciaal moordwerktuig 

ontwikkeld, een valbijl die genoemd wordt 

naar zijn ontwerper Guillotine.
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Voorbeelden

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Napoleon Bonaparte 1769–1821

 Als keizer heerst Napoleon vanaf 1806 over 

bijna heel Europa.

Achtergrondinformatie

c Het is voor veel mensen van nu moeilijk om 

het verschil tussen de totalitaire regimes van 

revolutionairen en het absolutistisch 

koningschap van vóór de revolutie te 

begrijpen; de uitwerking is immers in beide 

gevallen dat een kleine groep met geweld en 

terreur zijn wil oplegt aan de massa. Toch is het 

verschil aanzienlijk. Het absolutisme vindt zijn 

rechtvaardiging in de opvatting dat de 

samenleving berust op een goddelijke orde, 

waarin ieder mens zijn eigen plaats heeft. 

De vorstelijke macht is een van God gegeven 

macht, bedoeld om de van God gegeven orde 

op aarde te besturen. In het wereldbeeld van 

de revolutionairen bestaat er geen van God 

gegeven orde, maar is het aan de mensen om 

naar hun eigen maat een samenleving te 

scheppen. De legitimiteit van de vorst berust 

voortaan op menselijke idealen. 

De revolutionairen meenden te weten hoe die 

samenleving er uit moest zien. Vandaar dat zij 

het legitiem achtten om in naam van het 

gehele volk dit ideaal te verwezenlijken, 

desnoods (of bij voorkeur) met geweld. 

Totalitarisme en democratie zijn daarom samen 

de Januskop van de Franse revolutie. Waar de 

democratie niet werkt, ligt de totalitaire 

oplossing voor de hand. De gehele 20e-eeuwse 

politiek staat in het teken van dit dilemma 

(zie hoofdstuk 7: Nieuwste tijd, 20e eeuw).

d Dit uitgangspunt werd in de grondwet van 

1795 voor het eerst in Nederland gehanteerd. 

Voor die tijd werd er in het recht met meer 

maten gemeten. Zo hadden protestanten 

meer rechten dan katholieken en rijken meer 

dan armen. Steeds als het gaat om 

ontwikkeling of rechten van burgers, 

enzovoort, dienen we te beseffen dat het bijna 

uitsluitend gaat om het mannelijk deel van de 

burgers (zie ook 8.4 Sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen, Arbeid en gezin).

Een legerofficier, Napoleon Bonaparte, krijgt uiteindelijk de 
leiding in het land en weet de orde te herstellen (c). Er komt een 
nieuwe grondwet die uitgaat van gelijke rechten voor alle 
inwoners (d). Tegenover deze gelijke rechten staan ook gelijke 
plichten. Dat betekent dat ook oorlogvoering voortaan een zaak is 
van iedereen. Voor het eerst in de geschiedenis komt er een vorm 
van militaire dienstplicht. 
De Franse revolutionairen willen ook in andere Europese landen 
de oude orde omver werpen. Ze slagen erin met militair geweld 
ook elders tijdelijk hun gezag te vestigen (2) (zie kaart 1). 
De macht van de Fransen raakt uitgespeeld na een mislukte 
veldtocht van Napoleon tegen Rusland en na zijn definitieve 
nederlaag tegen een leger van verschillende Europese landen. 
De overwinnaars willen voorlopig nog niets weten van de 
revolutionaire ideeën. Vorsten worden weer soevereine heersers. 

Napoleon trekt Amsterdam binnen.
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 In Nederland ontstaat in de loop van de 18e eeuw ook verzet 
tegen het soevereine bestuur (e). Na de intocht van een Frans 
leger in 1795 wordt de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden opgeheven en de Bataafse Republiek opgericht. 
Daarmee komen er nieuwe wetten die de vrijheid en gelijkheid 
tussen mensen bevorderen (2).
De Bataafse Republiek is in naam onafhankelijk, maar staat sterk 
onder invloed van Frankrijks macht. Veel Franse soldaten worden 
in Nederland ingekwartierd om op kosten van de bevolking 
gekleed en gevoed te worden; tegen ieder Nederlands belang in, 
verzoekt men Nederland deel te nemen aan de Franse oorlogen 
tegen Engeland en Rusland. Ook wil Frankrijk dat Nederland 
deelneemt aan de handelsboycot tegen Engeland, waarmee 
Frankrijk in oorlog is. Ten slotte wordt Nederland ingelijfd bij het 
Franse keizerrijk van Napoleon, waarbij het bestuur het karakter 
krijgt van een bezetting (f). De handelsboycot tegen Engeland 
wordt nu afgedwongen. Dit doet de Nederlandse handel geen 
goed. Er wordt een vorm van militaire dienstplicht ingevoerd die 
Nederlandse jongens dwingt in het Franse leger te dienen. 
Er heerst censuur en spionnen bespieden de bevolking.
Tijdens deze periode worden in Nederland bestuurlijke 
vernieuwingen doorgevoerd. Er komt een burgerlijke stand, er 
komt meer rechtsgelijkheid door de invoering van de Franse 
wetboeken en er komt eenheid in het stelsel van maten en 
gewichten door invoering van het decimale stelsel.
In 1813 wordt Nederland weer een zelfstandig land (g). 

Aanvankelijk wordt, net als in andere West-Europese landen, de 
soevereine vorst weer in ere hersteld. Willem I wordt koning (3).

Het oprichten van de vrijheidsboom, 1795.

Voorbeelden 

2 In de Republiek maakten regenten samen 

met de stadhouder de dienst uit. Nu worden 

deze van hun voorrechten zoals erfelijke 

ambten beroofd. De functie van stadhouder 

verdwijnt zelfs. Het kiesrecht wordt 

verruimd. Mannen die belasting betalen, 

kunnen lezen en schrijven en vóór de 

revolutie zijn, krijgen stemrecht. Er komt 

vrijheid van godsdienst, zodat katholieken en 

joden openlijk hun geloof kunnen belijden. 

De achtergestelde gewesten Noord-Brabant, 

Limburg en Drenthe krijgen meer rechten. 

3 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Koning Willem I 1772–1843

 De koning, Willem I (zie foto), is een zoon 

van de laatste stadhouder van de Republiek 

Willem V van het huis van Oranje-Nassau. 

Zijn positie als koning geeft hem echter 

meer formele macht dan waarmee de 

stadhouders in de Republiek bekleed waren.

Achtergrondinformatie 

e Zie 7.1 Terugval, Levensbeschouwing en 

politieke spanningen.

f Van 1810 tot eind 1813 maakt ons land deel 

uit van het Franse Rijk.

g Nederland en België worden aanvankelijk 

samengevoegd tot één staat: Het koninkrijk 

der Nederlanden. De grote mogendheden in 

Europa: Engeland, Oostenrijk achten het 

wenselijk dat er ten noorden van Frankrijk een 

krachtige staat gevormd wordt om Frankrijk 

bij eventuele nieuwe veroverings plannen 

beter tegenstand te kunnen bieden. Na 1830 

breekt een opstand uit in België, waarmee de 

Belgen hun afkeer van de Hollanders laten 

blijken. In 1839 volgde de afscheiding en 

wordt België een zelfstandige staat.
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Voorbeelden 

4 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Grondwet 1848

 De Nederlandse Grondwet regelt 

bijvoorbeeld wat de rol is van de koning(in) 

en van de ministers.

5 Volgens de grondwet zijn niet de koning en 

de ministers maar het parlement de baas. 

Verder blijft de persvrijheid gegarandeerd. 

Er komt volledige vrijheid van godsdienst en 

onderwijs. Daarnaast blijft in principe de 

plicht bestaan om belasting te betalen en 

dienst te doen in het leger.

Achtergrondinformatie 

h Als staten niet langer berusten op een 

goddelijke orde, maar op een 

saamhorigheids   gevoel van burgers, dan is 

het bevorderen van een gevoel van 

saamhorigheid een staats belang. De politiek 

die alle staten nu gaan bedrijven om de 

saamhorigheid van haar burgers te 

bevorderen staat bekend als ‘nationalisme’. 

Hoewel het nationalisme in de 19e eeuw van 

groot historisch belang is, achten we het 

begrip en de reflectie daarop te abstract voor 

de basisschoolleerling. Daarom blijft het in 

deze domeinbeschrijving achterwege.

i Thorbecke spreekt over het volk, maar 

verstaat hieronder de gezeten burgerij en 

een deel van de ‘midden’-burgerij alsmede 

de welgestelde boeren. Deze opvatting is in 

die tijd trouwens algemeen gangbaar.

j De leerplicht, in Nederland ingevoerd in 

1901, is een plicht voor de ouders/ 

verzorgers van kinderen. Zij hebben de plicht 

hun kinderen volgens de geldende regels 

aan het onderwijs te laten deelnemen.

 De invloed van de burgers in de samenleving neemt na 1813 
echter gedurig toe. De gewenste hervormingen laten zich ten 
slotte niet langer tegenhouden. Rond 1850 wordt in verschillende 
Europese landen een nieuwe grondwet ingevoerd. De rechten van 
de burgers worden hierin beter beschermd en de macht verschuift 
van de vorst naar de burgers (h).
In Nederland is Thorbecke de belangrijkste wegbereider voor de 
parlementaire democratie met het ontwerp voor een nieuwe 
grondwet in 1848. Daarin worden naast de rechten ook de plichten 
van het volk (i) vastgelegd (4). Uitgangspunt bij de Grondwet van 
Nederland is, dat alle inwoners in gelijke gevallen recht hebben 
op een gelijke behandeling.

J.R. Thorbecke

Tot de belangrijkste rechten behoort het recht op privacy. 
Dat houdt in dat iedereen het recht heeft zijn eigen leven te 
leiden met zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf, vrijheid 
van drukpers (5), vrijheid van godsdienst. Omdat de samenleving 
geld nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken, is de plicht 
tot het betalen van belastingen één van de belangrijkste plichten 
van de inwoners. Een belangrijke plicht die aan het eind van de 
eeuw wordt toegevoegd, is de leerplicht (j). 

In de grondwet wordt ook vastgelegd dat Nederland voortaan 
democratisch bestuurd wordt.
Democratie is een bestuursvorm waarbij alle betrokkenen invloed 
kunnen hebben op het bestuur. Besluiten worden bij meerderheid 
van stemmen genomen.
Het landsbestuur wordt voortaan gevormd door een regering die 
bestaat uit ministers. De ministers zijn voortaan niet langer 
verantwoording schuldig aan de koning. Deze heeft vanaf nu nog 
slechts beperkte macht. De ministers worden gecontroleerd door 
een door de bevolking gekozen volksvertegenwoordiging: het 
parlement. Lange tijd is de groep kiesgerechtigden beperkt tot 
vermogende mannelijke gezinshoofden. Vrouwen en minder 
vermogende mannen, waaronder de arbeiders, moeten nog meer 
dan een halve eeuw wachten op formele erkenning van hun 
politieke rechten. 
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Omdat de meeste vermogende mannen in die tijd ongeveer vanuit 
dezelfde opvattingen denken is een partijenstelsel met 
verschillende politieke partijen aanvankelijk nog niet nodig. 
Die komen later (k) als de belangen zich splitsen op grond van 
geloof of sociale klasse (6).

Kolonialisme en slavernij

Basisinzichten
 Europese landen breiden hun invloed uit in andere continenten. 

Vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw streven staten niet 
langer naar het beheersen van de handel met behulp van een 
aantal handelsposten, maar willen ze ook grote gebieden in 
hun geheel beheersen. Dit werkt in ieder werelddeel op een 
eigen wijze uit.

 Ook Nederland exploiteert koloniën, waarvan Oost-Indië het 
grootst is. 

 In de 18e en 19e eeuw vinden steeds meer mensen dat 
slavernij niet te rijmen valt met de ideeën van burgers over 
vrijheid en gelijke rechten (zie ook 8.2 Politieke ontwikkelingen, 
Opkomst van de burgerij). Ondanks de economische belangen 
die ermee gediend zijn, wordt de slavernij in de loop van de 
19e eeuw afgeschaft.

Uitwerking
 Op hun speurtocht naar goedkope grondstoffen voor hun 
fabrieken en afzetgebieden richten de Europese landen zich ook 
op de landen in Azië en Afrika (a) (zie ook 8.3 Economische 
ontwikkelingen, Industrie, handel en verkeer). Deze landen zijn 
op technologisch en economisch gebied sterk achtergebleven bij 
Europa. Daardoor zijn ze een potentiële prooi voor de gewinzucht 
van de Europeanen. Om deze gebieden economisch te exploiteren 
zijn grote investeringen in de infrastructuur nodig. Om het risico 
van zulke investeringen minder groot te maken willen de 
Europese landen meer invloed in het betreffende gebied. Dit is 
één van de redenen waarom men besluit die gebieden te 
koloniseren. In hun speurtocht naar grondstoffen en afzet-
gebieden voor de nationale industrieën brengen Europese landen 
vanaf ± 1875 grote delen van andere continenten onder hun 
bestuur (zie kaart 2 De wereld: koloniën). In Noord-Amerika, 
Australië en Nieuw Zeeland is de oorspronkelijke bevolking zo 
weinig opgewassen tegen de toevloed van Europese kolonisten, 
dat ze volledig verdwijnt of gemarginaliseerd wordt (b) (1). 
In Afrika zijn de traditionele politieke structuren ook niet 
opgewassen tegen de Europese macht. Afrika wordt met rechte 
lijnen over de kaart onder de Europese mogendheden verdeeld. 

Voorbeelden

6 Politieke partijen verschillen van mening 

over de invloed die de staat op het onderwijs 

mag hebben, over de mate waarin wetten 

moeten komen om de omstandigheden van 

de arbeiders te verbeteren en over de 

uitbreiding van het kiesrecht.

Achtergrondinformatie 

k De eerste politieke partij in Nederland is de 

Anti Revolutionaire Partij, opgericht door 

Abraham Kuijper in 1878. Deze partij komt 

voort uit de Antirevolutionaire beweging 

van Groen van Prinsterer.

Kolonialisme en slavernij

Voorbeelden

1 De oorspronkelijke bevolking in Nederlands-

Indië heeft geen politieke rechten en wordt 

uitgebuit. Indianen in Noord-Amerika komen 

terecht in reservaten. In Australië zijn de 

aboriginals tweederangs burgers.

Achtergrondinformatie

a Er zijn ook andere factoren, zoals toegenomen 

militaire macht, en zendings drang vanuit het 

gevoel van superioriteit van de westerse 

mens, nationalistisch prestige. Deze factoren 

blijven verder buiten beschouwing.

b Aan deze volledige overname van deze 

gebieden werken stellig ook gunstige 

klimatologische, landschappelijke 

omstandigheden mee.
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Voorbeelden 

2 In de Atjeh-oorlog (1873–1903) vechten 

10000 militairen in het Nederlandse leger.

3 Nederlanders werken in Nederlands-Indië 

als ondernemer, ambtenaar, militair, 

ingenieur, leraar en planter.

 Achtergrondinformatie

c In veel Afrikaanse landen is het klimaat 

minder geschikt om vestigingskoloniën te 

stichten. Een uitzondering is hier Zuid-Afrika.

d Hoogontwikkelde rijken en oude culturen als 

China, Japan en Turkije laten zich minder 

gemakkelijk overheersen. China en Turkije 

moeten toestaan dat Europese landen hun 

invloed uitbreiden en nederzettingen 

verwerven op hun grondgebied. 

Japan slaagt er in het hoofd te bieden aan de 

pogingen het land te veroveren. Als het land 

merkt dat het in militair opzicht niet 

opgewassen is tegen de westerse kracht, 

voert het snel hervormingen door. 

Er ontwikkelt zich een systeem, dat enerzijds 

traditionele Japanse waarden sterk 

benadrukt, maar dat anderzijds wel bereid is 

ideeën en technologie uit het westen over te 

nemen. Door de nadruk op de eigen waarden 

ontstaat een vorm van nationalisme dat de 

bevolking afschermt van westerse waarden 

en normen; door de aanvaarding van de 

technologie is Japan in staat een krachtig 

leger en een eigen industrie op te bouwen. 

Hoe succesvol dit streven is, blijkt als Japan 

in oorlog raakt met de grote Europese 

mogendheid Rusland en dit land zonder veel 

problemen verslagen wordt (in 1905).

e Deze maatregelen staan bekend onder de 

naam ‘cultuurstelsel’. Een vijfde van de 

grond wordt daarvoor gebruikt. 

Inlandse hoofden en Nederlandse 

ambtenaren krijgen een beloning en hebben 

belang bij een zo hoog mogelijke productie.

Tot een volledige overname en permanente vestiging van 
Europeanen in deze gebieden komt het niet altijd (c). In Azië 
komen ook veel landen onder Europees bestuur (d). 

 Nederland heeft al sinds De Gouden Eeuw handelsposten in 
Oost-Indië en West-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
Nederland verwerft het bestuur over het hele gebied, dat 
Nederlands-Indië genoemd wordt (het tegenwoordige Indonesië). 
Een aantal gebieden wordt met militair geweld onder Nederlands 
gezag gebracht (2). Veel Nederlanders vinden er werk (3). 
Het bestuur dwingt de inlanders om bepaalde producten van 
bepaalde soort en hoeveelheid tegen een vastgestelde lage prijs te 
leveren (e). De inlanders worden daarbij uitgebuit, zodat ze soms 
geen tijd genoeg hebben voor hun eigen rijstvelden. Dit leidt dan 
tot hongersnood onder de autochtone bevolking. 

Het Nederlandse bestuur legde een spoorwegnet aan. Inlanders gaan op reis. 

Station te Medan, Sumatra.
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Na 1870 wordt deze praktijk afgeschaft, mede onder invloed van 
protesten tegen deze misstanden (4). Daarna komen planters en 
particuliere bedrijven, die vrij spel krijgen. Ook dat leidt in veel 
gevallen tot uitbuiting van de bevolking. Om de kolonie onder 
Nederlands bestuur te krijgen en tot ontwikkeling te brengen 
investeert de Nederlandse overheid fors in de infrastructuur (5). 

 Burgers in de 19e eeuw hebben steeds gestreefd naar vrijheid 
en gelijke rechtsbehandeling voor alle mensen. Slavernij wordt in 
dit verband onrechtvaardig gevonden. Aanvankelijk richten de 
protesten zich vooral tegen de slavenhandel uit Afrika naar de 
plantages in Amerika (f) (6). 

4 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Max Havelaar 1860

 Na als bestuursambtenaar ontslag te hebben 

genomen, publiceert E. Douwes Dekker 

onder het pseudoniem Multatuli in 1860 de 

Max Havelaar. Deze roman is een aanklacht 

tegen de uitbuiting van de inlandse 

bevolking van Nederlands-Indië. 

5 Na het cultuurstelsel dient de ethische 

politiek de inlandse bevolking ten goede te 

komen. Meer kinderen moeten naar school 

en er wordt geïnvesteerd in de aanleg van 

wegen en spoorwegen, de gezondheidszorg, 

de landbouw en in kredietbanken.

6 In de zuidelijke staten van de Verenigde Staten 

zijn miljoenen zwarte slaven werkzaam 

(in 1820 zijn er 1,5 miljoen, in 1860 vier 

miljoen). Pas na een burgeroorlog tussen de 

noordelijke en de zuidelijke staten, die de 

noordelijke staten winnen, wordt de slavernij 

in 1865 in heel de Verenigde Staten afgeschaft.

Achtergrondinformatie

f Nergens gaat de afschaffing van de slavernij 

met zulke moeilijkheden gepaard als in de 

Verenigde Staten. De staten in het noorden 

willen de slavernij afschaffen, de staten in 

het zuiden willen de slavernij handhaven. 

Het zuiden is welvarend geworden door de 

katoen  plantages, die zich steeds maar 

uitbreiden om de textielindustrie van grond-

stoffen te voorzien. Daardoor groeit het 

aantal slaven dat op deze plantages tewerk-

gesteld wordt sterk. De zuidelijke staten 

willen deze goedkope arbeids krachten niet 

kwijt. In 1861 raken de Verenigde Staten 

over deze kwestie in een burgeroorlog 

verwikkeld. De noordelijke staten verslaan 

de zuidelijke staten, waarna de slavernij ook 

in de Verenigde Staten in 1865 definitief 

wordt afgeschaft.
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Voorbeelden

7 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Slavernij 1637–1863

 Engeland schaft de slavernij af in 1833, 

Frankrijk in 1848. De Nederlandse slaven-

handel, die begon in 1621 met de oprichting 

van de West-Indische Compagnie, wordt op 

1 juli 1863 afgeschaft. Nederland is daarmee 

een van de laatste landen in Europa.

8.3  ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Industrie, handel en verkeer

Achtergrondinformatie

a Een stoommachine creëert met behulp van 

stoomkracht drukverschillen, waardoor een 

zuiger in een cilinder op en neer gaat.

Slavenhandelaren zijn echter niet van plan hun winstgevende 
handel op te geven. De omstandigheden voor afschaffing worden 
gunstiger als in Europa de bereiding van suiker uit suikerbieten 
wordt uitgevonden. Daardoor sluiten veel suikerplantages in 
Amerika en krijgen slavenhandelaren afzet problemen. Ook willen 
de Europese landen dat er een einde komt aan de slavenoorlogen 
tussen de verschillende autochtone stammen en volken in Afrika. 
Ze willen orde en rust in Afrika, omdat ze daar grondstoffen en 
afzetgebieden voor hun industrie willen zoeken. Mede daarom 
verbieden Europese landen en de Verenigde Staten achter elkaar 
de slavernij (7).

8.3 Economische ontwikkelingen

Industrie, handel en verkeer

Basisinzichten
 Aanvankelijk is de stoommachine de belangrijkste 

krachtbron voor de industrie. Na de stoommachine worden 
de verbrandings  motor en de elektriciteit de leveranciers van 
energie. Nu wordt ook de ontwikkeling van auto’s vliegtuigen 
en een elektriciteitsnet mogelijk. 

 Industriële productie concurreert in allerlei bedrijfstakken de 
(huis)nijverheid weg. Ambachtelijke productie wordt daarmee 
vervangen door massaproductie die gecentraliseerd is in 
fabrieken. Er ontstaan in bepaalde bedrijfstakken 
gespecialiseerde industriegebieden, met grote afzetgebieden, 
waardoor het goederenverkeer sterk toeneemt.

Uitwerking
 Bij de ontwikkeling van industrie neemt de stoommachine 
een centrale plaats in (a). In de stoommachine wordt steenkool 
omgezet in bewegingsenergie. 
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Rond 1800 kunnen voor het eerst stoommachines toegepast worden 
in de goederenproductie. Engeland loopt hierbij voorop (b) (1). 
De stoommachine zorgt ervoor dat de productie van goederen 
steeds meer plaatsvindt in fabrieken. De stoommachine vormt het 
hart van de fabriek. Een hoge fabriekspijp, waardoor rookgassen en 
roet de lucht in worden geblazen, geeft haar plaats aan. 
De stoommachine drijft een aantal productiemachines aan die in 
een grote hal staan.
Enige tijd later zijn stoommachines zo compact, dat ze ook 
gebruikt kunnen worden in het trein- en scheepvaartverkeer. 
Verbrandingsmotoren maken de ontwikkeling van auto’s en 
vliegtuigen mogelijk. Vanaf 1900 vervangen de verbrandings-
motoren overal de stoommachines (c).

Stoomschip uit 1883.

Voorbeelden

1 Stoommachines worden gebruikt bij het 

spinnen en weven en bij het aandrijven van 

machines als locomotieven.

Achtergrondinformatie

b De ontwikkeling van de stoommachine is een 

langdurig proces geweest, waarbij vanaf 

ongeveer 1700 telkens kleine verbeteringen 

worden aangebracht. Een machine is op zich 

niets anders dan een samengesteld werktuig 

(of aantal werktuigen) bestemd om handwerk 

te vervangen. De functie ervan kan zijn 

vergroting van kracht en snelheid, zoals bij 

een drukpers of een boorhamer, of om gelijk-

matige steeds herhaalde bewegingen uit te 

voeren, zoals bij een klok of een weefgetouw. 

De techniek van mechanische aandrijving en 

mechanische productie is in Europa vanaf de 

Middeleeuwen bekend, bijvoorbeeld in 

graanmolens, spinnewielen en weef-

getouwen. Deze werktuigen worden 

mechanisch aangedreven, door water of 

wind. Klokken makers hebben al sinds de 

zeventiende eeuw ervaring met het precisie-

werk van de fijnmetaal. Hun technieken en 

werktuigen staan model voor het maken van 

productie machines voor allerlei doeleinden 

op grotere schaal. De ontwikkeling van de 

techniek om machines te bouwen verbetert 

daardoor in de loop der tijd steeds. 

Ook uitvindingen in de staalproductie leiden 

tot betere machinebouw. Gietijzer gebruikt 

men al eeuwen, maar machinebouw is niet 

op basis van gietijzer mogelijk. 

Bewegende onderdelen vergen de veerkracht 

en rekkracht van staal (smeedijzer). Staal is 

altijd kostbaar geweest. Rond 1800 leert men 

in Engeland hoe men uit ijzererts op grote 

schaal staal kan maken en bewerken.

c In 1958 nam de NS haar laatste stoom-

locomotief uit de dienst.
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Voorbeelden

2 De Amerikaan Thomas Alva Edison vindt in 

1879 de elektrische gloeilamp uit.

3 Elektromotoren vervangen op den duur de 

stoommachines en leveren vooral in de 

20e eeuw de energie voor een scala aan 

huishoudelijke apparaten, zoals stofzuigers, 

koelkasten en wasmachines.

 4 Vooral in de textiel, waar de industriële 

revolutie het eerst zichtbaar wordt, 

verdwijnt de huisnijverheid door spinners 

en wevers snel. 

5 Belangrijke industriegebieden ontstaan in 

Midden-Engeland, Wallonië en het Roergebied.

6 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De eerste spoorlijn 1839

 De opkomst van de industrie in Nederland 

wordt gestimuleerd door de aanleg van 

kanalen als het in 1824 gereedgekomen 

Noord-Hollands Kanaal van Amsterdam naar 

Den Helder, verharde wegen als de straatweg 

tussen Zwolle en Almelo in de jaren 

1824–1831 en spoorwegen, waaronder de 

eerste spoor lijn tussen Amsterdam en 

Haarlem in 1839.

7 Belangrijke nieuwe grondstoffen zijn steen-

kool, rubber en plantaardige en dierlijke oliën.

Achtergrondinformatie

d Elektriciteit is al in de Oudheid bekend, maar 

onbegrepen. Vanaf de 18e eeuw wordt al 

met het verschijnsel geëxperimenteerd 

bijvoorbeeld door Benjamin Franklin, die de 

bliksemafleider uitvindt. De bloeitijd komt 

hier met de uitvinding van generatoren en 

dynamo’s die grote hoeveelheden stroom 

kunnen opwekken en met de aanleg van een 

distributienet.

 

De toepassing van elektriciteit komt ook op gang in de 19e eeuw (d). 
De grootste stimulans aan het gebruik wordt gegeven door de 
uitvinding van de gloeilamp (2) en de opkomst van 
elektromotoren (3).

 Identieke goederen worden in een fabriek in snel tempo 
massaal geproduceerd. Het aanbod van goederen stijgt door deze 
massaproductie sterk en de productiekosten zijn laag. 
De producten zijn daardoor goedkoper dan goederen die gemaakt 
zijn in de ambachtelijke nijverheid. Deze (huis)nijverheid die 
versnipperd plaatsvindt in werkplaatsen en in boerenwoningen 
wordt daardoor weggeconcurreerd (4) (zie 8.4 Sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen, Bevolking en migratie en 
Arbeid en gezin voor de gevolgen hiervan). De massaproductie 
komt het eerst rond 1800 op gang in Engeland. Om te kunnen 
blijven concurreren volgt de industrialisatie noodgedwongen ook 
in andere landen (5). In Nederland voltrekt zich de industriële 
revolutie voornamelijk in de tweede helft van de 19e eeuw. 
Koning Willem I geeft daar in de voorafgaande jaren belangrijke 
impulsen voor (6). 
Door de stoommachines wordt steenkoolwinning erg belangrijk. 
In Nederland blijkt steenkool winbaar in Zuid Limburg. Steenkool is 
ook nodig voor het smelten van ijzererts, dat de grondstof vormt 
voor de productie van ijzer en staal. IJzer en staal worden 
belangrijk voor de productie van machines, schepen, spoorrails en 
bouwconstructies. Naast ijzererts neemt ook de winning van 
andere grondstoffen toe (7). Als de verbrandings motor in gebruik 
komt, wordt ook de winning van aardolie belangrijk. 
De industriële productie heeft ook gevolgen voor verkeer en 
communicatie. Grondstoffen moeten soms van ver worden 
aangevoerd en de producten worden afgezet in een veel groter 
gebied dan vroeger. Daarom worden spoorwegen en waterwegen 
aangelegd. Treinen vervangen al gauw de postkoetsen en trek-
schuiten. Havens worden uitgediept en vergroot, want zeil schepen 
verdwijnen om plaats te maken voor de veel grotere, snellere en 
goedkoper te exploiteren stoomschepen. Post- en telegraaf-
verbindingen verbeteren de communicatie.
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Landbouw

Basisinzicht
 De uitvinding van kunstmest is belangrijk voor de 

ontwikkeling van de landbouw. In Europa wordt de verbouw 
van graan voor een belangrijk deel vervangen door 
aardappelen. Hierdoor blijft voor de sterk groeiende bevolking 
in principe voldoende betaalbaar voedsel beschikbaar.

Uitwerking
 De belangrijkste motor voor de landbouw van de 19e eeuw is 
de uitvinding van de kunstmest (a). Kunstmest is, in tegenstelling 
tot natuurlijke mest, onbeperkt leverbaar. Daardoor is rond 1900 
de voedselproductie voor het eerst niet meer afhankelijk van de 
hoeveelheid beschikbare natuurlijke mest. Dit geeft de aanzet tot 
ontginning van grote gebieden die vroeger minder geschikt waren 
voor landbouw (b).
In de 19e eeuw wordt de aardappel voor het eerst op grote schaal 
verbouwd. In Noord- en West-Europa is de aardappel vooral voor 
de armen belangrijk (c) (1). Voor hen is er in principe voldoende 
betaalbaar voedsel beschikbaar (d).
Aardappelplanten gedijen ook goed op enigszins schrale grond. 
Aardappelen worden hier al gauw het voornaamste zetmeel-
product en veranderen de eetgewoonten. Hier en daar vervangt 
het zelfs het brood (e). Door de aardappelteelt stijgt de voedsel-
productie per hectare sterk. Zonder de aardappel zou de grote 
bevolkingstoename in de 19e eeuw in zo korte tijd niet mogelijk 
geweest zijn (f) (zie ook 8.4 Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen, Bevolking en migratie).

De aardappel was het belangrijkste voedsel uit de 19e eeuw.

Landbouw

Voorbeelden

1 Delen van Drenthe en Noord-Brabant.

Achtergrondinformatie

a De studie van stoffen op het niveau van 

moleculen en atomen leidt onder andere tot 

de ontdekking dat planten bepaalde 

anorganische stoffen gebruiken voor hun 

groei: stikstofverbindingen, kalium, fosfor, 

kalk, magnesium. Deze producten zijn op 

grote schaal in de natuur te winnen. 

Ze worden in de juiste verhoudingen 

gemengd en zo komt kunstmest beschikbaar.

b Deze ontginning wordt mede mogelijk door 

de inzet van machines voor ontwatering, 

bodemverbetering en bewerking. Met name 

in Canada, Verenigde Staten en Rusland is 

de grond goedkoop en ontstaan al spoedig 

uitgestrekte graangebieden. Graan wordt 

daar zo goedkoop geproduceerd, dat de 

Europese graanteelt daartegen niet kan 

concurreren.

c In Zuid-Europa vervult suikermaïs, dat net 

als de aardappel uit Zuid-Amerika komt, 

deze functie.

d ‘In principe’, want bij misoogsten ontstaan 

op verschillende plaatsen nog hongers-

noden, waarbij velen verhongeren. 

Zo kwamen bij een hongersnood in Ierland 

in 1849 duizenden mensen om.

e In Vlaanderen en Ierland.

f Ook in delen van China, dat niet 

industrialiseert, maar waar de bevolking in 

de 18e eeuw sterk toeneemt, speelt de 

aardappel een voorname rol als aanvulling 

op rijst om hongersnoden te voorkomen.
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Stadsbeeld, landschap en milieu in 
Nederland

Voorbeelden

1 De provincie Drenthe bestond voor 70% uit 

woeste grond. Evenals Zuidoost-Groningen 

en Zuidoost-Friesland. De helft van Overijssel 

is heide. De Peel is een moeras van 100 km². 

Op de Veluwe ligt 11.000 ha. zandwoestijn. 

Tussen Ommen en Coevorden ligt een 

gebied van 500 km² nauwelijks toegankelijk 

moerassig hoogveen, waar af en toe een 

schaapherder of een jager verblijft.

2 De woeste grond in Drenthe, Overijssel en 

Gelderland is voornamelijk begroeid met 

heide.

3 Verspreid in het land ligt af en toe een 

eenzame boerderij, een gehucht of een 

dorpje, met een kerk, enkele winkels en 

misschien een schooltje. Langs de zand-

wegen staan hier en daar herbergen, tol-

woningen en sluiswachtershuisjes. 

Achtergrondinformatie

a Ongeveer eenderde deel van het oppervlak.

b 5,2% van het oppervlak, dat is minder dan 

tegenwoordig. Mensen kappen naar hartelust 

in de wildernis en schapen grazen de 

zaailingen. Pas rond 1850 komt er op ruime 

schaal overheidsbemoeienis en systematische 

planning bij bebossing. In 1900 is de 

bebossing ongeveer 7,5%, nu 9%.

c Akkers en weiden zijn anders dan 

tegenwoordig. De weiden kleuren mee met 

de bloeiende bloemen en op de akkers staan 

gewassen die nu verdwenen zijn, zoals vlas, 

meekrap, hop, klaver, spurriespelt, boekweit, 

hennep, cichorei en tabak.

d De ontginningen worden na 1890 op grote 

schaal doorgevoerd in grote projecten onder 

begeleiding van de Nederlandse 

Heidemaatschappij. Aanvankelijk gebruikt 

men stadsafval als mest. Dit is echter 

kostbaar vanwege het inzamelen en het 

vervoer. Steeds meer gaat men daarom over 

op kunstmest.

Stadsbeeld, landschap en milieu in Nederland

Basisinzicht
 Het landschap van stad en platteland verandert door 

bevolkings groei en technologische ontwikkeling. In de 
industrie gebieden vervuilt het milieu.

Uitwerking
 In de steden worden fabrieken gebouwd en door de toestroom 
van mensen van het platteland groeit het inwonertal sterk. 
Er verrijzen nieuwe wijken. Om ruimte te maken voor de 
uitbreiding worden de stadsmuren die vanaf de middeleeuwen 
dienst hebben gedaan neergehaald. Door de kracht van moderne 
wapens hebben ze hun functie voor de verdediging verloren. Uit de 
verte ziet men geen molens meer, maar fabriekspijpen. Er worden 
spoorlijnen aangelegd en stations gebouwd. Het straat beeld in de 
steden verandert. Trams en fietsen verdringen langzamerhand 
hand karren en koetsen uit het straatbeeld en na 1900 verschijnen 
de eerste auto’s. Steeds meer wegen worden verhard en er komen 
trottoirs om voetgangers veiligheid te bieden. In grote steden 
komen warenhuizen, reclamezuilen en straatverlichting. 
Ook het platteland verandert in de loop van de 19e eeuw sterk. 
Rond 1800 bestaat Nederland voor een groot deel uit woeste grond 
(a) (1), voornamelijk kale vlakten. Er is slechts weinig bos (b) (2). 
Ook de bebouwing is buiten West-Nederland schaars (c) (3).
Tegen het eind van de 19e eeuw wordt veel woeste grond 
ontgonnen (d) (zie ook 8.3 Economische ontwikkelingen, 
Landbouw). Kanalen, spoorwegen en nieuwe verkeerswegen met 
bewegwijzering maken het reizen naar alle delen van het land 
gemakkelijker. 

Overal verschijnen spoorlijnen en stationsgebouwen.
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Vooral door grootscheepse ontginningen aan het einde van de 
eeuw komen bestaande ecosystemen onder druk te staan en 
neemt de rijkdom van flora en fauna af (e) (4). De uitstoot van roet 
en rookgassen uit schoorstenen en het huisvuil zorgen met name 
in en om de grote steden voor milieuvervuiling (f). Vanaf het einde 
van de eeuw ontstaat bij veel mensen belangstelling voor de 
natuur (5). Te voet of per fiets trekt men naar buiten (6).

Nieuw stadsbeeld: industriegebieden stoten roet en rookgassen uit.

Voorbeelden

4 Door de ontginning van de woeste grond ten 

behoeve van de landbouw moet het grond-

waterpeil worden verlaagd. Dat kan ook, 

omdat stoomgemalen de minder krachtige 

molens vervangen. Het aantal planten-

soorten neemt daardoor af. De boeren gaan 

hun gewassen in rijen planten om beter 

onkruid te kunnen wieden. Ook daardoor 

neemt de wilde plantenflora op de akkers af. 

5 Pionier op dit gebied is Frederik van Eeden, 

die als één der eerste Nederlanders natuur-

beschrijvingen geeft. Zijn boek Onkruid is 

een verslag van botanische wandelingen. 

Hij betreurt daarin de teloorgang van 

‘de magtige oorspronkelijke natuur’. 

Ook J.P. Thijsse en J. Heimans brengen hun 

liefde voor de natuur onder de aandacht van 

een breed publiek. Ze richten in 1905 de 

Vereeniging tot behoud van 

Natuurmonumenten op om te voorkomen 

dat het Naardermeer een vuilstortplaats 

wordt van de Gemeente Amsterdam. In 1911 

vaardigt de overheid een vogelwet uit die 

het vangen van vogels met netten en ook de 

jacht op roofvogels aan banden legt.

6 Eén van de doelstellingen van de Algemene 

Nederlandsche Wielrijdersbond (ANWB), 

opgericht in 1885, is de natuur toegankelijk 

te maken. Ze doet dit door te ijveren voor de 

aanleg van fietspaden en door het plaatsen 

van wegwijzers (sinds 1894).

Achtergrondinformatie

e Ook factoren buiten de landbouw leiden tot 

verschraling van het natuurlijke milieu. 

Dieren kunnen niet meer onbelemmerd 

trekken, omdat spoorbanen, wegen en 

kanalen hun voorheen ongedeelde ruimte 

doorsnijden.

 Wezels en kleine roofdieren, vossen en 

zeehonden worden ongebreideld bejaagd. 

Steur en zalm verdwijnen uit de rivieren. 

De Zuiderzee wordt door stoomboten en 

trechtervormige kuilnetten overbevist. 

Er komen overheidsregels voor vang-

methoden. In de steden wordt het 

huishoudelijk afval een steeds groter 

probleem.

f Vooral doordat na de invoering van kunst-

mest de vraag naar menselijke mest en ander 

huisvuil afneemt. Gemeenten moeten hun 

afval zien kwijt te raken en maken plannen 

voor vuilstortplaatsen en rioolsystemen.
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8.4   SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELINGEN

Bevolking en migratie

Voorbeelden

1 Nederland telt in 1795 2 miljoen mensen, in 

1813 (zonder België) wonen er 2,2 miljoen 

mensen, in 1830 is dat 2,6 miljoen, in 1850 

3 miljoen, in 1870 3,6 miljoen in 1900 

4,5 miljoen en in 1913 6 miljoen mensen.

2 Rond 1800 heeft de medische wetenschap 

nog weinig vorderingen gemaakt. Wel is het 

sinds 1796 mogelijk zich met de koepok 

tegen de gevreesde pokken te laten inenten. 

In 1830 wordt ontdekt, dat kinine helpt tegen 

de al even gevreesde malaria. Dit woord 

betekent letterlijk ‘slechte lucht’. Deze naam 

is toepasselijk voor de hygiënische 

opvattingen van die tijd. In de 19e eeuw 

wordt lange tijd de nadruk gelegd op een 

goede hygiëne. Ziektekiemen zouden zich 

via lucht en water verspreiden. Hoewel deze 

medische opvattingen niet juist zijn, worden 

wel goede maatregelen genomen. 

Cholera-epidemieën geven de aanzet tot 

demping van vieze grachten en de aanleg 

van water leiding. Scholen moeten zorgen 

voor goede ventilatie van gebouwen. 

Tegen veel ziektes die niet door een slechte 

leefomgeving worden veroorzaakt, zoals 

tuberculose, bestaat nog geen medische 

behandeling. 

Achtergrondinformatie

a In Engeland en Wales nam de bevolking toe 

van 9,25 miljoen in 1800 tot 33 miljoen in 

1900; in Frankrijk van 29 miljoen naar 

41 miljoen en in Nederland van 5,2 miljoen 

naar 10 miljoen (Noordam, p. 36).

b Waardoor de wereldbevolking zo sterk 

groeide is een nog onopgelost probleem. 

Verbeterde voedselomstandigheden en 

betere medische kennis spelen in het laatste 

kwart van de eeuw zeker een rol. 

Buiten beschouwing van de basisschool 

blijven veranderingen in de gezinspatronen. 

In de industriesteden trouwt men gemiddeld 

eerder en daardoor neemt de gemiddelde 

gezinsgrootte toe.

c Ierland valt in 1849, door het mislukken van 

de aardappeloogst, nog ten prooi aan een 

verschrikkelijke hongersnood waarbij 

duizenden mensen om het leven komen.

8.4  Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

Bevolking en migratie

Basisinzichten
 De Europese bevolking groeit in de 19e eeuw sterk. 

Verbeteringen in de voedselproductie en de verbetering van 
medische kennis, spelen daarbij een rol. 

 Door de industriële revolutie trekken in Europa veel 
plattelands bewoners naar de steden. Ook emigreren 
miljoenen Europeanen naar Amerika, Australië en Zuid-
Afrika. Zo verspreidt de Europese cultuur zich over andere 
werelddelen. 

Uitwerking
 In de 19e eeuw verdubbelt de bevolking in Europa (a). De groei 
is na 1850 veel sterker dan daarvoor (b) (1). Tegen het einde van de 
eeuw gaat de arbeidersklasse in Europa enigszins mee profiteren 
van de algemene welvaartsstijging die voortkomt uit de 
industriële revolutie (zie 8.2 Politieke ontwikkelingen, Opkomst 
van de burgerij, de Franse Revolutie en de groei naar democratie) 
en de modernisering van de landbouw (zie 8.3 Economische 
ontwikkelingen, Landbouw). Hongersnood komt vanaf deze tijd 
steeds minder voor (c). 
Rond 1870 is de medische kennis over hygiëne nog zeer beperkt (2).

Moderne 19e eeuwse arbeiderswoning in Delft. In veel plaatsen zorgen fabrikanten 

voor verbetering van huisvesting van hun arbeiders.
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 Tegen het eind van de 19e eeuw worden verbanden ontdekt 
tussen ziekte en bacteriële besmetting (3). Nu krijgt men inzicht 
in de betekenis van schoon drinkwater en hygiëne. Aanleg van 
waterleidingen en riolen zorgt voor verbeteringen van de hygiëne 
op dagelijks niveau. Ook ontdekt men nu de genezende en de 
preventieve werking van inenting met antistoffen (4). De nieuwe 
inzichten staan aan de wieg van een landelijke gezondheidszorg, 
die in de 19e eeuw aanzetten krijgt, maar zich vooral in de 
20e eeuw zal ontwikkelen (5).

 Door de trek van het platteland naar de steden ontstaat daar 
in de eerste decennia van de industriële revolutie een omvangrijk 
arbeidersproletariaat dat veelal moet leven en werken onder 
erbarmelijke omstandigheden (6) (zie ook 8.4 Sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen, Arbeid en gezin). In deze klasse 
is het sterftecijfer hoog, vooral onder kinderen. Door de slechte 
woon- en werkomstandigheden emigreren in de loop van de 
19e eeuw miljoenen arme Europeanen naar de Verenigde Staten, 
Canada, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, in de hoop daar een beter 
bestaan te vinden. Ze marginaliseren daar de oorspronkelijke 
bevolking en vestigen er een Europese cultuur met een Europese 
voertaal en het christendom als religie (zie ook 8.2 Politieke 
ontwikkelingen, Kolonialisme en slavernij).

Voorbeelden

3 In 1880 wordt de malariabacil ontdekt; 

Louis Pasteur ontdekt in 1881 een middel 

tegen hondsdolheid, Robert Koch in 1882 de 

tuberkelbacterie; de cholerabacterie wordt in 

1884 gevonden.

4 Bevolkingsbreed inenten en dus massaal 

verkleinen van kansen op dodelijke ziektes 

wordt in de meeste landen pas in de 

20e eeuw bij wet ingevoerd (in Nederland 

dateert de inentingsverplichting uit 1939). 

In Nederland worden kinderen sinds 1953 

tegen difterie ingeënt. Sinds 1976 worden 

kinderen tegen de mazelen ingeënt.

5 Er komt in Nederland een officiële 

universitaire artsenopleiding (1865). 

Er komen herstellingsoorden, zoals in 1867 

te Davos, waar tuberculosepatiënten in de 

gezonde berglucht kunnen genezen; vanaf 

1873 komen vakantiekolonies, waar kinderen 

die ‘zwak, bleekzuchtig en bloed arm zijn’ 

kunnen aansterken. In navolging van het 

Rode Kruis, dat het lot van gewonde 

militairen in oorlogstijd tracht te verbeteren, 

ontstaan vanaf 1875 kruisverenigingen om 

zieken in vredestijd te helpen. 

6 Slechte huisvesting en werk omstandigheden, 

slechte voeding, slecht drinkwater en 

onwetendheid over hygiëne maken de 

mensen kwetsbaar voor allerlei ziekten.

 De arbeiders zijn gehuisvest in kleine 

woningen, waar de hygiëne slecht is. 

Mannen, vrouwen en niet zelden ook kinderen 

moeten onder slechte omstandigheden lang 

werken in fabrieken. Volgens een enquête 

naar de arbeids omstandigheden in 1886 

hebben stokers in een glasblazerij te 

Maastricht nooit een dag vrij.
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Arbeid en gezin

Voorbeelden

1 Ze gaan werken in spinnerijen, weverijen, 

sigaren- en schoenenfabrieken.

2 In Nederland is vooral in Twente en Noord-

Brabant op het platteland veel werkloosheid. 

Industrietakken, die veel goedkope arbeids-

kracht nodig hebben, zoals de textiel en de 

sigarenfabrieken, vestigen zich mede 

daarom in deze streken.

3 Eén van de eerste wetten in Nederland, die 

arbeiders beschermt, is het Kinderwetje van 

Van Houten uit 1874. Het verbiedt het werken 

van kinderen onder de twaalf jaar. De Arbeids -

wet uit 1919 schrijft voor, dat arbeiders recht 

hebben op rusttijd en vrije tijd.

4 Doordat arbeidersvrouwen in fabrieken 

moeten werken, hebben zij naast het huis-

houden een extra zware taak. 

Kinderen moeten soms al vanaf een jaar of 

zes mee werken in de fabriek of op de 

boerderij. Ze krijgen daarom onvoldoende 

of geen scholing (zie foto links).

5 Volgens een onderzoek naar de woon-

toestanden in Nederland uit 1899 heeft een 

kwart van de gezinnen maar één kamer, waar 

ze wonen, koken en slapen. Veel woningen 

hebben geen toilet. Een douche is onbekend.

 

 Arbeidersgezin in een kelderwoning.

6 Arbeiders eten ‘s ochtends roggebrood, vis, 

pap of aardappelen, ‘s middags aardappels 

met een sausje van vet, water, zout, peper en 

soms azijn en ‘s avonds een opgewarmde 

rest aardappelen met olie of vet. Door het 

fabriekswerk wordt de warme maaltijd naar 

‘s avonds verplaatst. Op het werk wordt 

‘s middags meegebracht brood gegeten.

Arbeid en gezin

Basisinzichten
 Er zijn aanvankelijk veel werklozen. Daardoor blijven de 

lonen voor arbeiders laag. Sociale wetten ontbreken 
vooralsnog. Dit leidt voor arbeidersgezinnen tot uitbuiting en 
slechte werk-, woon- en leefomstandigheden. In brede kring 
ontstaan hiertegen op den duur protesten. Arbeiders richten 
vakbonden op. De leefomstandigheden van de arbeiders 
verbeteren vanaf dan langzamerhand. 

 Rond 1870 ontstaat in West-Europa onder vrouwen uit de 
hogere sociale klassen een protestbeweging tegen de ideologie 
van de gescheiden sferen tussen mannen en vrouwen die 
verhindert dat vrouwen zich maatschappelijk volwaardig 
kunnen ontplooien.

Uitwerking
 Veel kleine boeren en plattelanders die voor hun bestaan van 
de huisnijverheid afhankelijk waren, dreigen te verpauperen en 
trekken massaal naar de steden om zich aan te bieden als arbeids-
krachten in de fabrieken (1). Fabrikanten kunnen putten uit een 
grote arbeids reserve van werkloze stedelingen, land- en veen-
arbeiders en keuterboeren (2). Ook zijn er aanvankelijk nog geen 
arbeidswetten over beloning, arbeidstijden, kinderarbeid en 
veiligheidsvoorschriften (3). Deze combinatie van omstandigheden 
leidt tot uitbuiting van de arbeidende klasse, die tot uitdrukking 
komt in lage lonen, extreem lange arbeidstijden, onveilige werk-
omstandigheden en het tewerkstellen van vaak nog zeer jonge 
kinderen.
De uitbuiting heeft vaak een ontwrichtende werking op het gezins -
leven van de arbeiders. Om voldoende te verdienen om in de 
minimale voedselbehoeften te voorzien, moet iedereen uit het 
gezin meewerken in de fabriek (4). De armoedige leef-
omstandigheden blijken verder uit de slechte huisvesting (5), het 
karige voedsel (6) en gebrek aan hygiëne en medische verzorging 
(zie 8.4 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, Bevolking en 
migratie). Ook alcoholisme komt veel voor.

Kinderarbeid in een Gentse katoenspinnerij.
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Veel mensen, waaronder ook velen uit de hogere klassen, 
onderkennen deze misstanden (7) en er komt een sociale beweging 
op gang (a). Meer ontwikkelde arbeiders (8) richten de eerste vak-
verenigingen op met steunkassen om elkaar te helpen bij ziekte en 
ontslag. Dit blijkt een succes en overal organiseren arbeiders zich 
nu in vakbonden (b). Ze onderhandelen voortaan centraal met de 
fabrikanten over verbetering van lonen en werkomstandigheden (9). 
Vaak komt het daarbij tot werkstakingen. De sociale beweging 
brengt stap voor stap sociale wetgeving op gang. De lonen 
verbeteren iets, er komt een achturige werkdag en er worden op 
initiatief van vooruitstrevende fabrikanten en overheden woning-
bouwverenigingen opgericht die zorg dragen voor de bouw van 
goede woningen. In de fabrieken komen veiligheidseisen, kinder-
arbeid wordt aan banden gelegd en er komt leerplicht. 

 Vrouwen nemen al lang vóór de 19e eeuw in de boeren- en 
kleine winkeliersstand als arbeidskracht deel aan het werk binnen 
het eigen bedrijf. Sinds de industriële revolutie werken ze als 
arbeidsters. Ze worden slechter betaald dan mannen. De heersende 
norm is dat vrouwen huishoudelijke en vooraI opvoedende taken 
voor hun rekening nemen. In veel gezinnen kunnen vrouwen niet 
voldoen aan het moederschapsideaal. In de hogere klassen worden 
de verschillen tussen mannen en vrouwen sterk benadrukt. 
Mannen en vrouwen hebben hier elk een eigen manier van leven 
met eigen taken (c). 

Protestmars tijdens een stakingsavond in 1893.

Voorbeelden

7 Artsen als S.S. Coronel, geestelijken als de 

priester A.M.A.J. Ariëns, politici als de 

liberaal S. van Houten en de socialist 

F. Domela Nieuwenhuis zetten zich in voor 

verbetering van de arbeidsomstandigheden.

8 De eerste arbeiders, die zich organiseren, 

waren boekdrukkers en diamantslijpers.

9 De vakbeweging maakt zich sterk voor 

hogere lonen, kortere werktijden en uitkering 

bij ziekte.

Achtergrondinformatie

a In Nederland komt de industrialisatie, 

vergeleken met de omringende landen, pas 

laat op gang. De Nederlandse industrie heeft 

daardoor minder te maken gehad met allerlei 

aanloopproblemen en kende al dadelijk een 

hoge arbeidsproductiviteit. Kinderarbeid van 

jonge kinderen, vrouwen arbeid en andere 

sociale problemen zijn daardoor in 

Nederland wel schrijnend geweest, maar 

toch minder intens dan in de buurlanden en 

hebben minder lang geduurd.

b In Nederland wordt de sociale beweging per 

zuil georganiseerd.

c De gescheiden sferen tussen mannen en 

vrouwen zijn vooral voortgekomen uit de 

wetenschappelijke belangstelling die men in 

de loop van de 18e en 19e eeuw krijgt voor 

de verschillen tussen man en vrouw. 

Allerlei theorieën op het gebied van 

seksuologie, psychologie en psychiatrie 

hebben die gescheiden sferen in de 

samenleving sterk bevorderd. 

 Zo ontstaat de dubbele moraal dat jongens 

en mannen wel seksuele gevoelens mogen 

hebben en uiten, maar meisjes en vrouwen 

niet. Deze opvatting heeft grote 

maatschappelijke gevolgen: vrouwen die 

tegen de moraal gezondigd hebben, kunnen 

rechteloos uit hun omgeving verstoten 

worden en zien soms geen andere uitweg 

dan de prostitutie, waar onder invloed van 

dezelfde dubbele moraal onder mannen een 

grote vraag naar is. Alleen al in Amsterdam 

zijn in 1896 1086 geregistreerde prostituees. 

De prostitutie leidt tot verspreiding van 

syfilis tot in de hoogste kringen van de 

mannelijke en vrouwelijke bevolking. 

Dit  gegeven is een belangrijke drijfveer van 

de vrouwen beweging. Deze problematiek 

kan echter beter in het voortgezet onderwijs 

behandeld worden.
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Voorbeelden

10 Mannen uit de gegoede burgerij werken en 

hun vrouwen zitten thuis. In huis heeft de 

heer des huizes vaak een bibliotheek, waar 

hij zich kan terugtrekken. De keuken is het 

domein van de vrouw des huizes. 

Verder vermaakt ze zich thuis met 

bijvoorbeeld lezen en muziek. 

11 Vrouwen regelen alle zaken rond de kraam-

kamer en de kraamfeesten. In de zieken-

huizen werken de mannen als arts en de 

vrouwen als verpleegster.

12 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Aletta Jacobs 1854–1929

 In Nederland waren vooral bekend uit 

progressief-liberale kringen Aletta Jacobs 

(de eerste vrouwelijke student en 

gepromoveerde arts), uit socialistisch 

georiënteerde hoek Wilhelmina Drucker 

(journaliste en activiste), uit protestants-

christelijke kring Anna van Hogendorp 

(bestrijdster van gelegaliseerde prostitutie) 

en Johanna Naber (kiesrecht strijdster en 

feministisch historica).

Achtergrondinformatie

d De relaties in het gezin worden meer dan 

vroeger geacht gebaseerd te zijn op affectie. 

De gewoonte van ouders om huwelijken 

voor hun kinderen te arrangeren, wordt 

daardoor teruggedrongen. Maar sociale 

klasse (stand) en rijkdom (kapitaal en grond-

bezit) blijven een belangrijke rol spelen bij 

de partnerkeuze. Amor schiet zijn pijlen 

opvallend vaak binnen eigen klasse en stand.

e Ook in de Verenigde Staten.

Binnen het huwelijk krijgt de ideologie van de gescheiden levens-
sferen vorm via het kostwinnerschapsmodel (d). Hierin is de man 
kostwinner en zorgt de vrouw voor de kinderen en het huishouden, 
alleen of met personeel. Ongehuwde vrouwen uit de hogere sociale 
klassen dienen zich te beperken tot verzorgende en opvoedende 
beroepen als onderwijzeres of verpleegster. Het was ondenkbaar 
voor gehuwde vrouwen uit de gegoede en hogere middenklassen 
dat zij betaald werk zouden verrichten. Dat paste niet bij de deftige 
standen en werd als onfatsoenlijk beschouwd. Lange tijd werd 
zelfs charitatief werk van vrouwen met vijandigheid bejegend. 
Dikwijls was er in de middenklassen verborgen armoede en 
werkten ongehuwde inwonende dochters binnenshuis voor loon. 
Ongehuwde vrouwen en meisjes uit de arbeidersklasse bleven 
voor loon werken in fabrieken en werkplaatsen, in winkels en 
huishoudens als dienstmeisjes. 
In Nederland hebben betrekkelijk weinig gehuwde vrouwen in 
fabrieken gewerkt. Zodra ze trouwden en kinderen kregen, 
hielden ze op met de fabrieksarbeid. Dikwijls gingen ze geld 
bijverdienen met kostgangers, handel op de markt, moestuin, 
naaiwerk en andere vormen van huisarbeid. In alle gevallen is 
hun positie, juridisch zowel als in de praktijk van het dagelijkse 
leven, ondergeschikt aan die van de man. Het wordt overbodig 
gevonden dat vrouwen een hogere opleiding volgen en ook voor 
het kiesrecht acht men vrouwen niet geschikt.
De gescheiden leefsferen zijn ook buiten het werk te herkennen 
in allerlei rituelen bij feesten en diners (10), sport (zie 8.4 Sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen, Onderwijs en vrije tijd) en 
gezondheidszorg (11).
In de loop van de 19e eeuw veroveren ideeën over de 
gelijkwaardigheid van vrouwen terrein. Vanaf ongeveer 1870 
organiseren vrouwen (e) zich rond een aantal voorvechtsters om 
toegang te krijgen tot opleidingen en betaalde beroepen (12). 
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Een aantal vrouwen krijgt de kans om de opvattingen van 
onbekwaamheid voor maatschappelijke functies te logenstraffen (13). 
Na verloop van tijd protesteert men ook tegen de huwelijkswet en 
de uitsluiting van het kiesrecht (14). 
Toch worden de eerste vrouwen pas vanaf de laatste decennia van 
de eeuw toegelaten tot het hoger onderwijs. Na de Eerste 
Wereldoorlog worden in verschillende Europese staten principiële 
stappen gezet in de gelijkstelling van vrouwen en mannen. 
Dan krijgen ze ook kiesrecht in de politiek (f).

       

Onderwijs en vrije tijd

Basisinzichten
 Burgers hechten waarde aan goed onderwijs, zowel voor hun 

eigen kinderen als voor de lagere sociale klassen in de 
samenleving. De geïndustrialiseerde samenleving vraagt 
steeds meer geschoolde arbeidskrachten. Er komt leerplicht 
voor iedereen en voortgezet onderwijs voor de meer gegoeden. 
Als de welvaart toeneemt, wordt lager onderwijs voor 
iedereen praktisch bereikbaar.

 Door de regulering van arbeidstijden krijgen mensen 
langzamerhand meer vrije tijd. Er komt daardoor meer 
ruimte voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. 
Overal waar mensen gezamenlijk activiteiten ontplooien, 
worden verenigingen opgericht.

 Tegen het eind van de 19e eeuw begint de ontwikkeling van 
de moderne kunst.

Uitwerking
 De overheid besteedt aanvankelijk niet veel geld aan 
onderwijs. De meeste scholen zijn particuliere scholen. 
Leraren zijn slecht opgeleid en verdienen slecht. Wel houdt de 
overheid toezicht. Hoger onderwijs is alleen voor welgestelden 
weggelegd (1). Naarmate de industriële samenleving zich meer 
ontwikkelt, stijgt de vraag naar goed geschoolde werknemers. 
De overheid trekt dan meer geld uit voor het onderwijs (a). 
Zo komt er geleidelijk verbetering in het onderwijssysteem (2).

Voorbeelden

13 Onder leiding van Cecile Goekoop-De Jong 

van Beek en Donk (zie foto links) en 

Marie Jungius werd in 1898 de Nationale 

Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 

georganiseerd. Deze succes volle 

manifestatie betekende een doorbraak voor 

de Nederlandse vrouwenbeweging.

14 Wilhelmina Drucker (zie foto rechts) richt in 

1889 de Vrije Vrouwen Vereniging op en in 

1894 de Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht.

Achtergrondinformatie

f Toch gold ze in Nederland bijvoorbeeld nog 

tot ver na de Tweede Wereldoorlog als 

‘handelingsonbekwaam’ binnen het 

huwelijks  recht.

Onderwijs en vrije tijd

Voorbeelden

1 Nederland heeft in 1900 rijksuniversiteiten in 

Leiden, Utrecht en Groningen, waar in 1850 

samen 1082 mannelijke studenten studeren. 

Daarvan studeert bijna de helft rechten en 

een derde deel theologie. Studenten zijn 

vooral mannen uit gegoede kringen.

 De Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 leidt 

tot een bloei van de natuurwetenschappen.

2 In Nederland komen strengere opleidings-

eisen voor onderwijzers. Er ontstaan vak-

scholen voor beroepen als kleermaker, 

instrumentenmaker, schoenmaker en 

typograaf, ambachtscholen voor jongens en 

huishoudscholen voor meisjes. Naast de 

bestaande gymnasia, die leerlingen 

voorbereiden op de universiteit, komt er in 

1863 de Hogere Burgerschool voor een meer 

praktische scholing gericht op industrie en 

handel.

Achtergrondinformatie

a In Nederland 1,5% van de begroting in 1850 

en 6,2% in 1890.
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Voorbeelden

3 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Verzet tegen kinderarbeid 19e eeuw

 Omstreeks 1860 neemt de kritiek op de 

kinderarbeid toe. Doktoren en onderwijzers 

leggen uit dat het werk ongezond is en dat 

kinderen thuis horen in de schoolbanken. 

4 Populaire dansen zijn de polka, de mazurka 

en de polonaise.

5 Eduard Verkade is een vooraanstaand 

regisseur, Louis Bouwmeester een beroemd 

acteur. Het toneelstuk Op hoop van zegen 

van Herman Heijermans beleeft in 1900 zijn 

première.

6 In Engeland zijn voetbal, tennis en cricket 

populair.

Achtergrondinformatie

b In Nederland leidt de grotere overheids-

bemoeienis tot apart onderwijs voor 

protestanten en katholieken, omdat die hun 

kinderen niet naar de openbare, door de 

staat gestichte scholen willen sturen.

c Veel stadsparken worden in deze tijd 

aangelegd voor het volk. 

Fabrikanten verschaffen hiervoor vaak de 

middelen. In Enschede bijvoorbeeld het 

Van Heekpark, het Volkspark en het 

Ledeboerpark.

d Vanaf 1865; er ontstaan hele discussies of 

vrouwen wel kunnen en mogen fietsen. 

Plaatselijke verenigingen van velocipedisten 

sluiten zich aaneen tot een landelijke bond. 

Dit leidt tot de oprichting van de Algemene 

Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB). 

Het doel van deze bond is onder meer het 

bewegwijzeren van de Nederlandse wegen.

Aan de arbeiderskinderen gaan de verbeteringen in het school-
systeem voorbij. Het lage inkomen dwingt tot kinderarbeid op grote 
schaal en dit zorgt in het begin van de industriële ontwikkeling 
juist voor een toename van analfabetisme (3). Rond 1900 voeren de 
overheden echter overal de algemene leerplicht in (b). Dit wordt 
ook nodig omdat een geïndustrialiseerde samenleving een 
geschoolde bevolking nodig heeft. Jonge kinderen mogen voortaan 
niet meer werken, maar moeten naar school. Maar nood breekt 
wet: pas als de lonen zoveel stijgen dat het kinderloon in het gezin 
gemist kan worden, houden de ouders zich aan de leerplicht. 
In de scholen gaat het anders toe dan tegenwoordig: de klassen 
zijn groter en er zijn minder leermiddelen. Omdat papier te 
kostbaar is, schrijft men met griffel op lei. Er heerst strenge 
discipline en er worden nog lijfstraffen gegeven. 

 Van oudsher zijn de centra van vertier te vinden in de steden. 
Aanvankelijk is de vrije tijd beperkt tot één of twee dagen per 
jaar, bijvoorbeeld op jaarmarkten, kermissen. Rond 1900 bloeien 
danszalen, waar de Weense wals het populairste is, maar ook 
andere op volksdansen gebaseerde ballroomdansen worden 
uitgevoerd (4). Ook de music-hall, het variété, de opera, de 
operette en het volkstoneel zijn populair (5); er zijn in veel steden 
rond 1910 zelfs al bioscoopvoorstellingen. Recreatie in de open 
lucht wordt populair. Men recreëert in de natuur en in de steden 
worden speciaal voor het volk parken aangelegd (c). 
Op zomerdagen verschijnen steeds meer mensen op het strand 
voor recreatie; volledig aangekleed, dat wel.
Ook verschijnt de fiets in het straatbeeld (d). Eerst alleen als 
ontspanning voor de rijken, later ook als vervoermiddel voor de 
massa. Sport wordt in de 19e eeuw vooral in Engeland populair (6). 
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Deze populariteit verbreidt zich snel over andere landen. Eerst is 
het vooral een privilege van de rijken, maar spoedig stijgt de 
populariteit van sport bij de massa vooral voetbal (7).
Kranten en tijdschriften worden massaproducten (e). 
Naast ontspanningsverhalen en feuilletons (8) bieden ze de lezers 
een venster op de wereld in de vorm van allerlei informatie 
geïllustreerd met tekeningen en foto’s (9). 
Het beluisteren van radio en grammofoon zijn vooralsnog 
voorbehouden aan de rijken.
Ook worden er voor volwassenen en jeugd allerlei verenigingen 
en clubs opgericht die tot doel hebben de ontwikkeling van hun 
leden te bevorderen (10).

Voorbeelden

7 Aan het eind van de 19e eeuw komt ook 

buiten Engeland de georganiseerde 

wedstrijd sport op. Zo worden in 1896 de 

eerste moderne Olympische Spelen 

georganiseerd. In Nederland zijn het vooral 

mannen uit de hogere klassen die gaan 

sporten. In 1879 richt Pim Mulier de eerste 

voetbalclub, de Haarlemse Football Club 

(zie foto onder), op. Daarnaast organiseert 

hij atletiek- en hockey wedstrijden en de 

wandel vierdaagse in Nijmegen. Hij behoort 

tot de initiatief nemers van de Elfsteden-

tochten, die sinds 1909 worden 

georganiseerd. Eén van de eerste en 

grootste Nederlandse sport kampioenen is 

Jaap Eden, die zowel als schaatser als 

wielrenner aan het eind van de 19e eeuw 

verschillende keren wereld kampioen wordt.

8 Charles Dickens en Louis Couperus 

publiceren beroemde romans zoals 

The Pickwick Papers en Eline Vere eerst als 

feuilleton in de krant.

9 Kranten en tijdschriften gaan aandacht 

besteden aan mode, sport, kunst en het 

leven in andere landen (zie foto hiernaast).

10 De jeugdbeweging in Nederland wordt per 

levensbeschouwelijke groep georganiseerd. 

In 1888 ontstaat bijvoorbeeld de 

Nederlandsche Bond voor Jongelieden op 

Gereformeerde Grondslag. In hetzelfde jaar 

richten de socialisten de Sociaal-

Democratische Jongelieden Bond op. 

Nadat Robert Baden-Powell in 1907 de 

padvinderij heeft opgericht, komt er in 1911 

een Nederlandse variant, die uiteindelijk een 

katholieke en een protestantse organisatie 

kent.

Achtergrondinformatie

e Door de uitvinding van de roterende pers.
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 Tegen het eind van de 19e eeuw begint binnen de 
kunstgeschiedenis een bijzonder interessante periode. 
Kunstenaars gaan op zoek naar nieuwe vormen van kunst om 
zich uit te drukken en om te reageren op de snel veranderende 
maatschappij. Zij breken met het verleden door het klassieke 
schoonheidsideaal los te laten (11). De artistieke zoektocht 
resulteert in een grote verscheidenheid aan kunststromingen. 
Uiteindelijk leidt deze ontwikkeling tot het ontstaan van de 
abstracte kunst (12).

Voorbeelden

11 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Vincent van Gogh 1853–1890

 Vincent van Gogh is een van de grote 

wegbereiders van de moderne kunst. 

Zijn tijdgenoten begrijpen hem niet. 

Zijn kunst wordt niet gewaardeerd, omdat 

hij zo anders schildert dan men gewend is. 

Hij verkoopt tijdens zijn leven niet één 

schilderij. Nu komen ieder jaar bijna 

anderhalf miljoen bezoekers naar het 

Van Gogh Museum in Amsterdam. 

Tussen de tachtig en negentig procent van 

die bezoekers komt uit het buitenland. 

12 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Stijl 1917–1931

 In 1918 maakt Gerrit Rietveld, een van de 

kunstenaars van De Stijl, zijn beroemde 

‘rood-blauwe’ stoel. De opvatting van 

De Stijl is: kunst moet niet de werkelijkheid 

weergeven, maar de harmonie. Voor die 

harmonie heb je abstracte vormen nodig – 

rechte lijnen en heldere kleuren. 

Deze kunstwerken laten niet de willekeur 

van de kunstenaar zien, maar helpen het 

publiek op weg naar waarheid en zuiverheid.
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Bijlage hoofdstuk 8

Tijd en ruimte

Tijd van burgers en stoommachines (1800–1900)
Nieuwste tijd: de lange 19e eeuw 

Jaartallen en perioden

Bijlage hoofdstuk 8

Tijd en ruimte (a)

Tijd van burgers en stoommachines 
Nieuwste tijd: de lange 19e eeuw

Jaartallen en perioden

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met 

de tekst geleerd worden.

1789 Franse revolutie.

1795–1813  Nederland onder toenemende invloed van Frankrijk 

uitmondend in bezetting.

1848  Nederland krijgt een nieuwe grondwet en wordt een 

parlementaire democratie.

vanaf ± 1850 Afschaffing van de slavernij in de westerse landen.

 Begin van de industriële revolutie in Nederland.

 Eerste gebruik van kunstmest in de landbouw.

 Emigratiegolf naar andere werelddelen.

  Opkomst van de aardappelteelt. De aardappel wordt

volks voedsel.

 Opkomst van de fotografie.

 Opkomst van organisaties voor vrouwenrechten.

 Sterke bevolkingsgroei.

 Uitbreiding van het spoorwegnet.

  Verandering van de steden: stadswallen verdwijnen, bouw van 

fabrieken en bouw van nieuwe woonwijken, opkomst van 

fietsen en trams.

vanaf ± 1900  Doorbraken in de gezondheidszorg: inzicht in bacteriële 

infecties; opkomst van waterleiding en riolering.

  Grote ontginningswerken in de Nederlandse landbouw

 Invoering van de leerplicht.

 Opkomst van elektrische verlichting.

  Opkomst van sport, recreatie en belangstelling voor de natuur.

 Oprichting van vakbonden voor arbeiders.

  Uitvinding van telefoon, radio, grammofoon en film.

  Opkomst van de verbrandingsmotor: de eerste auto’s en de 

eerste vliegtuigen.

1795  Intocht van het Franse leger luidt het einde van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden in. 

1813  Stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Koning Willem I van Oranje.

vanaf 1800  Eerste bruikbare stoommachines in de industrie. 

Ontwikkeling van de Industriële revolutie in Engeland.

vanaf 1875  Europese landen brengen Afrika en grote delen van Azië onder 

koloniaal bestuur.
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Kaart 1
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Kaart 2
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De wereld: koloniën ± 1920
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Tijd van oorlogen (1900–1950) 
Nieuwste tijd: eerste helft 20e eeuw
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Hoofdstuk 9 

9.1  Bronnen

9.2  Politieke ontwikkelingen

9.3   Economische en culturele ontwikkelingen

Bijlage Tijd en ruimte
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9.1 Bronnen

Basisinzicht
 Over de 20e eeuw zijn in veel ruimere mate bronnen 

beschikbaar dan over de eeuwen daarvoor; zelfs zoveel dat 
lang niet alles voor de toekomst bewaard kan blijven. 
Daarom probeert men datgene te selecteren wat niet verloren 
mag gaan. Ook zijn er levende getuigen als bron.

Uitwerking
 Nieuwe bronnen zijn geluids- en beeldbanden en digitale 
bestanden (1). Ook zijn van veel gebeurtenissen nog ooggetuigen in 
leven. Hun verhalen kunnen een voorname bron zijn van kennis. 
In principe kunnen alle dingen om ons heen in de toekomst als 
bron dienen voor kennis van onze tijd. Van deze schat aan 
potentiële bronnen kan echter niet alles bewaard worden. 
Gebouwen worden afgebroken, voorwerpen afgedankt en teksten 
vernietigd. Er worden pogingen gedaan om datgene wat van 
historisch belang geacht wordt voor de toekomst te behouden (a): 
gebouwen kunnen op een monumentenlijst worden geplaatst (2), 
musea, onderzoeksinstituten en particulieren leggen collecties 
aan (3).

Airborne op kerkhof.

Ooggetuige van de slag om Arnhem in 1944 bezoekt nog ieder jaar zijn 

gesneuvelde kameraden.

9.1  BRONNEN

Voorbeelden

1 Omroepverenigingen bewaren banden van 

uitzendingen, waaronder redevoeringen van 

politici. Het Polygoonjournaal legde vanaf de 

jaren twintig allerlei nationale 

gebeurtenissen op film vast. De NOT heeft 

een uitgebreid archief met televisie opnamen.

2 De stichting Monumentenzorg adviseert 

welke gebouwen vanwege hun historisch 

belang behouden zouden moeten worden. 

Daaronder zijn bijvoorbeeld gebouwen die 

ontworpen zijn door beroemde architecten, 

zoals Rietveld en Dudok. De stichting 

Industrieel Erfgoed zet zich in voor het 

behoud van oude fabrieken en arbeiders-

wijken, zoals het Pathmos in Enschede.

3 De ontwikkeling van techniek wordt in beeld 

gebracht door het Autotron in Rosmalen 

(auto’s en motoren), het Luchtvaartmuseum 

in Amsterdam, het Scheepvaartmuseum in 

Rotterdam en het Spoorwegmuseum in 

Utrecht. Verschillende musea hebben een 

afdeling voor industriële vormgeving, mode 

en kunst. Naar het Openluchtmuseum in 

Arnhem verplaatst men hele gebouwen, 

compleet met inrichting uit alle delen van 

het land. Het Oorlogsmuseum in Overloon 

bewaart wapens en andere voorwerpen uit 

de Tweede Wereldoorlog. 

 De ontwikkeling van volksgebruiken, volks-

taal en volksmuziek wordt verzameld en 

onderzocht door het Meertensinstituut te 

Amsterdam.

Achtergrondinformatie

a Veel bronnen dreigen verloren te gaan 

doordat hun ‘dragers’ langzaam vergaan. 

Daarom is geld nodig voor conservatie van 

papier, film-, video-, audio- en datatapes. 

Beeld- en geluidsbanden en ook papieren 

vergaan na verloop van tijd, waardoor de 

informatie moet worden overgebracht op 

nieuwe dragers.

9  Tijd van de wereldoorlogen
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9.2  POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

De Eerste Wereldoorlog

Achtergrondinformatie

a In de 19e eeuw ontstaat in allerlei gebieden 

in Europa voor het eerst het gevoel bij de 

mensen dat ze niet alleen bij een stad of 

streek, maar ook bij een land, een natie of 

staat horen, waarvoor men samen 

verantwoordelijk is. Regeringen en volks-

leiders doen daarom van meet af aan naast 

de roep om meer vrijheid en gelijkheid 

onder de mensen een beroep op onderlinge 

saamhorigheid en solidariteit. 

Mensen moeten bereid zijn voor hun land 

belasting te betalen en als dat nodig is voor 

hun land te vechten en te sterven. Dit laatste 

is nieuw en nodig omdat oorlogvoering 

tussen staten steeds moderner en steeds 

duurder wordt en er onvoldoende goed 

opgeleide huur soldaten voorhanden zijn 

voor de moderne oorlog voering. 

Het nationalisme wordt daarom door 

regeringen aangewakkerd. Het begrip 

nationalisme is echter voor de basis-

schoolleerlingen een abstract idee dat te 

weinig begripsmatig concreet te maken is, 

en daarom als verklarend begrip ongeschikt.

b Belangrijk voor de bevordering van het 

nationaal gevoel zijn ook (al dan niet 

verzonnen) nationale symbolen, 

gebeurtenissen en helden. 

Bijzondere symbolen die het nationalisme 

aanwakkeren zijn die, waartegen men zich 

collectief afzet: zo ontstaan mythische 

vijandbeelden die het saamhorigheidsgevoel 

van een natie versterken ten koste van 

anderen. Zulke beelden vormen de 

schaduwzijde van het nationalisme, omdat 

ze een potentiële bron van geweld en 

onderdrukking zijn.

9.2 Politieke ontwikkelingen

De Eerste Wereldoorlog

Basisinzicht
 De Eerste Wereldoorlog vindt plaats van 1914–1918. 

De oorlog is vooral een loopgravenoorlog met moderne 
wapens. De strijd duurt ononderbroken vier jaar en is tot 
dan toe de bloedigste uit de geschiedenis. 

Uitwerking
 De landen in Europa zijn in de 19e eeuw niet op 
samenwerking gericht (a). Tegenstellingen tussen landen worden 
aangescherpt (b). Internationale conflicten kunnen gemakkelijk 
uitgroeien tot een oorlog. Uit voorzorg zoeken veel landen een 
bondgenootschap met andere landen tegen een potentiële vijand. 
Hierdoor leidt een oorlog tussen twee landen al gauw tot een 
wereldoorlog. Een wereldoorlog is een oorlog tussen veel landen 
die verspreid over de wereld gevoerd wordt. 
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In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit (1) (c). De belangrijkste 
partijen in de Eerste Wereldoorlog zijn Duitsland (d) en 
Oostenrijk-Hongarije aan de ene kant en Frankrijk, Rusland, 
Engeland en later ook de Verenigde Staten aan de andere kant. 
Kranten en tijdschriften, die in deze tijd voor het eerst ook door 
de massa gelezen worden, maken op grote schaal propaganda. 
Ze hitsen de eigen bevolking tegen andere landen op, zodat veel 
mensen gaan denken dat de oorlog een goede zaak is. Onder druk 
van de publieke opinie melden veel mannen zich als vrijwilliger 
aan bij het leger. 

De voornaamste strijd speelt zich af in België en Noord-Frankrijk, 
waar de legers van beide partijen zich tegenover elkaar ingraven in 
loopgraven. Ze vechten daar gedurende vier jaar ononderbroken, 
zonder dat één der partijen erin slaagt veel terrein te veroveren. 
Vooral door de toepassing van allerlei nieuwe wapens zoals 
machine geweren en gifgas (1) sneuvelen miljoenen soldaten. 
Het wordt daardoor de bloedigste oorlog die de wereld tot dan toe 
gekend heeft.
De bevolking van de deelnemende landen raakt geschokt door het 
enorme aantal doden en gewonden. Toch duurt het nog tot 1918 
voordat de oorlog stopt. Duitsland moet een nadelig vredes verdrag 
tekenen (e). Maar ook bij de winnaars zijn de verliezen zo groot dat 
de oorlog in Frankrijk, Groot-Brittannië en België tot op heden een 
diepe indruk maakt (2). In de Eerste Wereldoorlog blijft Nederland 
neutraal. De oorlog geeft hier vooral last, omdat de oorlogvoerende 
landen de handel belemmeren. Daardoor ontstaat schaarste aan 
goederen en er komt daarom een distributie systeem met bon-
kaarten. Nederland vangt een aantal Belgische vluchtelingen op.

De Tweede Wereldoorlog

Basisinzichten
 Hitler weet in Duitsland de macht te grijpen en de democratie 

af te schaffen. Onder zijn leiding begint Duitsland een 
Europese veroveringsoorlog. Als Engeland en Frankrijk 
Duitsland daarop de oorlog verklaren, begint de Tweede 
Wereldoorlog.

 De Tweede Wereldoorlog vindt plaats van 1939 tot 1945. 
Door het gebruik van vliegtuigen en tanks verplaatst de 
strijd zich voortdurend en worden veel meer burgers het 
slachtoffer dan bij vorige oorlogen. 

 Duitsland en bondgenoot Japan zijn aanvankelijk aan de 
winnende hand en bezetten veel landen. Na enige jaren keert 
het tij. Duitsland verliest in het oosten de strijd tegen de 
Sovjetunie. Na de invasie in Normandië verliest Duitsland in 
het westen de strijd van de andere geallieerden. Japan verliest 
van de Verenigde Staten. In 1945 worden Duitsland en Japan 
definitief verslagen.

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Eerste Wereldoorlog 1914–1918

 Soldaten in een loopgraaf dragen 

gasmaskers tegen gifgas.

2 Voor het eerst worden pantservoertuigen, 

onderzeeboten, vliegtuigen, bommen en 

landmijnen gebruikt.

3 Bijna ieder dorp in de genoemde landen 

heeft herdenkingsmonumenten voor de 

inwoners die als soldaat sneuvelden in de 

strijd en nog steeds worden op veel plaatsen 

ieder jaar herdenkingen gehouden.

Achtergrondinformatie

c Aanleiding tot de oorlog is de moord in 1914 

op de Hongaars-Oostenrijkse kroon prins 

Frans-Ferdinand, door een Servische 

student in Montenegro. Als leerstof is deze 

aanleiding niet zo interessant, omdat de 

oorzaken dieper gezocht moeten worden.

d Duitsland, dat altijd bestaan heeft uit een 

verzameling min of meer zelfstandige 

gebieden, is nog maar één land sinds 1871. 

Het is in Europa meteen een machtig land.

e Duitsland is intern verdeeld en is daardoor 

meer oorlogsmoe dan de andere landen. 

Het verdrag van Versailles in 1919 valt vooral 

daardoor erg nadelig uit voor Duitsland.

De Tweede Wereldoorlog
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Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Crisisjaren 1929–1940

 De regering besluit de werklozen een financiële 

ondersteuning te geven. De ‘steun’ mag niet te 

hoog zijn, anders zouden de werklozen – zo 

meent men – lui worden. Ze krijgen een bedrag 

dat net voldoende is om de huur en een 

eenvoudige maaltijd te betalen. Voor uitgaan, 

sport of kleren hebben ze geen geld.

Achtergrondinformatie

a Ten gevolge van de wereldcrisis in 1929. 

Deze crisis blijft echter onbesproken omdat 

het begrip economische crisis te abstract en 

te moeilijk is voor basisschoolleerlingen. 

Aan het interbellum wordt in dit hoofdstuk 

geen aparte paragraaf gewijd. De meeste 

leerstof over deze periode vinden we te 

specifiek voor de basisschool. Voor basis-

schoolleerlingen blijft de leerstof uit deze 

periode beperkt tot inzicht in de opkomst 

van de NSDAP in Duitsland. Hiermee wordt 

een verbinding gelegd tussen de Eerste en 

de Tweede Wereldoorlog. Dit inzicht is 

opgenomen als eerste basisinzicht in de 

paragraaf over de Tweede Wereldoorlog.

b De populariteit van Hitler heeft met 

verschillende factoren te maken. De Duitse 

economie gaat niet alleen gebukt onder de 

herstelbetalingen die Duitsland volgens het 

vredesverdrag van Versailles aan Frankrijk 

en Engeland moet betalen, maar ook onder 

de wereldcrisis die in Duitsland tot gierende 

inflatie leidt. Daarbij speelt Hitler handig in 

op antisemitische gevoelens die leven in 

Duitsland en op de door de Eerste Wereld-

oorlog gekwetste nationalistische gevoelens. 

Hitler profiteerde ook van de onderlinge 

verdeeldheid van de linkse partijen in 

Duitsland, waar de communistische partij de 

sociaal-democraten even fel bestrijdt als de 

rechtse partijen. Door financiële steun van 

rijke fabrikanten die ook geen vertrouwen 

hebben in de huidige toestand, kan Hitler 

een dure propagandacampagne voeren.

Uitwerking
 Na de Eerste Wereldoorlog zijn veel mensen in West-Europa 
arm en ontevreden. De onvrede groeit als de werkloosheid sterk 
stijgt (a). In Nederland zijn in de jaren 30 tot in de oorlog 
honderdduizenden mensen werkloos (1). Duitsland moet als 
verliezende partij in de Eerste Wereld oorlog andere landen veel 
schadevergoeding betalen. Daarom is daar de armoede, de 
werkloosheid en de ontevredenheid het grootst. De nationaal-
socialistische partij van Hitler speelt hier met veel succes op in (b). 

Spotprent Hitler
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Hij belooft de Duitsers welvaart en houdt hen voor dat Duitsers 
betere mensen zijn dan de mensen in veel andere landen (c). 
Het Duitse volk zou volgens Hitler bestemd zijn om over andere 
volken te heersen. Duitsland moest de basis worden van een groot 
Europees rijk. Daarom bereidt Duitsland zich vanaf die tijd voor 
op een grote veroveringsoorlog (2).
Joden en zigeuners krijgen de schuld van alles wat er fout gaat in 
Duitsland en moeten volgens Hitler geweerd worden uit de 
samenleving. Homoseksuelen en geestelijk gehandicapten hebben 
in Hitlers wereld geen recht op een menswaardig bestaan. 
Omdat hij welvaart belooft, zien veel Duitsers – maar ook mensen 
buiten Duitsland – in Hitler de grote leider die alle moeilijkheden 
zal oplossen. In 1933 wordt Hitlers partij bij verkiezingen de 
grootste partij in Duitsland (d). Deze partij komt dan tegen de zin 
van veel Duitsers aan de macht. Hitler schaft daarop in snel 
tempo de democratie af (3) en verwerft met zijn partij alleen-
heerschappij (e). Politieke tegenstanders krijgen hevig te lijden 
onder de terreur van zijn partij. 
Joden en zigeuners die niet op tijd het land uit vluchten, worden 
in grote getale naar concentratiekampen gedeporteerd, die later 
veranderd worden in vernietigingskampen. 
Als in 1939 Polen wordt aangevallen, is het duidelijk dat Hitler 
zonder oorlog niet te stoppen is. Frankrijk en Engeland 
(de geallieerden) verklaren daarop Duitsland de oorlog (f). 
Italië en Japan sluiten zich bij Duitsland aan.

Bijeenkomst van de NSDAP in Neurenberg, 1934.

Voorbeelden

2 De wapenindustrie wordt in snel tempo op 

gang gebracht. Voor de snelle verplaatsing 

van troepen leggen de Duitsers een net van 

autobanen aan. Veel werklozen vinden 

daarbij werk; er wordt een militaire jeugd-

organisatie, de Hitlerjugend, opgericht waar 

alle jongeren lid van moeten worden.

3 Andere politieke partijen en vakbonden 

worden verboden; grondrechten worden 

afgeschaft, zoals het recht eigen 

verenigingen op te richten, vrijheid van 

meningsuiting en persvrijheid, het recht op 

bescherming van de privacy; 

samenscholingen worden verboden.

Achtergrondinformatie

c Dit idee maakt deel uit van Hitlers rassen-

theorie, waarin hij verschil maakt tussen 

superieure en inferieure rassen: het 

Germaanse ras is superieur aan andere 

rassen. Joden en zigeuners worden in deze 

leer bestempeld als Untermenschen. 

Omdat kinderen op de basisschool denken 

vanuit het concrete en niet vanuit abstracte 

principes, besteden we niet expliciet 

aandacht aan zijn rassenleer, maar 

beschrijven we de praktijken van Hitler. 

Zo wordt zijn leer wel duidelijk uit zijn daden.

d Hitlers partij, de Nationaal Socialistische 

Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) krijgt 30% 

van de stemmen.

e Aanleiding tot het in snel tempo afschaffen 

van alle grondrechten van de Duitsers is de 

‘brand in het gebouw van de Rijksdag’, op 

27 februari 1933, waarbij het belangrijkste 

regeringsgebouw in Berlijn wordt verwoest. 

Voor deze brand wordt de Nederlandse 

communistische arbeider Rinus van der Lubbe 

verantwoordelijk gesteld. De werkelijke 

achtergronden van deze brand zijn echter 

nog steeds niet opgehelderd. Hitler schaft 

dan als ‘Notverordnung zum Schutz von 

Volk und Stat’ snel de hele democratie af en 

maakt zo de weg vrij voor onbeperkte 

terreur jegens tegenstanders.

f De regeringen van Engeland en Frankrijk 

verklaren Duitsland de oorlog uit machts-

politieke overwegingen: de veroverings-

politiek van Hitler verstoort het machts-

evenwicht tussen de betrokken landen.
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Voorbeelden 

4 Voor bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen 

en vliegtuigen om parachutisten en lucht-

landingstroepen te droppen, is vrijwel ieder 

gebied snel bereikbaar. 

5 Het landleger heeft de beschikking over 

tanks, pantserwagens, vrachtauto’s, jeeps.

6 Koopvaardijschepen en troepen transport-

schepen voorzien de strijdende partijen van 

materieel en manschappen; voor de strijd 

op zee worden onderzee boten, zeemijnen, 

mijnenvegers en vliegdekschepen ingezet.

7 Italië wordt in 1943 grotendeels veroverd 

door de geallieerden. 

In de Noord-Afrikaanse woestijn wordt het 

Duitse leger verslagen. Japan verovert grote 

delen van Zuidoost-Azië, waaronder 

Nederlands-Indië.

 

 Britse soldaat in de Noord-Afrikaanse 

woestijn.

8 Zwitserland, Zweden en Spanje blijven 

buiten de strijd.

Achtergrondinformatie

g Wereldwijd verliezen in totaal 20 miljoen 

burgers ten gevolge van de oorlog het leven.

h Op 7 december 1941 voerde de Japanse 

luchtmacht een verrassingsaanval uit op de 

marinehaven Pearl Harbour op Hawaï.

i Het tegenwoordige Volgograd.

j Op 6 augustus 1945 op Hirosjima en 

Nagasaky; het is tot dusver de enige keer 

dat een kernwapen in een oorlogssituatie is 

gebruikt.

 De wapens zijn vergeleken met de Eerste Wereldoorlog sneller 
en doeltreffender. Vliegtuigen zijn nu erg belangrijk (4). 
De landmacht is grotendeels gemotoriseerd en daardoor snel 
verplaatsbaar (5). Schepen spelen in de oorlogvoering een 
belangrijke rol om de aanvoerlijnen over zee naar de strijd gebieden 
te waarborgen (6). De strijd is daardoor snel verplaatsbaar. 
Verspreid over de wereld vinden veel relatief kort durende 
gevechten plaats. Omdat de strijd zich zo snel kan verplaatsen, 
kan in principe iedere plaats van het ene op het andere moment in 
een militair strijdperk veranderen en ten prooi vallen aan 
bombardementen of beschietingen. Burgers liggen hierdoor vaak 
onverwacht in de vuurlinie. Het aantal burger slachtoffers is mede 
daardoor veel groter dan in vorige oorlogen (g). 

 Engeland en Frankrijk zijn aanvankelijk onvoldoende 
bewapend voor de strijd, terwijl Duitsland al jaren aan een sterk 
leger heeft gebouwd. De oorlog verloopt de eerste jaren dan ook 
voorspoedig voor Duitsland.
In 1940 begint de aanval van Duitsland op landen langs de kust 
van West-Europa: Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en 
een groot deel van Frankrijk worden door het Duitse leger onder 
de voet gelopen en bezet. Ter voorbereiding van een Duitse 
invasie op Engeland valt de Duitse luchtmacht Engeland aan. 
De Engelsen houden echter stand tegen de voortdurende lucht-
aanvallen. In 1941 vallen de Duitse legers ook de Sovjetunie aan.
De Verenigde Staten worden bij de strijd betrokken, doordat in 
1941 Japan de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan aanvalt (h).
De Sovjetunie en de Verenigde Staten sluiten zich vanaf dat 
moment bij de geallieerden aan. Op allerlei plaatsen in de wereld 
wordt gevochten (7). Slechts weinig landen in Europa raken niet 
direct bij de oorlog betrokken (8) (zie Kaart 1 De Tweede Wereld-
oorlog in Europa in 1942). In de Sovjetunie lijden de Duitsers in 
1943 hun grootste nederlaag bij Stalingrad (i). Daar wordt duidelijk 
dat Duitsland de oorlog uiteindelijk zal verliezen. Vooral door de 
deelname van de Verenigde Staten hebben de geallieerden de 
kracht om in 1944 de invasie in Normandië uit te voeren. 
Daarna duurt het nog bijna een jaar, voordat Duitsland door de 
legers van de Sovjetunie uit het oosten en de andere geallieerden 
uit het westen definitief verslagen wordt. Japan capituleert in 
1945, nadat de Verenigde Staten de pas uitgevonden kernwapens 
hebben geworpen op twee steden in Japan (j).

Amerikaanse bommenwerpers op weg naar Duitsland.
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De bezetting in Nederland

Basisinzichten
 Nederland wordt in 1940 na een korte strijd door het Duitse 

leger bezet. In 1944 wordt het zuiden bevrijd door geallieerde 
legers die vanuit Normandië oprukken, maar hun opmars 
over de Rijn mislukt aanvankelijk. In mei 1945 is ook de rest 
van Nederland door de geallieerde legers bevrijd. 

 Aanvankelijk proberen de Duitse bezetters de Nederlanders te 
winnen voor de Duitse zaak en willen hen een maximale 
bijdrage laten leveren aan de oorlogsinspanning. Als de 
Nederlanders zich niet laten winnen voor de Duitse zaak en 
het met Duitsland steeds slechter gaat, worden goederen 
geconfisqueerd en worden Nederlanders gedwongen als 
arbeidskrachten in Duitsland te werken.

 Tijdens de oorlog worden de joden en zigeuners uit Nederland 
naar Duitse vernietigingskampen gedeporteerd, waar ze 
worden vermoord. Een klein deel van deze mensen slaagt erin 
de oorlog te overleven.

 Nederlanders moeten tijdens de bezetting hun houding 
tegenover de bezetter bepalen.

 Om zichzelf en hun familie niet nodeloos in gevaar te 
brengen, leggen de meeste Nederlanders zich tegen wil en 
dank neer bij de maatregelen van de bezetters. 
Sommigen kiezen voor collaboratie; anderen voor verzet.

Uitwerking
 Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger onverhoeds Nederland 
binnen (a). De Duitse luchtmacht bombardeert vliegvelden en 
dropt parachutisten (1). Duitse troepen trekken op verschillende 
plaatsen over de oostgrens van Nederland. Het Nederlandse leger 
is sterk verwaarloosd (2). Toch biedt dit leger meer tegenstand dan 
de Duitsers verwacht hadden (3). Daarom besluit Hitler een 
bombardement uit te voeren op Rotterdam. Daarmee wil hij 
Nederland tot overgave dwingen. Praktisch de gehele binnenstad 
wordt verwoest en veel burgers verliezen het leven. 
Nederland capituleert binnen een week na het begin van de strijd. 
Koningin Wilhelmina en de regering vertrekken een dag voor de 
capitulatie naar Engeland (b). De bezetter vormt een nieuwe 
regering (4).
Tijdens de bezettingsjaren vliegen regelmatig Engelse en 
Amerikaanse vliegtuigen over Nederland om beschietingen en 
bombardementen uit te voeren op militaire en economische 
objecten. Om te verhinderen dat ze zich in het donker kunnen 
oriënteren, moeten al spoedig van alle huizen de vensters 
verduisterd zijn. De straatverlichting is uit en het is verboden zich 
in het donker zonder speciale vergunning op straat te begeven. 

De bezetting in Nederland

Voorbeelden

1 Er worden parachutisten gedropt bij Den Haag 

en bij de Moerdijkbrug in Rotterdam.

2 Het Nederlandse leger heeft geen tanks, een 

kleine en verouderde luchtmacht en ook het 

overige materiaal is verouderd of incompleet.

3 Er is hevig gevochten bij de Grebbenberg, 

bij de Afsluitdijk en bij de Moerdijkbrug in 

Rotterdam.

 

 Duitse vliegtuigen bombarderen Rotterdam.

4 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De Tweede Wereldoorlog 1940–1945

 Arthur Seyss Inquart wordt door Hitler 

benoemd tot Rijkscommissaris van het door 

Duitsland bezette Nederland. Hier spreekt hij 

zijn Nederlandse geestverwanten van de 

NSB toe.

Achtergrondinformatie

a In verband met de oorlogsdreiging wordt 

het Nederlandse leger in 1939 al grotendeels 

gemobiliseerd.

b Als vrije mensen in het buitenland denken 

koningin en ministers meer voor Nederland 

te kunnen doen dan als gevangenen in bezet 

gebied. Aanvankelijk is hierop veel kritiek, 

maar langzamerhand ebt deze weg als men 

ziet dat de regering in Londen via ‘Radio 

Oranje’ een stimulans betekent voor het 

verzet.
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Voorbeelden

5 Nederlandse bedrijven krijgen orders voor 

de Duitse markt en worden daarvoor correct 

betaald.

6 Er komen richtlijnen voor radio-uitzendingen 

en voor de pers om alleen over voor de 

Duitsers positief nieuws te berichten. 

Oranje gezinde en Nederlands 

nationalistische teksten in schoolboeken 

worden geschrapt. Boeken tegen het 

nationaal-socialisme worden verboden; 

alle politieke partijen behalve de NSB 

worden opgeheven; radio’s moeten worden 

ingeleverd om te voorkomen dat 

Nederlanders naar uitzendingen van radio 

Oranje vanuit Engeland kunnen luisteren.

7 In de loop van de oorlog worden auto’s, 

schepen, paarden en fietsen gevorderd. 

Bedrijven worden ontmanteld en machines 

afgevoerd. Voorwerpen van nikkel, lood en 

tin moeten worden ingeleverd, bronzen 

klokken verdwijnen uit de torens en levens-

middelen uit Nederland worden naar 

Duitsland gebracht.

Achtergrondinformatie

c De gangbare opinie, die ook in veel leer-

boeken staat, was jarenlang dat de slechte 

voedselsituatie in Nederland te wijten was 

aan het wegvoeren van het meeste 

beschikbare voedsel uit Nederland naar 

Duitsland. Dat dit onjuist is en dat in het 

laatste oorlogsjaar zelfs meer voedsel uit 

Duitsland naar Nederland werd 

getransporteerd dan omgekeerd, wordt 

aangetoond door G. Trienekes (1995).

d Op het platteland is de situatie meestal 

minder slecht dan in de steden, omdat daar 

doorgaans zelf voedsel verbouwd kan 

worden.

In de herfst van 1944 wordt Zuid-Nederland door de geallieerden 
bevrijd. De geallieerde opmars wordt dan echter gestuit door het 
mislukken van de verovering van een brug over de Rijn in de slag 
om Arnhem. Na de winter wordt het geallieerde offensief in 
Nederland hervat en op 5 mei 1945 capituleren de Duitse troepen 
in Nederland. Ter nagedachtenis aan deze oorlog wordt ieder jaar 
op 4 mei de dodenherdenking gehouden en op 5 mei het 
bevrijdingsfeest gevierd.

 Volgens de bezetters zijn de Nederlanders een Duits broeder-
volk. Daarom proberen de Duitsers aanvankelijk de Nederlanders 
met een vriendelijke benadering en met propaganda te winnen 
voor de Duitse zaak. Ook willen ze eerst met correcte middelen de 
Nederlandse industrie in dienst stellen van de Duitse oorlogs-
industrie (5). Als blijkt dat veel Nederlanders niet van de Duitse 
overheersing en van de discriminatie tegen allerlei groepen in de 
samenleving gediend zijn, slaat de vriendelijkheid van de 
bezetters om in onderdrukking. Om critici tot zwijgen te brengen, 
wordt censuur ingesteld (6). 
Naarmate de oorlog vordert, wordt de schaarste aan goederen 
groter. Dit komt vooral doordat de handel met het buitenland 
onmogelijk is en veel goederen door de Duitsers in beslag 
genomen worden (7). Voor het gebrek aan voedsel in de honger-
winter van 1944–1945 zijn echter de Duitsers niet in directe zin 
verantwoordelijk. In principe is voldoende voedsel aanwezig, 
maar de staking van de spoorwegen, waartoe de Nederlandse 
regering in Londen had opgeroepen om de Duitsers te boycotten 
en het gebrek aan andere verkeersmiddelen verhinderen dat er 
voedsel en brandstof naar de steden in het westen van Nederland 
worden vervoerd (c). De voedselschaarste in de grote steden wordt 
hierdoor zo groot dat veel inwoners er van honger sterven (d).

Stadsbewoners proberen op het platteland voedsel te bemachtigen.
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De goederen die er nog zijn, probeert men zo eerlijk mogelijk 
onder de bevolking te verdelen door een distributiesysteem met 
bonnen in te voeren. Zwarthandelaren buiten de situatie uit door 
op de zwarte markt goederen tegen hoge prijzen aan te bieden. 
Men hoeft dan geen bon in te leveren. Mensen gaan 
noodgedwongen inventief om met alles wat ze nog hebben (8).
Om aan voldoende arbeidskrachten te komen in de oorlogs-
industrie houden de Duitsers in het laatste oorlogsjaar razzia’s 
om mannen op te pakken voor tewerkstelling in Duitsland. 

 Ook in Nederland worden allerlei discriminerende maatregelen 
genomen tegen joden en zigeuners. Eerst worden aan deze groepen 
allerlei beperkingen opgelegd (9). Dan begint de systematische 
deportatie naar kampen en voeren de Duitsers het grootste deel 
van de joodse Nederlanders via het doorgangskamp Westerbork 
naar concentratiekampen in Polen en Duitsland af (10). Ze worden 
daar onder gruwelijke omstandigheden gevangen gehouden en in 
gaskamers vermoord (e). 
Een aantal joden slaagt erin aan deportatie te ontkomen door het 
land te ontvluchten of door onder te duiken (f).  

Voorbeelden 

8 Men behelpt zich meestal met voedsel van 

slechte kwaliteit, zoals surrogaatkoffie en 

brood dat bestaat uit een mengsel van 

bloembollen, kastanjes, aardappelschillen 

en witte bonen. Met gebruiksvoorwerpen 

springt men zuinig om. Alles wat kapot is, 

wordt gerepareerd, alles wat zich daartoe 

leent, wordt hergebruikt. Energie is de 

laatste oorlogsjaren vooral in de grote 

steden schaars. Verwarming van de woning 

is slechts mogelijk als men ergens hout kan 

bemachtigen. Licht kan alleen nog worden 

verkregen door met een dynamo opgewekte 

stroom. Fietsen worden schaars. 

Autoverkeer wordt drastisch beperkt, trein-

verkeer wordt belemmerd door een gebrek 

aan rails en wagons. Steeds meer moet men 

te voet gaan.

9 Joden mogen al spoedig niet meer in 

bepaalde gelegenheden komen, joodse 

ambtenaren worden ontslagen, joodse 

studenten worden uit het hoger onderwijs 

verwijderd via registratie met een J-gemerkt 

persoonsbewijs, de ariërverklaring en de 

jodenster (zie foto).

10 Beruchte kampen zijn onder meer Dachau, 

Auschwitz en Bergen-Belsen.

Achtergrondinformatie

e 100.000 Nederlandse joden komen om in de 

gaskamers. In totaal worden tengevolge van 

de holocaust ongeveer zes miljoen joden en 

400.000 zigeuners vermoord.

f Ongeveer 20.000 Nederlandse joden weten 

de oorlog te overleven door te vluchten of 

onder te duiken.
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Achtergrondinformatie

11 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Anne Frank 1929–1945

 Het gezin Frank duikt in 1942 samen met vier 

andere mensen onder in een huis achter het 

bedrijf van vader Frank aan de Prinsengracht 

in Amsterdam. Daar begint Anne aan haar 

dagboek waarmee ze na de oorlog bekend 

wordt. Twee jaar lang weet de familie zich 

voor de Duitsers te verbergen, maar dan 

worden ze verraden en opgepakt. Anne sterft 

in 1945 in het Duitse concentratiekamp 

Bergen Belsen. Ze is dan vijftien jaar oud.

12 De meeste (politie-)ambtenaren, leraren en 

journalisten accepteren de censuur en de 

discriminerende maatregelen die hen 

worden opgelegd; de meeste zaken mensen 

blijven goederen en diensten leveren aan de 

bezetter; zo zijn er Nederlandse aannemers 

die voor de Duitsers bunkers bouwen. 

13 Een aantal leden van de NSB profiteert van 

de bezetting, doordat ze een politieke functie 

krijgen. Ook zijn er Nederlanders die de 

Duitsers actief steunen in hun strijd, zoals 

mensen die zich aanmelden bij de SS, die 

vechten aan het Oostfront en spionnen die 

het Nederlandse verzetswerk ondermijnen.

Achtergrondinformatie

g Nederlanders protesteren in het algemeen 

niet krachtig tegen de jodenvervolging. 

Een verklaring die hiervoor wel gegeven 

wordt, is dat de Duitsers telkens kleine 

stapjes nemen om hun doel te bereiken. 

Deze stapjes lijken telkens op zichzelf 

staande maatregelen. Joden en niet-joden 

krijgen zo de indruk dat er weliswaar 

hinderlijke, maar niet onoverkomelijke 

maatregelen genomen worden.

Een deel van deze onderduikers wordt echter toch gegrepen en 
om het leven gebracht. Tot deze laatste groep behoort ook 
Anne Frank (11). Haar dagboek is na de oorlog wereldberoemd 
geworden als document tegen discriminatie van groepen in de 
samenleving.
Verreweg de meeste Nederlanders blijven tijdens de Duitse 
bezetting gewoon hun werk doen om de kost te verdienen en 
leggen zich neer bij maatregelen van de bezetters (12) (g). 
Een aantal Nederlanders werkt uit overtuiging met de Duitsers 
samen (13). Na de oorlog is een deel van hen als landverrader 
berecht. 

Gevangen collaborateurs en landverraders.
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Ook zijn er mensen die vanaf het begin verzet plegen tegen de 
Duitse overheersing (14). Af en toe zijn er massale uitingen van 
protest tegen de bezetter geweest (15). Deze uitingen van protest 
zijn door de bezetter echter steeds met harde hand onderdrukt (16).

Een groot deel van het bevolkingsregister van Amsterdam werd verwoest.

Verzetsstrijders bevrijdden in 1944 51 mensen uit de gevangenis in Leeuwarden.

Voorbeelden 

14 Een belangrijke verzetsactiviteit is het 

huisvesten van onderduikers. Hierbij biedt 

men onderdak aan mensen die door de 

bezetter vervolgd worden. Dit kunnen joden 

zijn, mensen die weigeren naar Duitsland te 

gaan om daar te werken, piloten van 

neergestorte geallieerde vliegtuigen, of 

gezochte verzet strijders. Men helpt 

onderduikers ook aan voedsel en nieuwe 

papieren. Het verzet houdt zich daartoe bezig 

met het vervalsen van persoons bewijzen, 

bonnen en stam kaarten, met het overvallen 

van distributie kantoren om bonkaarten te 

bemachtigen. Ook vernietigt het verzet 

bevolkings registers, waardoor gezochte 

mensen niet meer geregistreerd zijn (zie foto 

rechtsboven). Een andere belangrijke activiteit 

bestaat uit het drukken en verspreiden van 

illegale kranten om de bevolking beter van 

informatie te voorzien (h).

15 In 1941 vindt de februaristaking plaats in 

Amsterdam om te protesteren tegen de 

jodenvervolging. De staking wordt echter 

gebroken, waarna de jodenvervolging 

verhevigd doorgaat; de april – meistaking 

van 1943 tegen de maatregelen van 

verplichte tewerkstelling in Duitsland van 

Nederlandse krijgsgevangenen; de 

spoorweg staking van september 1944.

16 Mensen die in het verzet zitten stellen zich 

bloot aan groot gevaar. Wie betrapt wordt 

op het plegen van sabotage of spionage 

wacht de doodstraf. Bij arrestatie proberen 

de Duitsers door marteling namen van 

andere verzetsmensen aan de weet te 

komen (zie foto rechtsonder).

Achtergrondinformatie

h Belangrijke illegale tijdschriften waren 

bijvoorbeeld Het Parool, Vrij Nederland, 

Trouw, De Waarheid, kranten die na de 

oorlog deel gingen uitmaken van de 

officiële pers.
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De bezetting van Nederlands-Indië

Voorbeelden

1 In de slag in de Javazee (zie foto links) legt 

een kleine geallieerde vloot het af tegen een 

overmachtige Japanse vloot gesteund door 

luchtmacht; het KNIL, het Koninklijk 

Nederlands Indisch Leger heeft geen schijn 

van kans tegen de overmacht aan Japanse 

strijdkrachten.

2 Bij de aanleg van de Burmaspoorweg, die 

door het oerwoud van Brits-Indië in het 

tegenwoordige Myanmar door de Japanner 

wordt aangelegd, komen duizenden 

gevangenen om het leven.

 

De bezetting van Nederlands-Indië

Basisinzicht
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet het Japanse leger een 

groot deel van Azië waaronder Nederlands-Indië. 
Nederland raakt daarmee het gezag over haar kolonie kwijt. 

Uitwerking
 Japan komt in 1941 als bondgenoot van Duitsland in oorlog 
met de geallieerden en verovert grote delen van Oost-Azië. 
Ook Nederlands-Indië wordt na een korte strijd veroverd (1) 
(zie Kaart 2 De Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië (1942)).
Europeanen worden in kampen gevangen gezet: mannen worden 
gescheiden van vrouwen en kinderen. Het leven in de kampen is 
zwaar. Veel mannen moeten arbeid verrichten voor de Japanners, 
waarbij ze als slaven worden behandeld. Duizenden mensen 
sterven aan ontberingen (2).
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië krijgt de 
onafhankelijkheidsbeweging onder leiding van Soekarno, die door 
de Nederlandse regering verboden is, hoop op zelfbestuur voor 
het land. Omdat ze van de Japanners op dit gebied meer verwacht 
dan van de Nederlanders, zoekt de beweging samenwerking met 
de bezetters. Na de capitulatie van Japan probeert Nederland het 
gezag van voor de oorlog te herstellen.
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9.3  Economische en culturele 
ontwikkelingen

Welvaart, techniek en milieu

Basisinzichten
 Aanvankelijk verbeteren de leefomstandigheden langzaam. 

 Belangrijke ontwikkelingen zijn er op het gebied van 
autoverkeer en luchtvaart en radio. 

Uitwerking
 De welvaartsstijging voor de arbeidersklasse en de midden-
groepen in de samenleving is in de eerste helft van de twintigste 
eeuw niet groot. Na de Eerste Wereldoorlog is heel Europa verarmd. 
Wel verbeteren de woonomstandigheden, doordat bijna alle huizen 
waterleiding en riolering, gas en elektriciteit krijgen. De huizen 
worden verwarmd door kolen- of oliekachels. Na 1929 krijgen veel 
gezinnen het moeilijk; doordat de wereld handel stagneert, stijgt de 
werkloosheid sterk en dalen de lonen van werkenden. 

 Op het gebied van het verkeer wordt de auto steeds 
belangrijker. Dat gebeurt het eerst in de jaren twintig in de 
Verenigde Staten, waar Ford op een lopende band zo goedkoop 
auto’s maakt, dat ze voor mensen met een gemiddeld inkomen 
betaalbaar worden (a). 

Vliegtuigen worden groter en in de jaren dertig worden de eerste 
continentale en daarna intercontinentale lijndiensten opgezet. 
Ook Nederland speelt hierin een rol (1). Vanaf de jaren dertig is er 
sprake van radio-uitzendingen op grote schaal. 

Anthony Fokker stichtte in 1919 de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek.

9.3   ECONOMISCHE EN CULTURELE 
ONTWIKKELINGEN

Welvaart, techniek en milieu

Voorbeelden

1 Plesman richt de KLM op en de luchthaven 

Schiphol; Antony Fokker bouwt vliegtuigen.

Achtergrondinformatie

a In 1907 voert Henri Ford het lopende-

bandsysteem in voor de productie van zijn 

model T. De prijs bedraagt dan $ 950, wat 

toen al zeer laag was. In 1926 is de prijs 

door efficiëntere productie echter gedaald 

tot $ 300. Dit leidt tot enorme productie. 

N.B. In 1915 levert Ford al één miljoen auto’s 

per jaar.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 9

Tijd en ruimte (a)

Tijd van de wereldoorlogen 
Nieuwste tijd: eerste helft 20e eeuw

Jaartallen en perioden

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met 

de tekst geleerd worden.

Bijlage hoofdstuk 9

Tijd en ruimte

Tijd van de wereldoorlogen (1900–1950) 
Nieuwste tijd: eerste helft 20e eeuw

Jaartallen en perioden

Politiek

1914–1918   Eerste Wereldoorlog

1933   Nationaal-socialistische partij komt in Duitsland 

aan de macht

1939–1945  Tweede Wereldoorlog

 1940  Duitsland bezet Noorwegen, Denemarken, 

Nederland (10 mei), België en Frankrijk

 1941  De Sovjetunie en de Verenigde Staten raken bij de 

oorlog betrokken

 1942–1943  Japan verovert grote delen van Azië, waaronder 

Nederlands-Indië

 1943  Duitsers verliezen de slag om Stalingrad

 1944  Invasie in Normandië; bevrijding van Zuid-

Nederland; slag bij Arnhem

 1944–1945 Hongerwinter

 1945  Bevrijding van overig Nederland 

(5 mei bevrijdings dag)

  Kernbommen op Japanse steden

1929  Stagnerende wereldhandel: werkloosheid

1939   Duitsland verovert Polen. Frankrijk en Engeland 

verklaren Duitsland de oorlog

Overige ontwikkelingen

Jaren 20  Henri Ford maakt door introductie van de massa productie 

auto’s betaalbaar

Jaren 30 Luchtvaart brengt continenten dichter bij elkaar
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Kaart 1
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Kaart 2
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Tijd van televisie en computer (1950 tot heden) 
Nieuwste tijd: tweede helft 20e eeuw
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Hoofdstuk 10 

10.1  Politieke ontwikkelingen

10.2  Bestuur in Nederland nu

10.3   Economische en culturele ontwikkelingen

Bijlage Tijd en ruimte
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10.1 Politieke ontwikkelingen

 De Koude Oorlog en samenwerking tussen landen

Basisinzichten
 Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten en de 

Sovjetunie de nieuwe wereldmachten. Europa raakt onder 
invloed van deze landen verdeeld in twee machtsblokken. 
Duitsland wordt tussen de blokken verdeeld in West- en 
Oost-Duitsland.

 Er ontstaat een vijandige verhouding tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjetunie, die Koude Oorlog wordt 
genoemd. Kernwapens dienen tot wederzijdse afschrikking. 
Beide staten proberen te voorkomen dat de ander erin slaagt 
zijn invloeds sfeer in de wereld te versterken. 
De Koude Oorlog eindigt in 1989 als de Sovjetunie door 
interne problemen uiteenvalt.

 In een poging om nieuwe oorlogen te voorkomen, wordt direct 
na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties opgericht. 

 Om de welvaart en de eenheid in Europa te bevorderen 
zoeken landen samenwerking in de Europese Unie.

Uitwerking
 De Europese landen zijn na twee wereldoorlogen minder 
machtig geworden. De Verenigde Staten en de Sovjetunie zijn de 
nieuwe grootmachten. Zij bepalen lange tijd de machts-
verhoudingen in de wereld. De West-Europese landen zijn bang 
dat de Sovjetunie haar macht naar West-Europa wil uitbreiden en 
de Sovjetunie vreest dat de westelijke geallieerde legers hetzelfde 
willen naar het oosten. 
Vrijwel direct na de oorlog wordt daarom een scherpe grens tussen 
West- en Oost-Europa getrokken, waarbij landen in Oost-Europa 
gedwongen bondgenoten worden van de Sovjetunie en de landen in 
het westen van Europa bondgenoot zijn van de Verenigde Staten. 
Nederland geeft zijn neutrale positie van voor de oorlog op en wordt 
ook lid van het westerse militaire bond genootschap, de NAVO. 

 Beide grootmachten hebben de beschikking over kernbommen 
(a) en weten dat ze elkaar met deze wapens volledig kunnen 
vernietigen. Daarom durven beide, ondanks voortdurende 
conflicten (1), geen oorlog met elkaar aan te gaan en ontstaat een 
soort gewapende vrede, waarbij de tegenstanders hun bewapening 
steeds meer opvoeren. Voor deze gewapende vrede wordt de naam 
Koude Oorlog bedacht (b).
In Oost-Europa worden staten gevestigd naar voorbeeld van de 
Sovjetunie, waar slechts één partij is toegestaan. De grens tussen 
oost en west wordt zwaar bewaakt, vooral omdat veel 
Oost-Europeanen graag naar het westen zouden verhuizen, waar 

10.1   POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

De Koude Oorlog en samenwerking 
tussen landen

Voorbeelden

1 Eén van de spannendste conflicten vindt 

plaats in 1962 als de Sovjetunie kernraketten 

stationeert op Cuba en de Verenigde Staten 

een vlootblokkade rond Cuba leggen om 

Russische schepen tegen te houden die nog 

meer kernraketten vervoeren. 

Gelukkig wenden die Russische schepen 

bijtijds de steven en blijkt de Sovjetunie 

uiteindelijk bereid om de reeds geplaatste 

raketten te verwijderen in ruil voor 

verwijdering van raketten van de 

Verenigde Staten uit Turkije.

Achtergrondinformatie

a De Verenigde Staten vanaf 1945, de 

Sovjetunie vanaf 1948. Later krijgen ook 

andere landen, Engeland, Frankrijk en China, 

de beschikking over kernwapens.

b Bij de Cuba-crisis en allerlei lokale conflicten 

zoals in Korea, Vietnam, de Filippijnen, 

Indonesië, Chili, Argentinië proberen de VS 

communistische of socialistische invloeden 

zoveel mogelijk in te dammen, ook al 

moeten ze daarvoor rechtsdictatoriale 

regimes steunen. De Sovjetunie probeert 

linkse dictaturen juist zoveel mogelijk te 

steunen. Bij inmenging in de burgeroorlog 

tussen Noord- en Zuid-Vietnam leiden de 

Verenigde Staten een gevoelige nederlaag.

 

 Vietnamees gezin na een napalmaanval.

10  Tijd van televisie en computer

domein-GS-hfd10.indd   164 12-12-2007   14:23:34



Pagina 165

Voorbeelden

2 Zie Kaart 3 Europa in 1989.

3 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Srebrenica 1995

 Het Nederlandse leger heeft vanaf het eerste 

uur meegedaan aan vredesoperaties van de 

Verenigde Naties, waarbij troepen namens 

de VN toezien op naleving van vredes-

akkoorden in verschillende gebieden.

 In juli 1995 hebben Nederlandse 

Unifilsoldaten van Dutchbat-III de taak de 

enclave Srebrenica in Bosnië te 

beschermen, maar niet het mandaat om te 

vechten. Ze zijn daartoe ook onvoldoende 

bewapend. Daardoor kunnen de troepen van 

de Bosnisch-Servische generaal Mladic de 

enclave zonder slag of stoot innemen. 

Dit blijkt de inleiding tot het drama van de 

massamoord op duizenden moslimmannen 

die gehoopt hadden in de enclave een veilig 

heenkomen te vinden.

Achtergrondinformatie

c De Volkenbond, die vlak na de Eerste Wereld-

oorlog wordt opgericht, brengen we hier om 

overlading te voorkomen niet ter sprake.

d Het vetorecht, dat ervoor zorgt dat elk van 

deze landen afzonderlijk in staat is om 

belangrijke besluiten tegen te houden.

meer welvaart en vrijheid is dan in hun eigen land. De naam voor 
deze grens is IJzeren Gordijn. 
In de verdeling van Oost- en West-Duitsland neemt de oude 
hoofdstad van Duitsland Berlijn, een bijzondere positie in. De stad 
ligt in Oost-Duitsland, maar het westelijk deel ervan vormt hierin 
een westerse enclave. Tussen Oost- en West-Berlijn wordt op gezag 
van de Sovjetunie een hoge muur gebouwd, om te voorkomen dat 
mensen uit Oost-Europa via Berlijn naar het vrijere en meer 
welvarende westen vluchten.
Een nieuwe situatie ontstaat in 1989, als de Sovjetunie door interne 
problemen uiteenvalt. Er ontstaan daardoor verschillende nieuwe 
landen, waarvan Rusland het belangrijkste land is (2). 
De Koude Oorlog is dan geëindigd. De Oost-Europese landen die 
steeds onder invloed van de Sovjetunie gestaan hebben, krijgen nu 
meer vrijheid en de meeste landen kiezen voor een meer 
democratische staatsvorm. Het IJzeren Gordijn verdwijnt als grens, 
de muur in Berlijn wordt afgebroken. Oost- en West-Duitsland 
worden herenigd en er komt vrijer verkeer tussen Oost- en West-
Europa. De bewapeningswedloop stopt; de grote mogendheden 
verminderen voor het eerst hun kernwapen voorraden. In een 
aantal westerse landen, waaronder Nederland, wordt de militaire 
dienstplicht afgeschaft. 

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog maken de geallieerden 
plannen voor een organisatie voor het vreedzaam handhaven van 
vrede en veiligheid in de wereld (c). Als resultaat van deze plannen 
wordt direct na de oorlog de Verenigde Naties opgericht. 
Het hoofdkwartier is gevestigd in New York. De Verenigde Naties 
kent verschillende onderafdelingen. Belangrijke onderafdelingen 
van de Verenigde Naties zijn Unicef, een organisatie voor kinderen 
en vluchtelingen, en Unifil dat zorgt voor een vredesmacht in 
gebieden waar op verzoek van tegenover elkaar staande partijen 
een conflict in de hand gehouden moet worden. (3). Alle landen die 
vreedzame bedoelingen hebben, mogen er lid van worden. 
Inmiddels zijn bijna alle landen lid. De vijf landen, die bij de 
oprichting het machtigst waren, de Verenigde Staten, de Sovjetunie, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en China, hebben in de Verenigde Naties 
een belangrijke stem (d).
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 Om de samenwerking tussen de Europese landen op een aantal 
gebieden te verbeteren, is de Europese Unie, de EU, opgericht (4) (e). 
Hiervan zijn nu 27 staten lid (5). Het uiteindelijke doel van de EU is 
een verenigd Europa zonder interne grenzen. Daartoe is een 
gemeenschappelijke munt, de Euro, ingevoerd en ook worden 
Europese wetten gemaakt, waar de leden zich aan dienen te 
houden (6). Het bestuur van de Europese Unie is gevestigd in 
Brussel. Daar vergadert ook het Europees Parlement (f). De leden 
hiervan worden gekozen door de bevolking van de lidstaten.

Dekolonisatie van Nederlands-Indië naar Indonesië 
(1945–1949)

Basisinzicht
 Na de Tweede Wereldoorlog worden de koloniën van de 

Europese landen zelfstandig. Nederland beseft aanvankelijk 
niet dat het koloniale tijdperk voor de Europese landen al 
zo snel is beëindigd en wil Nederlands-Indië niet zo snel 
onafhankelijk laten worden. Het voert oorlog tegen de 
vrijheidstrijders, maar onder druk van de Verenigde Staten 
moet Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië erkennen.

Uitwerking
 Na de Tweede Wereldoorlog zijn de West-Europese landen te 
zeer verzwakt om nog een koloniale politiek te voeren. Tussen 1945 
en 1960 worden bijna alle koloniën in Afrika (zie Kaart 2 
De dekolonisatie van Afrika 1950–1982) en Azië zelfstandige staten.

Voorbeelden

4 Belangrijke aandachtspunten voor de 

samenwerking zijn handel, transport, geld-

verkeer, landbouw en milieu.

5 Leden van de EU zijn Frankrijk, Italië, de 

Bondsrepubliek Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk (g), Spanje, Portugal, 

Griekenland, Nederland, België, Luxemburg, 

Denemarken, Ierland, Finland, Zweden, 

Oostenrijk, Cyprus, Estland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, 

Slowakije en Tsjechië, Bulgarije en 

Roemenië.

6 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Europa vanaf 1945

 Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, 

Finland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, 

België, Italië, Portugal en Spanje voerden in 

2002 de Euro als betaalmiddel in.

Achtergrondinformatie

e De geschiedenis van de Europese Unie is 

voor de basisschool niet belangrijk. 

Daarom laten we het ontstaan van de Unie 

uit de Europese Gemeenschap voor Kolen 

en Staal, de Europese Economische 

Gemeenschap en de Europese 

Gemeenschap hier achterwege.

f Feitelijk zetelt het Europese parlement 

beurtelings in Brussel en Straatsburg, maar 

we vinden deze kennis als basisstof te 

specifiek.

g Het Verenigd Koninkrijk omvat 

Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, 

Wales) en Noord-Ierland.

Dekolonisatie van Nederlands-Indië 
naar Indonesië (1945–1949)
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Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Indonesië 1945–1949

 Met deze proclamatie, getekend op 

17 augustus 1945, laat Soekarno aan de 

wereld weten dat het koloniale Nederlands-

Indië definitief verleden tijd is.

2 Veel Nederlandse dienstplichtige militairen 

worden naar Nederlands-Indië gestuurd om 

de orde te herstellen. In 1947 heroveren ze 

delen van Java en Sumatra. Daarbij worden 

ook veel burgers gedood. De Indonesische 

vrijheidstrijders trekken zich terug in de 

bergen en voeren een guerrillaoorlog.

Achtergrondinformatie

a De zogenaamde politionele acties.

 

 Nederlandse tanks op Java tijdens de eerste 

politionele actie.

10.2  BESTUUR IN NEDERLAND NU

In Nederlands-Indië roept de nationale partij van Soekarno na de 
capitulatie van Japan het onafhankelijke Indonesië uit (1). Als het 
Nederlandse gezag na de oorlog terugkeert, hebben de nationalisten 
al een groot gebied onder controle. Nederland onderkent de nieuwe 
verhoudingen in de wereld echter niet en voelt niets voor een 
spoedige machtsoverdracht. De Nederlandse regering is onder 
andere bang dat het grote economische schade zal lijden door het 
verlies van Nederlands-Indië. 
De spanningen tussen de nationalistische onafhankelijkheids-
strijders en het Nederlands bestuur nemen zodanig toe, dat 
Nederland overgaat tot militair geweld (2) (a). Nederland wordt 
echter door de Verenigde Naties en door de Verenigde Staten 
onder druk gezet om de soevereiniteit aan de Indonesiërs over te 
dragen. In 1949 gaat Nederland voor deze druk door de knieën. 
De verhouding met de nieuwe regering van Indonesië, met aan 
het hoofd Soekarno, is echter slecht. Daardoor keren duizenden 
Nederlanders die nog in Indonesië wonen naar Nederland terug. 
Ook Indonesiërs die hun trouw aan Nederland betoond hebben, 
vertrekken naar Nederland. Tot deze groep behoren veel mensen 
uit de Molukken, die als soldaten voor Nederland gevochten 
hebben (zie ook 10.3 Economische en culturele ontwikkelingen, 
Migratie en multiculturaliteit).

10.2 Bestuur in Nederland nu

Basisinzichten
 In Nederland zijn de belangrijkste rechten en plichten van 

Nederlanders vastgelegd in de grondwet. De rechten zijn 
bedoeld om ieders persoonlijke vrijheid zoveel mogelijk te 
garanderen. De plichten zijn bedoeld om een goed bestuur 
van het land mogelijk te maken.

 In de grondwet is ook bepaald dat Nederland een democratie is. 
Land, provincies en gemeenten worden bestuurd volgens 
democratische principes.

 Regering en parlement vormen het bestuur van Nederland. 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn belangrijk in het 
bestuur van een provincie; gemeenteraad en burgemeester & 
wethouders vormen het bestuur van een gemeente.

 Er zijn ook tal van organisaties naast de overheid die 
uiteenlopende doelen nastreven. Een aantal van deze 
organisaties heeft een internationaal karakter.

 De politie heeft zorg voor de openbare orde en veiligheid en 
doet onderzoek naar misdrijven. Een rechter doet uitspraken 
bij geschillen. Als er strafbare feiten gepleegd zijn, wordt 
bepaald of een verdachte schuldig is en wordt indien nodig 
een straf opgelegd.
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Uitwerking
 In de grondwet staat dat iedere Nederlander recht heeft op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat betekent dat 
doorgaans niemand zonder toestemming van de bewoner diens 
huis mag betreden, zonder toestemming van de geadresseerde 
diens post mag lezen, of zonder toestemming van de eigenaar 
over diens eigendommen mag beschikken.
Tegenover de rechten staan de plichten zich aan de wetten en 
regels van het land te houden, belasting te betalen (1) en de leer-
plicht. Uit de belastinggelden betaalt de overheid een groot deel 
van de voorzieningen voor de burgers (2).
De rechten en plichten van de Nederlanders zijn uitgewerkt in tal 
van wetten en regels (3).
Om toe te zien op de naleving van wetten en regels zijn allerlei 
instellingen in het leven geroepen (4). 
Sinds de invoering van de democratie worden de bestuurders van 
de overheid in het land gecontroleerd door een gekozen volks-
vertegenwoordiging (zie 8.2 Politieke ontwikkelingen, Opkomst van 
de burgerij, de Franse Revolutie en de weg naar democratie). 
Vanaf die tijd kunnen de inwoners invloed uitoefenen op het 
bestuur door bij verkiezingen hun stem uit te brengen op een 
partij en op een kandidaat van hun keuze. De vergaderingen van 
de volksvertegenwoordigers zijn in principe openbaar, zodat het 
‘volk’ kan zien hoe zij vertegenwoordigd wordt. Als er verkiezingen 
naderen krijgen kiesgerechtigden een oproep om deel te nemen. 
Niet alle inwoners van Nederland hebben kiesrecht (5).
Wie gekozen wil worden in de Tweede Kamer, in een de 
Provinciale Staten of in een gemeenteraad moet lid worden van 
een politieke partij (6). Politieke partijen maken vóór de 
verkiezingen reclame voor hun programma en presenteren hun 
belangrijkste kandidaten. Op de dag van de verkiezingen brengen 
de kiezers in een stembureau hun stem uit op een kandidaat van 
een politieke partij. De partij met de meeste stemmen krijgt de 
meeste vertegenwoordigers in het bestuur (a).

Voorbeelden

1 Belangrijke belastingen zijn: de BTW, 

waarbij over allerlei verhandelde artikelen 

bijvoorbeeld 19% bij de verkoopprijs wordt 

opgeteld en aan de belastingdienst moet 

worden afgedragen; de loon- en inkomsten-

belasting, waarbij een deel van het 

verdiende loon aan de belasting dienst moet 

worden betaald.

2 Er worden wegen, bruggen, dijken en straat-

verlichting aangelegd, er worden scholen 

onderhouden en een leger voor de 

verdediging van het land en ook politie en 

justitie worden uit belastinggelden betaald.

3 De Warenwet zorgt ervoor dat niet iedereen 

zomaar op straat voedsel mag verkopen. 

Dat is belangrijk om tegen te gaan dat er 

bedorven voedsel te koop wordt aangeboden 

waar mensen ziek van worden; ook zorgt de 

Warenwet ervoor dat er geen gevaarlijk 

speelgoed in de winkels komt. In de Wet op 

het primair onderwijs staat dat alle kinderen 

verplicht naar school moeten als ze vijf jaar 

zijn geworden; in de Wegenverkeerswet 

staan de verkeersregels waaraan mensen 

zich moeten houden. Deze regels zijn 

gemaakt voor de veiligheid van alle verkeers-

deelnemers.

4 De Inspectie van het onderwijs controleert 

de scholen, de Keuringsdienst van Waren 

controleert levensmiddelen en andere 

producten in de winkels, de belastingdienst 

controleert of de mensen de belasting wetten 

naleven en de politie controleert of mensen 

zich aan de verkeersregels houden.

5 Jongeren onder de 18 jaar en gevangenen 

hebben geen kiesrecht.

6 In de Nederlandse politiek zijn het CDA, de 

PvdA en de VVD grote politieke partijen.

Achtergrondinformatie

a De verkiezingen voor het Europese parlement 

en voor de Waterschappen blijven hier 

onbesproken; de functie van het Europese 

parlement is voor kinderen niet goed 

duidelijk te maken en de waterschappen 

vinden we als leerstof te onbelangrijk.
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Voorbeelden

7 Belangrijke regeringsgebouwen zijn gelegen 

aan en rond het Binnenhof: de Ridderzaal, 

het Torentje aan de Hofvijver, de zetel van 

de minister-president en het gebouw van de 

Tweede Kamer.

8 Er wordt in grote lijnen duidelijk gemaakt wat 

de regering wil gaan doen op het gebied van 

het milieu, de gezondheidszorg, het onderwijs, 

de belastingen, de woning bouw, defensie en 

ook hoeveel geld er voor beschikbaar is.

9 Deze mogen niet in strijd zijn met de grond-

wet en met wetten van de Europese Unie. 

 De regering heeft het verplichte rijbewijs 

voor bromfietsers ingevoerd en gezorgd 

voor vervroeging van de leerplichtige 

leeftijd van zes naar vijf jaar.

10 Het onderhoud van gemeentelijk groen en 

gemeentelijke gebouwen; het plannen van 

nieuwe woonwijken en industrieterreinen; 

het onderhouden en aanleggen van wegen 

en fietspaden; het oplossen van parkeer-

problemen; het veiliger maken van het 

verkeer; het bestrijden van werkloosheid in 

de gemeente door te proberen gunstige 

vestigingsvoorwaarden te scheppen voor 

bedrijven; zorg voor een schoon milieu in de 

gemeente; het bevorderen van kunst, 

cultuur, recreatie en sport in de gemeente. 

11 Inwoners van de gemeente kunnen op het 

gemeentehuis terecht als ze een paspoort 

moeten vernieuwen, als ze een bouw-

vergunning willen aanvragen, of als ze 

klachten hebben over het onderhoud van 

groen in hun wijk.

Achtergrondinformatie

b De naam Staten-Generaal verwijst naar het 

bestuurslichaam dat in de Republiek de kern 

van het landsbestuur vormde en die bestond 

uit afgevaardigden uit de Gewestelijke 

Staten. De staatsrechtelijke basis was in die 

tijd uiteraard heel anders.

c Om het voor de basisschoolkinderen niet 

dadelijk te ingewikkeld te maken, geven we 

hier een wat vereenvoudigde voorstelling 

van zaken. Formeel maakt ook de vorst deel 

uit van de regering en vormen de ministers 

het kabinet (des konings). Omdat het woord 

‘regering’ meer dagelijkse spreektaal is, dan 

het woord ‘kabinet’, gebruiken we hier het 

woord regering als we het kabinet bedoelen. 

Voor de basisschool blijft ook het begrip 

‘staatssecretaris’ buiten beschouwing.

 Het landsbestuur bestaat uit de regering en de volks-
vertegenwoordiging, die ook wel Staten-Generaal (b) of parlement 
genoemd wordt (zie ook 8.2 Politieke ontwikkelingen, Opkomst 
van de burgerij, de Franse Revolutie en de weg naar democratie). 
Het landsbestuur zetelt in Den Haag (7). De regering bestaat uit 
ministers, die onder leiding staan van een minister-president (c). 
Het parlement bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. 
Beide kamers hebben hun eigen taak: de Tweede Kamer 
controleert de ministers en stuurt ze zo nodig bij. De Eerste Kamer 
controleert of de Tweede Kamer haar werk goed gedaan heeft. 
Een feestelijke gebeurtenis vindt ieder jaar plaats op Prinsjesdag, 
de derde dinsdag van september. De koningin opent dan op 
ceremoniële wijze (gouden koets, troonrede) het parlementaire 
jaar. Op deze dag presenteert de regering van het land haar 
plannen voor het komende jaar (8). Een belangrijke taak daarbij is 
het maken of wijzigen van wetten en regels (9).
Nederland is staatkundig opgedeeld in provincies die weer 
onderverdeeld zijn in gemeenten. 
Iedere provincie heeft een provinciebestuur, iedere gemeente een 
gemeentebestuur. Een provinciebestuur heeft onder andere de 
taak om gemeentebesturen te controleren. Het provinciebestuur 
bestaat uit Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 
Provinciale Staten controleert of de Gedeputeerde Staten haar 
werk goed doet. De bevolking van iedere provincie kiest eens in de 
vier jaar de Provinciale Staten. Het provinciebestuur is gevestigd 
in het provinciehuis dat staat in de hoofdstad van de provincie. 
Een gemeentebestuur heeft de zorg voor de goede gang van zaken 
in de gemeente. 
Het bestuur van een gemeente bestaat uit burgemeester & 
wethouders en de gemeenteraad. Het bestuur zetelt in het 
gemeentehuis. Van daaruit worden allerlei zaken aangaande de 
gemeente geregeld (10). Inwoners van de gemeente kunnen er 
terecht voor hun contacten met het bestuur (11). Daar is ook de 
burgerlijke stand gevestigd, waar geboorten, huwelijken, sterf-
gevallen en verhuizingen van de inwoners van de gemeente 
worden bijgehouden. De bevolking van iedere gemeente kiest eens 
in de vier jaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is de 
volksvertegenwoordiging van de gemeente. De gemeente raad kiest 
uit haar midden een aantal wethouders. Die zorgen samen met de 
burgemeester, die aan het hoofd staat van de gemeente voor het 
dagelijks bestuur. De gemeenteraad controleert het werk van 
burgemeester & wethouders.
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 Er zijn ook tal van organisaties die niet tot de overheid 
behoren en die opkomen voor specifieke belangen (d) (12). 
Deze organisaties hebben een bestuur, dat namens de leden de 
taken verricht (13). Afhankelijk van hun doelstellingen 
organiseren ze allerlei activiteiten (14). Op allerlei manieren 
komen ze aan geld om hun doelstellingen te bereiken (15). Als het 
nodig is voor het bereiken van hun doelstellingen, overleggen ze 
met de overheid (16). Soms leidt dit overleg tot conflicten en 
worden er acties gevoerd (17).

De Vakbond van leraren demonstreert in 1999 in Den Haag voor betere salarissen.

In 1970 is Feyenoord de eerste Nederlandse winnaar van de Europacup I.

Voorbeelden

12 Vakbonden komen op voor de belangen van 

werknemers in een bepaald beroep, zoals 

voor gunstige werktijden en een behoorlijk 

loon. Consumentenorganisaties komen op 

voor redelijke prijzen en een goede kwaliteit 

van producten die te koop worden 

aangeboden, zoals de consumentenbond; 

ouderenbonden; organisaties voor reizigers, 

zoals ROVER; organisaties voor auto-

mobilisten, zoals de ANWB; sport bonden, 

zoals de KNVB en het IOC; hobby clubs; 

organisaties voor de bestrijding van 

armoede, zoals de NOVIB en Foster Parents; 

organisaties voor de bescherming van dieren, 

zoals Lekker dier; organisaties voor de hulp 

aan slachtoffers van oorlogen en rampen.

13 Het bestuur bestaat uit een voorzitter die 

vergaderingen leidt, een secretaris die de 

post verzorgt en afspraken bijhoudt, de 

penningmeester die de gelden beheert en de 

rekeningen betaalt.

14 Sportverenigingen organiseren wedstrijden, 

toernooien en competities. De stichting 

Kinderpostzegels organiseert ieder jaar een 

actie om geld in te zamelen voor goede 

doelen, waarbij kinderen van groep 8 van veel 

basisscholen geld inzamelen door postzegels 

en kaarten te verkopen. Amnesty International 

organiseert avonden voor het schrijven van 

brieven aan regeringen, waarin gepleit wordt 

voor het vrijlaten van politieke gevangenen 

en voor afschaffing van martelingen en van 

de doodstraf.

15 Sportverenigingen en muziekverenigingen 

innen contributie van leden, De Vereniging 

tot Behoud van Natuurmonumenten werft 

donateurs en krijgt subsidie van de overheid, 

het Rode Kruis houdt inzamelingsacties.

16 Vergunningaanvragen voor acties, politie-

begeleiding bij evenementen, aanvragen 

van subsidies om taken uit te voeren.

17 Demonstraties op het Binnenhof; blokkades 

van boeren of vrachtwagenchauffeurs op 

snelwegen.

Achtergrondinformatie

d Deze belangen hoeven niet altijd 

eigenbelangen te zijn. Er zijn tal van ideële 

organisaties die opkomen voor algemene 

belangen of specifieke belangen van derden.
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18 Een andere bekende medische organisatie is 

Artsen zonder grenzen.

19 Het Wereldnatuurfonds richt zich vooral op 

het beschermen van met uitsterven 

bedreigde dieren en plantensoorten. 

Greenpeace voert vooral actie tegen 

activiteiten die de natuur bedreigen.

20 De politie surveilleert op straat, regelt het 

verkeer, begeleidt bijzondere transporten, 

houdt orde bij grote evenementen, zoals 

voetbalwedstrijden en houdt snelheids-

controles.

21 Doet technisch onderzoek op de plaats van 

een misdrijf (vingerafdrukken, DNA-

onderzoek), spoort verdachten en getuigen 

op en ondervraagt ze.

22 Het conflict kan gaan tussen burgers, 

organisaties en bedrijven om te bepalen of 

een boom in de tuin van de buurman mag 

worden omgehakt, een staking in een 

fabriek mag doorgaan; of een werknemer 

door zijn baas ontslagen mag worden, of de 

kinderen na een scheiding bij de vader of bij 

de moeder moeten wonen.

23 Bij strafbare feiten gaat het om diefstal, 

drugs handel, mishandeling, moord en 

dergelijke.

24 De meest voorkomende straffen zijn geld-

boetes en gevangenisstraf; ook worden 

alternatieve straffen gegeven, waarbij de 

veroordeelde een aantal uren diensten moet 

verlenen in een bedrijf of instelling; de dood-

straf bestaat nog in verschillende landen. 

In Nederland is de doodstraf afgeschaft.

Een aantal organisaties heeft een internationaal karakter. 
Een internationale organisatie die zich inzet voor slachtoffers van 
oorlogen en natuurrampen is het Rode Kruis (18). Een organisatie 
die zich inzet voor de mensenrechten en voor vrijlating van 
politieke gevangenen is Amnesty International. Ook zijn er 
verschillende internationale organisaties die zich inzetten voor de 
bescherming van natuur en milieu (19).

 De politie bewaakt de openbare orde en de veiligheid door toe 
te zien op de naleving van regels en wetten (20). De politie houdt 
zich ook bezig met onderzoek naar misdrijven en de opsporing 
van verdachten (21).
Als mensen een conflict hebben waar ze samen niet uitkomen, 
dan kunnen ze naar een rechtbank gaan en een rechter om een 
uitspraak vragen (22). Om het eigen standpunt in een conflict zo 
goed mogelijk te verdedigen, kunnen beide partijen gebruikmaken 
van de diensten van een advocaat.
Als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit, dan moet hij voor 
de rechtbank verschijnen (23). De rechter moet dan bepalen of de 
verdachte schuldig is. Om dit te onderzoeken worden rechts-
zittingen georganiseerd. Hierbij spelen de volgende partijen een rol:
– de verdachte, die beschuldigd is van een misdrijf;
– de aanklager, die fungeert als aanklager van de verdachte; 
–  de rechter, die onpartijdig is en uitspraak doet, nadat hij de 

zaak heeft aangehoord;
– de advocaat, die tot taak heeft de verdachte te verdedigen;
–  getuigen, die informatie hebben over het misdrijf, of over de 

verdachte. Zij kunnen door de advocaat en de aanklager 
worden opgeroepen en ondervraagd. 

Als de verdachte schuldig wordt bevonden legt de rechter meestal 
een straf op (24). Indien schuld niet bewezen is, volgt vrijspraak. 
Iemand die het niet eens is met de uitspraak van een rechter kan 
in hoger beroep gaan. Dan wordt de rechtszaak voorgelegd aan 
een hogere rechtbank.

Politie in actie: arrestatie van ordeverstoorders op Prinsjesdag.
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10.3  Economische en culturele 
ontwikkelingen

Welvaart, techniek en milieu

Basisinzichten
 Het verschil in welvaart tussen arme en rijke landen wordt 

groter.

 Belangrijke ontwikkelingen zijn er op het gebied van auto-
verkeer, scheepvaart en luchtvaart. Ruimtevaart, 
telecommunicatie, computertechnologie en kernenergie zijn 
opgekomen.

 Nederland gaat door met de strijd tegen het water.

 De sterk toegenomen economische activiteiten hebben 
nadelige gevolgen voor het milieu. In de loop van de eeuw 
krijgt men hier steeds meer oog voor.

Uitwerking
 In de 20e eeuw neemt het verschil in welvaart tussen rijke en 
arme landen sterk toe (a). Tot de arme landen behoren de landen 
in Afrika en Azië die vroeger koloniën waren. Nog steeds zijn veel 
arme landen leveranciers van goedkope grondstoffen voor de rijke 
landen (zie aardrijkskunde hoofdstuk 5 Kaart 14, Industrie en Arm 
en rijk). Het welvaartspeil blijft achter doordat de bevolking van 
de arme landen veel sneller groeit dan de bevolking van de rijke 
landen; hierdoor moeten de inkomsten van een land door steeds 
meer mensen gedeeld worden (zie aardrijkskunde hoofdstuk 2, 
Bevolking) (b).
Om te proberen de verschillen kleiner te maken, geven rijke 
landen hulp aan arme landen (1). Ook particuliere organisaties 
steunen projecten in arme landen (2). Geboden hulp is echter lang 
niet altijd effectief (3).

Nederlandse scholieren maken op een tentoonstelling kennis met het internet.

10.3   ECONOMISCHE EN CULTURELE 
ONTWIKKELINGEN

Welvaart, techniek en milieu

Voorbeelden

1 Het geven van noodhulp, zoals voedsel en 

medicijnen op plaatsen waar hongersnood 

dreigt; structurele hulp, zoals het helpen bij de 

aanleg van irrigatiesystemen; het verschaffen 

van beter zaaigoed in de land bouw, het 

stichten van scholen; het uitzetten van vis in 

meren en het verschaffen van vistuig.

2 Organisaties als NOVIB, het Rode Kruis, 

Simavi, Foster Parents, Max Havelaar helpen 

bij het opzetten van concrete projecten om 

welvaart en welzijn in de arme landen te 

verhogen.

3 Voedselhulp komt soms niet op de juiste 

plaatsen terecht als er binnen het land geen 

vervoer is, of doordat in het noodlijdende 

land een oorlog woedt waarbij de tegen-

partij de doorgang van hulpgoederen 

verhindert. Geleverde landbouwmachines 

gaan kapot en kunnen niet gerepareerd 

worden. Sommige monoculturen putten de 

grond uit en doen gevarieerde effectieve 

vormen van inheemse landbouw 

verdwijnen, waardoor een gebied 

kwetsbaarder wordt voor misoogst. 

Uitgezette nijlbaarzen in het Victoriameer 

verwoesten het aanwezige ecosysteem.

Achtergrondinformatie

a Rond 1500 was het verschil in rijkdom tussen 

de armste en de rijkste landen in de wereld 

niet erg groot. De rijkste landen, China en de 

Zuid-Amerikaanse indianen rijken, waren 

ongeveer 1,5 maal zo rijk als de arme landen. 

In de 20e eeuw zijn de rijkste landen, de 

geïndustrialiseerde westerse staten, 

400 maal zo rijk als de armste landen.

b Ook slechte organisatie en ongelijke 

verdeling van goederen binnen arme landen 

zelf is vaak een oorzaak voor de daar 

heersende armoede.
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4 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Haven van Rotterdam vanaf ca. 1880

 De haven van Rotterdam ontwikkelt zich na de 

oorlog tot een van de grootste haven steden 

van de wereld, onder andere door de Nieuwe 

Waterweg, Europoort en de Maasvlakte. 

5 In 1962 vindt de eerste bemande ruimte vlucht 

plaats (Youri Gagarin). In 1968 landen de eerste 

ruimtevaarders op de maan (Armstrong en 

Young). Tegenwoordig cirkelen vele satellieten 

met allerlei doel einden, zoals spionage-

satellieten, televisie satellieten, weer satellieten 

rond de aarde. Er waren in 2000 zelfs plannen 

om een ruimte station te exploiteren waar 

toeristen een kijkje kunnen nemen.

6 Auto’s worden gespoten door computer-

gestuurde robots. Bij de staalproductie 

bedient één man een computer die het 

productieproces automatisch uitvoert in een 

hal waar vroeger honderd mensen werkten.

7 Kernenergie wordt het eerst gebruikt om 

vernietigingswapens te maken: de kernbom; 

later worden ook kerncentrales gebouwd 

voor de opwekking van elektriciteit. 

In Nederland worden kerncentrales 

gebouwd in Dodewaard en Borsele. 

8 De grootste kernramp met een centrale vindt 

plaats in Rusland bij Tjernobile in de buurt 

van Kiev. Honderden mensen verliezen 

daarbij het leven en een groot gebied 

rondom de kerncentrale wordt vanwege de 

gevaarlijke straling voor jaren onbewoonbaar. 

In Nederland zullen kern centrales die door 

ouderdom buiten gebruik worden gesteld 

niet vervangen worden door nieuwe.

Achtergrondinformatie

c In Nederland zijn in 1939 100.000 personen-

auto’s; in 1964 rijden er 1 miljoen; in 1970 

2,5 miljoen en in 2000 bijna het dubbele 

daarvan.

d Reeds in 1936 kent Berlijn televisie-

uitzendingen. In de jaren vijftig wordt druk 

geëxperimenteerd en worden ook in 

Nederland de eerste televisie-uitzendingen 

verzorgd.

 Op het gebied van het verkeer wordt de auto steeds 
belangrijker. Vooral na de Tweede Wereldoorlog gaat het 
autoverkeer steeds meer het straatbeeld bepalen (c). 
Vrachtschepen worden steeds groter. Voor de olieaanvoer worden 
mammoettankers gebouwd. Door de toename van de scheepvaart 
breiden havens zich sterk uit (4). Na de Tweede Wereld oorlog 
worden straalvliegtuigen gebouwd. Ook komt de ruimte vaart tot 
ontwikkeling (5).
Vanaf de jaren dertig is er sprake van radio-uitzendingen op grote 
schaal. Rond 1960 wordt de televisie gemeengoed (d).
Na de Tweede Wereldoorlog komt het mechaniseringproces van de 
arbeid in een nieuwe fase. Tot nu toe worden machines steeds door 
mensen bediend. Vanaf deze tijd worden technieken ontwikkeld 
waarbij machines automatisch bediend worden door een computer-
programma. Vanaf de jaren tachtig worden deze technieken in 
allerlei fabrieken gebruikt (6) (zie ook Aardrijkskunde: 4.1 Industrie, 
Productie in de industrie). Rond 1990 wordt ook in huizen, kantoren 
en scholen de computer ingevoerd. 
Natuurkundigen doen ontdekkingen die het gebruik van kern-
energie mogelijk maken (7). Omdat deze energievorm een voor de 
mens schadelijke straling met zich meebrengt, staat deze energie-
vorm in veel landen ter discussie (8).  
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Daarom blijven fossiele brandstoffen noodzakelijk. Als in de jaren 
zestig bij Slochteren een groot gasveld in de bodem wordt ontdekt, 
blijkt Nederland ineens rijk aan fossiele brandstoffen (9). 
Om kernenergie en fossiele brandstoffen te vervangen, worden ook 
meer milieu vriendelijke vormen van energie ontwikkeld (e) (10).

 De Zuiderzeewerken, waarmee rond 1930 al een begin is 
gemaakt, worden in de 20e eeuw voltooid. Er ontstaat een 
compleet nieuwe provincie, Flevoland. In Zeeland wordt het 
Deltaplan uitgevoerd om de kustverdediging van Zeeland en de 
Zuid-Hollandse eilanden te versterken. (zie aardrijkskunde 
hoofdstuk 2.3 Landschappen in Nederland: laag Nederland). 
Aanleiding daarvoor is de watersnoodramp van 1953 (11). 
Inmiddels is duidelijk dat het gevaar niet alleen van zee komt, 
maar ook van de grote rivieren. Klimaatverandering draagt eraan 
bij dat de neerslag in Europa grilliger wordt en daarmee het 
waterpeil in de grote rivieren óók. In de jaren negentig 
overstromen enkele grote rivieren bijna. Dat is de aanleiding voor 
een aantal dijkverzwaringsprojecten. Ook wordt er meer ruimte 
voor water gecreëerd in de vorm van overloopgebieden, die een 
teveel aan rivierwater op kunnen nemen.

Greenpeace protesteerde in 1999 met succes tegen gasboringen in de Waddenzee.

Voorbeelden

9 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De gasbel 1959–2030?

 Dankzij de vondst van het aardgas is 

Nederland gaandeweg helemaal op gas 

overgegaan. Bijna alle huishoudens 

gebruiken aardgas en meer dan tienduizend 

kassen en ongeveer vijfduizend bedrijven 

zijn op het aardgasnet aangesloten.

10 Zonne-, water- en windenergie.

11 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De watersnood 1953

 In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 

breken in Zeeland, West-Brabant en op de 

Zuid-Hollandse eilanden tijdens een enorme 

storm de dijken door. 1836 mensen vinden 

de dood, 72.000 mensen raken dakloos en 

200.000 hectare land overstroomt. Het is een 

nationale ramp. Heel Nederland zamelt 

kleding en geld in, evacués vinden een 

gastvrij onthaal en ook vanuit het buitenland 

komt hulp.

Achtergrondinformatie

c In Nederland zijn in 1939 100.000 personen-

auto’s; in 1964 rijden er 1 miljoen; in 1970 

2,5 miljoen en in 2000 bijna het dubbele 

daarvan.

d Reeds in 1936 kent Berlijn televisie-

uitzendingen. In de jaren vijftig wordt druk 

geëxperimenteerd en worden ook in 

Nederland de eerste televisie-uitzendingen 

verzorgd.

e Ook worden nieuwe technieken ontwikkeld 

om intelligenter om te gaan met fossiele 

brand stoffen, zoals ondergrondse steenkool-

vergassing.
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12 De ozonlaag wordt aangetast; de 

temperatuur op aarde stijgt ten gevolge van 

het broeikas effect en dat heeft gevolgen 

voor het klimaat; andere verschijnselen zijn: 

erosie van de bodem, het gebruik van 

bestrijdings middelen in de landbouw, 

overbemesting van het land, overbevissing 

van de zee, kappen van het tropische 

oerwoud, verwoestijning van steppen; lucht-, 

bodem- en water verontreiniging door 

verkeer, landbouw en industrie, het radio-

actief afval van kern centrales, het schaarser 

worden van fossiele brandstoffen.

13 Regels die men heeft ingesteld zijn: verbod 

op het gebruik van bepaalde bestrijdings-

middelen in de landbouw, verbod op de 

walvisvangst, instellen van vangstquota in 

de visserij, stellen van eisen aan de uitstoot 

van gassen uit fabriekspijpen en auto’s, 

regulering van afvallozingen op open water.

14 Het verbod op het landbouwgift DDT heeft 

de roofvogelstand doen herleven. Verbod op 

giflozingen in de rivieren heeft het 

oppervlaktewater in Nederland schoner 

gemaakt dan het was in de jaren zeventig.

Achtergrondinformatie 

f In 1972 publiceert D.L. Meadows c.s. De groei 

begrensd (het Rapport van de club van 

Rome). Op verzoek van een groep rijke 

industriëlen zijn hierin de gevolgen berekend 

van een onbeperkte groei van de wereld-

economie. Het rapport schetst een doem-

scenario: door aantasting van het milieu en 

uitputting van de grondstoffen voorraden zou 

de wereld voor mensen onleefbaar worden. 

Het rapport vond veel weerklank in 

Nederland. Sindsdien zijn macro-effecten van 

menselijk handelen op grondstof voorraden, 

milieu en het klimaat voortdurend bron van 

onderzoek. Deze onderzoeken nuanceren het 

rapport van Meadows, maar zijn niet 

eenduidig in hun uitkomsten. Voor een deel 

relativeren ze zijn doemscenario.

 Productie en consumptie leiden tot ongewenste effecten voor 
het milieu (f). Water, bodem en lucht worden dermate verontreinigd 
dat de natuur zoveel schade wordt toegebracht, dat het 
zelfherstellend vermogen verloren dreigt te gaan. Men krijgt door 
onderzoek steeds duidelijker inzicht in de mondiale milieu-
problemen (12). Vanaf ± 1970 breiden regeringen de milieu wetgeving 
sterk uit (13). Een aantal van deze maatregelen werpt vruchten af 
(14) (zie ook aardrijkskunde: 5.3 Landbouw, Natuur en milieu, 6.3 
Industrie, Natuur en milieu, 7.3 Dienstverlening, Natuur en milieu).

In 1970 protesteerden 1500 scholieren in Vlaardingen tegen de stankoverlast van 

de petrochemische industrie.
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Gezin en wonen

Basisinzicht
 Aanvankelijk verbeteren de leefomstandigheden langzaam. 

Pas na de wederopbouw in de jaren vijftig profiteert de 
bevolking van stijging van de welvaart: levensomstandigheden 
verbeteren dan sterk. Steeds meer vrouwen volgen een 
beroepsopleiding en nemen deel aan het arbeidsproces. 

Uitwerking
 De welvaartsstijging voor de arbeidersklasse en de midden-
groepen in de samenleving is in de eerste helft van de twintigste 
eeuw niet groot (a). Na de Eerste Wereldoorlog is heel Europa 
verarmd. Wel verbeteren de woonomstandigheden, doordat bijna 
alle huizen waterleiding en riolering, gas en elektriciteit krijgen. 
De huizen worden verwarmd door kolen- of oliekachels. Na 1929 
krijgen veel gezinnen het moeilijk; doordat de wereldhandel 
stagneert stijgt de werkloosheid sterk en dalen de lonen van 
werkenden. 
Na de Tweede Wereldoorlog moet de oorlogsschade worden 
hersteld. De Verenigde Staten geven Europa veel geld (b). Er is een 
groot gebrek aan woningen. De eerste jaren na de oorlog leiden de 
meeste mensen een sober bestaan. 
In Nederland stijgen in de loop van de jaren vijftig de lonen weer 
en er wordt een uitstekend stelsel van sociale voorzieningen 
opgebouwd (1). In de meeste huishoudens komt een zekere luxe: 
boeken, kranten, tijdschriften, radio en telefoon worden 
gemeengoed. 
In de jaren zestig stijgen de lonen snel; de werknemers krijgen 
meer vakantiedagen. In veel bedrijfstakken wordt een vijfdaagse 
werkweek ingevoerd. 
De meeste huizen worden voorzien van geisers of boilers, zodat 
ze naast koud ook warm stromend water hebben. Ieder huis krijgt 
op den duur een eigen badkamer met douche of bad. Ook krijgen 
de huizen in Nederland aansluiting op het aardgasnet. Kolen- en 
olie kachels worden op grote schaal vervangen door centrale 
verwarming. Allerlei huishoudelijke apparaten maken het 
huishouden gemakkelijker en minder tijdrovend. Er komen 
koelkasten en ovens. 
De televisie wordt in de jaren zestig het belangrijkste massa-
medium (c). In veel huiskamers domineert de televisie ’s avonds 
het sociale leven (2). 

Gezin en wonen

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Willem Drees 1886–1988

 Willem Drees is een van de populairste 

minister-presidenten die Nederland ooit 

gekend heeft. Hij staat bekend als ‘vadertje 

Drees’, een troetelnaam die aangeeft dat 

deze socialistische premier niet alleen voor 

zijn eigen achterban, maar voor de hele 

Nederlandse bevolking een vaderfiguur is. 

Die rol heeft hij vooral te danken aan zijn 

‘Noodvoorziening voor ouden van dagen’ uit 

1947. Maar hij staat ook symbool voor de 

opbouw van de sociale voorzieningen, 

waaronder de AOW.

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 De televisie vanaf 1948

 Omstreeks 1961 zijn er één miljoen televisie-

toestellen in gebruik en wordt er ruim twintig 

uur per week uitgezonden. Rond 1970 heeft 

vrijwel elk huisgezin een zwart-wit televisie 

en bij sommigen is de kleurentelevisie al 

doorgedrongen.

Achtergrondinformatie

a Totaal stijgt de welvaart in Nederland tussen 

1913 en 1948 (het eerste jaar na de oorlog 

waarover cijfers bekend zijn) met 30%; in 

1948 is het welvaartspeil weer op het peil 

van 1929. Daarna vermeerdert het in 15 jaar 

met 50%, een stijging die zich de volgende 

10 jaar herhaalt. Deze cijfers zijn 

karakteristiek voor West-Europese landen 

(gegevens uit Woltjer 1992, p. 268).

b Het beroemde Marshallplan.

c In 1956 waren er in Nederland 99.000 

televisietoestellen, in 1960 al 800.000, 

in 1970 3 miljoen en in 2000 7 miljoen.
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Voorbeelden

3 Huishoudelijke taken worden meer dan 

vroeger gedeeld. Kinderen zijn vaak voor 

een deel van de dag aangewezen op 

buitenschoolse opvang.

4 Godsdienstige redenen om bij elkaar te 

blijven tellen voor veel mensen niet meer 

zo zwaar. Veel vrouwen hebben 

tegenwoordig vaker een eigen inkomen, 

waardoor ze niet meer van het inkomen 

van hun man afhankelijk zijn.

Achtergrondinformatie

d In Nederland waren in 1939 100.000 personen-

auto’s; in 1964 reden er 1 miljoen; in 1970 

2,5 miljoen en in 2000 bijna het dubbele 

daarvan.

 

 Knooppunt Ouderijn kwam in 1967 gereed 

om het toenemend autoverkeer te 

verwerken.

Levensstijl en vrije tijd

Voorbeelden

1 Het geloof is voor velen niet langer 

bepalend voor de schoolkeuze, voor de 

keuze van de verenigingen waar men lid van 

wordt en voor de winkels waar men koopt. 

In de jaren negentig krijgt ook de computer invloed op het leven 
in huis. Het autobezit neemt sterk toe (d). 
In de loop der jaren is de positie van de vrouw in het gezin 
veranderd. In de jaren vijftig is het nog norm dat een gehuwde 
vrouw huisvrouw is en dat ze alleen betaalde arbeid verricht als 
dit voor het inkomen van het gezin noodzakelijk is. Steeds vaker 
wordt een beroepsopleiding ook voor meisjes van belang geacht 
en wordt normaal gevonden dat ze tijdens hun huwelijk een 
beroep blijven uitoefenen. Tegenwoordig is het algemeen 
geaccepteerd dat vrouwen met een gezin deelnemen aan het 
arbeidsproces. Het gezinsleven is daardoor veranderd (3). 
Eenoudergezinnen zijn er meer dan vroeger, omdat er veel meer 
scheidingen zijn (4).

Levensstijl en vrije tijd

Basisinzichten
 In Europa zijn een aantal ontwikkelingen:
 – er vindt op grote schaal ontkerkelijking plaats;
 –  in het dagelijks leven wordt de Amerikaanse levensstijl 

voor veel Europeanen een voorbeeld; 
 –  de jeugd wordt door de grotere welvaart een belangrijke 

commerciële doelgroep en er ontstaan mede daardoor jeugd-
culturen. 

 Door de toenemende welvaart krijgen mensen in Nederland 
meer vrije tijd en geld. Sport en recreatie worden belangrijker. 
Veel mensen verrichten in hun vrije tijd onbetaalde arbeid: 
vrijwilligerswerk.

Uitwerking
 Vanaf de jaren zestig gaan steeds minder mensen naar de 
kerk. Omdat in Nederland het geloof ook vaak invloed heeft op 
andere aspecten van het sociale leven, verzwakken hierdoor in dit 
land allerlei traditionele gemeenschapsbanden (1). 
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Ook traditionele waarden, normen en rolopvattingen worden ter 
discussie gesteld (2). Onder invloed van film (Hollywood), radio, 
televisie en platenindustrie raakt vooral de jeugd in West-Europa, 
onder invloed van de Amerikaanse cultuur (3). In de loop van de 
jaren zestig ontwikkelen zich Europese jeugdculturen met eigen 
muziek, kleding en idealen (4). Zodra de jeugd meer geld te 
besteden heeft, wordt ze een belangrijke commerciële doelgroep. 
De reclame speelt daar op in. Door deze jeugdcultuur wordt tussen 
ouderen en jongeren een generatiekloof zichtbaar. De invloed van 
jeugd culturen is zo sterk dat ook veel ouderen tegenwoordig zo 
lang mogelijk proberen een jeugdige uitstraling te behouden (5) (a).

Beatmis: in progressieve parochies speelt men in op de jeugdcultuur om de jeugd 

voor de kerk te behouden.

Voorbeelden

2 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Annie M.G. Schmidt 1911–1995

 Met haar tegendraadse teksten is 

Annie M.G. Schmidt een van de meest 

invloedrijke en tegelijk zachtaardige 

criticasters van het brave, burgerlijke en 

verzuilde Nederland. Haar verzen, liedjes, 

boeken, toneelstukken, musicals en 

hoorspelen staan symbool voor de 

veranderingen in de jaren zestig. In haar 

werk is vaak sprake van een traditionele, 

maar tolerante wereld met nadruk op 

onderlinge solidariteit en gezelligheid. 

Non-conformistische of fantastische 

elementen, zoals eigenaardige personages 

en fantasiefiguren geven haar wereld kleur.

3 Muziekstijlen als jazz, blues, rock-’n-roll, 

informele kleding, zoals de spijkerbroek en 

het verlangen om jeugdig, vitaal en 

optimistisch te lijken. Voortaan gaat bijna 

iedereen lachend op de foto. 

4 Uitingsvormen van de Europese jeugd-

culturen zijn de popmuziek met als 

belangrijkste exponenten Elvis Presley, de 

Beatles, de Rolling Stones en popfestivals, 

de studentenbewegingen (Rudi Dutschke in 

de BRD en Daniël Cohn-Bendit in Frankrijk) 

en de provobeweging in Nederland.

5 Veel ouderen tooien zich in de beginjaren 

zeventig met de symbolen van de jeugd-

cultuur: spijkerbroeken, leren jasjes en lang 

haar. Men laat zich gemakkelijk tutoyeren.

Achtergrondinformatie

a Onder andere Geert Mak (1999) merkt op 

hoezeer de 19e en de 20e eeuw van elkaar 

verschillen in waardering van jeugd en 

volwassenheid. In de 19e eeuw probeerden 

jongelingen er zo vroeg mogelijk oud en 

ernstig uit te zien en richtten ze zich daarom 

zo snel mogelijk in houding (bedachtzaam en 

statig), kleding (stijf en formeel), en mimiek 

(ernstig) naar de ouderen. In de 20e eeuw 

richten ouderen zich juist meer naar jongeren.
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Voorbeelden

6 Informeel: in veel gezinnen mogen kinderen 

meebeslissen over hun opleiding, over 

vakantiebestemmingen; in het onderwijs 

krijgen ouders en leerlingen meer inspraak 

in de gang van zaken in de school; patiënten 

in de gezondheidszorg worden mondiger en 

krijgen meer inspraak in hun behandeling. 

 Formeel: In bedrijven zijn ondernemings-

raden opgericht om mee te praten over het 

beleid in het belang van de werknemers; in 

scholen zijn medezeggenschapsraden 

opgericht waarin ouders en leraren mogen 

meebeslissen over schoolbeleid.

7 Op veel plaatsen verrijzen attractieparken, 

bungalowparken (zie foto) en evenementen-

hallen. Vooral Duitse, Belgische en 

Nederlandse automobilisten trekken met tent 

of caravan naar het buitenland. Ook winkelen 

wordt een belangrijke tijdsbesteding.

8 In 1954 wordt in navolging van andere 

landen in Nederland professioneel voetbal 

ingevoerd. Ook wielrennen, tennis, basketbal 

en atletiek worden in veel landen 

professioneel beoefend.

9 In scholen, kerken en verenigingen helpen 

mensen onbetaald bij allerlei activiteiten 

zoals vervoer en trainingen voor sport-

wedstrijden en organisatie van rommel-

markten. In het kader van de kerk helpen 

leden bij de organisatie van diensten en 

activiteiten, bij het vervoer van ouderen en 

bij het bezoeken van eenzamen en zieken.

Achtergrondinformatie

b In tegenstelling tot de 19e eeuw doen nu 

zowel mannen als vrouwen aan sport.

c Ook vroeger werd uit vrije wil vrijwilligers-

werk gedaan in vakbonden en verenigingen. 

Daarnaast werd veel onbetaalde arbeid 

verricht met een meer verplichtend karakter, 

zoals de ongeschreven regels tot burenhulp 

in allerlei situaties. Deze meer verplichtende 

nabuurhulp is door de inrichting van 

verzorgingsstaat op veel plaatsen minder 

dwingend geworden.

Waar mensen samenleven of samenwerken wordt het steeds 
meer de regel dat alle betrokkenen inspraak hebben. In steeds 
meer gezinnen en bedrijven en instellingen worden belangrijke 
beslissingen in overleg met betrokkenen genomen (6).

 Door de vijfdaagse werkweek en een toenemend aantal 
vakantiedagen krijgt men meer vrije tijd en gaat men vaker op 
vakantie. Zomervakantie, dagrecreatie en korte vakanties worden 
normaal (7). Vliegverkeer wordt voor de meeste mensen 
betaalbaar. Langs de Middellandse Zee verrijzen toeristenoorden 
(zie ook Aardrijkskunde: 6.2 Dienstverlening, Ruimtelijke aspecten 
van dienstverlening, Recreatie). Ook bestemmingen in andere 
wereld delen worden populair.
Sport krijgt een belangrijke plaats in de samenleving (b). 
Sport verenigingen leiden een bloeiend bestaan. Door de grote 
belangstelling voor sportwedstrijden wordt professionele sport-
beoefening lucratief (8). 
Veel mensen verrichten in hun vrije tijd vrijwilligerswerk: 
onbetaalde arbeid (9) (c).
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Migratie en multiculturaliteit

Basisinzicht
 Een typisch verschijnsel van deze eeuw is migratie. 

Grote groepen mensen uit minder welvarende of politiek 
instabiele gebieden trekken naar welvarende landen. 
Deze landen, waaronder Nederland, worden daardoor steeds 
meer een multiculturele samenleving. 

Uitwerking
 Als gevolg van de onafhankelijkheid van Indonesië komen in 
1950 Molukkers naar Nederland (zie 10.1 Politieke ontwikkelingen, 
Dekolonisatie van Nederlands-Indië naar Indonesië).
Door de welvaart in de jaren zestig ontstaat een arbeidstekort 
voor laag betaalde banen in de Europese industrie. Daarom werft 
men werknemers uit minder welvarende landen rond de 
Middellandse Zee. Grote groepen van deze werknemers komen 
naar de industrielanden in Europa, waaronder Nederland en 
vestigen zich hier op den duur met hun gezinnen. In de loop der 
jaren komen steeds meer mensen naar Europa c.q. Nederland, die 
hier om economische of politieke redenen asiel zoeken (1).
Sinds de jaren negentig neemt de stroom asielzoekers door 
verschillende factoren sterk toe (2). In veel opzichten heeft 
Nederland sterke ‘transnationale’ banden met de multi-culturele 
Caraïbische samenlevingen van Suriname, de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Dit komt door de lange gezamelijke 
geschiedenis, de vele familieverbanden en de taal (3). De relaties 
tussen Nederland en de kolonieën in “de West” veranderen in de 
tweede helft van de twintigste eeuw ingrijpend.
In de jaren zeventig wordt ook Suriname onafhankelijk. Door de 
onzekere politieke situatie en de aantrekkingskracht van de 
welvaart in Nederland vertrekken veel Surinaamse Nederlanders 
nog vóór de onafhankelijkheid naar Nederland. Ook rijksgenoten 
uit de Antillen zoeken in Nederland een beter bestaan.
Door de komst van al deze groepen hebben vooral de grote steden 
in Nederland zich na 1970 ontwikkeld tot multiculturele 
samenlevingen.

Migratie en multiculturaliteit (a)

Voorbeelden

1 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

 Veelkleurig Nederland vanaf 1945

 Sinds de jaren zestig hebben zich 

Spanjaarden, Italianen, Turken en 

Marokkanen in Nederland gevestigd. 

Vooral de laatste twee groepen hebben 

bijgedragen aan het multi culturele karakter 

van de samenleving. Vanaf de jaren tachtig 

kwamen asielzoekers, zoals Vietnamezen, 

Oost-Europeanen uit de voormalige 

Joegoslavische deelstaten en Afrikanen.

2 Het reizen tussen continenten is goedkoper en 

gemakkelijker geworden; door de 

mondialisering van de televisie is ook in arme 

landen het grote verschil in welvaart tussen 

rijke en arme landen goed zichtbaar geworden.

3 Canonvenster (www.entoen.nu)

 

  Suriname en de Nederlandse Antillen 

vanaf 1945

 Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, 

heeft een kleurrijke architectuur, die getuigt 

van de geschiedenis van deze haven en 

handelsstad sinds 1635. Curaçao is een van 

de zes Antilliaanse eilandgebieden die deel 

uitmaken van het Koninkrijk der 

Nederlanden, samen met Aruba, Bonaire, 

Saba, St. Maarten en St. Eustatius. Tot 1975 

hoorde ook Suriname daar bij.

Achtergrondinformatie

a Buiten beschouwing blijft hier het feit dat 

het aantal buitenlanders dat uit andere 

EU-landen in Nederland komt wonen het 

aantal asielzoekers ver overtreft; zij dragen 

weinig bij tot het multiculturele karakter van 

de samenleving, omdat ze tot hetzelfde 

cultuur gebied gerekend kunnen worden als 

de Nederlanders.
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Geestelijke stromingen in de multi-
culturele samenleving van Nederland

Voorbeelden

1 De Grote synagoge in Amsterdam, waarin 

het Joods Historisch Museum is gevestigd 

en de Portugese synagoge daar vlakbij. 

De synagoge in Groningen die behalve door 

de joodse gemeente ook voor culturele 

doeleinden (concerten, tentoonstellingen) 

wordt gebruikt.

2 Er zijn tegenwoordig drie religieuze joodse 

groeperingen, waaronder het Nederlands-

Israëlitisch Kerkgenootschap (c).

3 De islam kwam hier rechtstreeks uit de 

islamitische wereld, bijvoorbeeld met de 

gastarbeiders in de jaren zestig uit 

Marokko en Turkije. Het hindoeïsme kwam 

op indirectere manier in Nederland, 

bijvoorbeeld via Suriname waar het eerder 

uit India kwam (f), terwijl deze Indische 

godsdienst in Engeland rechtstreeks met 

de migranten uit de voormalige Engelse 

kolonie meekwam.

Achtergrondinformatie

a Onder de Joodse bevolking van de staat 

Israël bestaan dan ook grote verschillen in 

religieus opzicht: orthodoxe joden leven er, in 

gesloten gemeenschappen en vaak in eigen 

wijken, naast volstrekt geseculariseerde 

joden.

b 30.000 tot 35.000 leden.

c Het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap 

en het Verbond van Liberaal Religieuze 

Joden in Nederland, elk met een hoofd-

kantoor in Amsterdam.

d De terugloop geldt voornamelijk de 

hervormden en de katholieken. 

Kleinere christelijke groeperingen van 

orthodoxe en evangelische snit groeien juist.

e Het aantal Hindoes in Nederland bedraagt 

ongeveer 120.000, het aantal moslims 

ongeveer 1 miljoen.

f Met de Indiërs die als goedkope arbeids-

krachten naar Suriname werden gehaald 

voor werk op de plantages toen daar aan de 

slavernij een eind kwam (1863).

Geestelijke stromingen in de multiculturele samenleving 
van Nederland

Basisinzichten
 Een aspect van de multiculturele samenleving is de toename 

van religieuze pluriformiteit. De Nederlandse bevolking 
omvat aan het eind van de 20e eeuw behalve christenen en 
joden ook moslims, hindoes en boeddhisten.

 De joodse, christelijke en islamitische godsdienst zijn 
onderling verwant.

 Het openbare leven in Nederland is vooral door een van 
oorsprong christelijke kalender gestructureerd.

Uitwerking
 Van oudsher kent Nederland naast christelijk ook joods 
godsdienstig leven met de bijbehorende organisaties en 
bijvoorbeeld synagogen (1).
Het onderscheid tussen het Joodse volk en de joodse godsdienst is 
hierbij van belang: niet alle Joden zijn godsdienstig – ook hier 
speelt ontkerkelijking (a). Ondanks de decimering van de Joodse 
bevolking in de Tweede Wereldoorlog is de joodse godsdienst in 
Nederland sindsdien weer opgebloeid (b) (2).
De slinkende christelijke groeperingen (zie Levensstijl en vrije 
tijd) (d) zoeken in de tweede helft van de 20e eeuw in toenemende 
mate samenwerking en onderlinge eenheid. In gezamenlijk 
gebruik van kerkgebouwen en in gezamenlijke kerk diensten krijgt 
die concreet vorm.
Met de migranten zijn in de tweede helft van de 20e eeuw twee 
andere godsdiensten in Nederland verschenen: islam en 
hindoeïsme (e) (3).

Hindoefamilies hebben thuis vaak een altaartje.
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Het hindoeïsme, oorspronkelijk de godsdienst van India, heeft een 
heel ander karakter dan de monotheïstische (g) godsdiensten met 
gemeenschapsbijeenkomsten waarmee Nederland vertrouwd is. 
Het kent vele goden (4) en vele verhalen over goden die op heel 
verschillende wijze worden overgeleverd. Thuis hebben veel 
Hindoes een schrijn voor hun huisgod op een aparte, reine plek (5), 
waaraan dagelijks volgens een bepaald vast patroon een offer 
wordt gebracht (6).

Sinds 1975 zijn er moskeeën in Nederland gebouwd.

De islam is opvallender in Nederland aanwezig. Er zijn hier 
bijvoorbeeld al veel moskeeën (7) en in wijken waar veel leden 
van culturele minderheden wonen zijn bijvoorbeeld ook 
islamitische slagers. 
Moslims kopen daar het vlees dat rein, ritueel in orde, is (h) (8). 
De moskee is het gebedshuis waar moslims samenkomen om 
onder leiding van de imam, de gebeds leider, de salaat, de rituele 
verering van God, te verrichten (i). Op vrijdagmiddag wordt er ook 
gepreekt. In de salaat vereren moslims God door zich aan hem te 
onderwerpen. In een voorgeschreven volgorde worden in 
verschillende houdingen van rechtop staan, buigen en neer-
knielen, rituele woorden uit de Koran, het heilige boek van de 
islam, uitgesproken. Allen richten zich bij de salaat naar Mekka (9).

Voorbeelden

4 Shiva en Vishnu (ook in de menselijke 

verschijningsvorm van Rama of Krishna) zijn 

belangrijke goden. Daarnaast zijn er vele 

lagere goden.

5 Men heeft het altaar of de schrijn in een 

apart kamertje of, als er niet zoveel ruimte is, 

op een plek in de keuken of in de voorraad -

kast, in elk geval op een plek die goed 

schoon wordt gehouden. Onreinheid moet 

worden vermeden. In de schrijn kan een 

beeldje staan van de god, maar ook een 

afbeelding als een poster is goed.

6 Offers worden meestal gebracht door de 

vrouw des huizes. Het beeld van de god 

wordt gewassen, versierd met bloemen, 

er kan een lichtje of wierook worden 

aangestoken en er wordt wat eten bij gezet.

7 Aanvankelijk werden daarvoor meestal 

gebouwen gebruikt die voorheen een andere 

functie hadden, zoals oude school gebouwen, 

maar later verschenen met de nieuw gebouwde 

moskeeën en hun minaretten oosterse 

elementen in de architectuur van Nederland.

8 Varkensvlees is onrein en het vlees van 

toegestane dieren is alleen rein als het ritueel 

geslacht is. Er zijn daarvoor islamitische 

slacht  huizen. Ook andere producten waar iets 

van varkens in zit zijn onrein, zoals varkens-

leer of gelatine; dit laatste wordt uit de botten 

van dieren gemaakt en zit in veel producten, 

bijvoorbeeld in sommige snoepjes.

9 De moskee is een lege ruimte met aan een 

muur een nis die de richting van Mekka 

aangeeft. In Mekka staat de Ka’ba. Dit is het 

centrum van de wereld voor moslims. 

Tijdens de haddj, de bedevaart naar Mekka 

die alle moslims eens in hun leven horen te 

doen, bidden de pelgrims op deze plek.

Achtergrondinformatie

g Zie 3.3 Grieks-Romeinse beschaving, Kunst, 

godsdienst en wetenschap.

h Met andere woorden: dat halaal is. De Koran 

schrijft voor welke dingen haraam zijn, niet 

toegestaan. Behalve varkensvlees is dat 

bijvoorbeeld ook het gebruik van wat het 

verstand benevelt, dus bijvoorbeeld alcohol 

of drugs.

i Van vrouwen wordt dit niet verwacht, zij 

verrichten de salaat, ook op vrijdagmiddag, 

doorgaans thuis. Als zij ook in de moskee 

bidden, dan gebeurt dat in een aparte 

vrouwenruimte.
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Voorbeelden

10 Een reine plek moet in elk geval een schone 

plek zijn. Er kan bijvoorbeeld een speciaal 

kleedje voor worden uitgerold. De gebeds-

ruimte in de moskee is heilig. Om naar 

binnen te mogen moeten de schoenen uit. 

Ook zijn er wasvoorzieningen in een moskee.

11 Uit allerlei details blijkt de heiligheid van de 

rollen van de Tora en de andere boeken van 

de joodse bijbel. Bij het lezen van de Tora 

mag de rol niet worden aangeraakt, en 

daarom wordt een jatje gebruikt: een 

aanwijs stok die uitloopt in een hand met 

een uitgestrekte vinger. 

12 Studie van de Tora en Tenach en van allerlei 

andere geschriften daarom heen in de 

Talmoed is kenmerkend voor het jodendom. 

Het is geen toeval dat de alternatieve naam 

voor synagoge in het Jiddisch ‘sjoel’, van 

‘Schule’, is.

Achtergrondinformatie 

j Ze stammen dan ook uit dezelfde wereld, het 

Midden-Oosten. Het christendom ontstond in 

Palestina, midden in de joodse wereld 

(Jezus zelf was jood). De islam heeft van 

meet af aan positie gekozen ten opzichte van 

het joden- en christendom. Als godsdiensten 

van het Boek werden ze toegestaan, terwijl 

heidenen tot de islam werden bekeerd. 

De drie grote monotheïstische religies zijn 

alle drie boekreligies, maar de functie van 

‘het heilige boek’ verschilt. In het 

christendom gaat het primair om de persoon 

van Jezus. In jodendom en islam is het 

reciteren van teksten elementair.

Van de minaret klinkt vijf keer per dag de oproep tot het gebed. 
Het is meestal onmogelijk voor moslims om elke keer naar de 
moskee te gaan. Dan verrichten ze de salaat vaak thuis of op het 
werk op een daartoe geschikte reine plek (10).

 De joodse, christelijke en islamitische godsdienst zijn 
verwant (j). Dat blijkt uit het feit dat voor een deel dezelfde 
personen een rol spelen in hun heilige boeken. De joodse bijbel 
komt overeen met het Oude Testament van de christenen. 
De christelijk bijbel omvat verder het Nieuwe Testament waarin 
leven en sterven van Jezus Christus en zijn opstanding uit de 
dood centraal staan.

In de diensten in de synagoge staat de Tora, het belangrijkste deel 
van de joodse bijbel, centraal. De Torarollen worden op een aparte 
plek aan de oostwand in de synagoge, waarboven een eeuwig 
brandende lamp hangt, bewaard. Het voorlezen uit een Torarol door 
één van de gemeenteleden op een verhoging in het midden van de 
synagoge is een belangrijk deel van de joodse eredienst (11).
Het kunnen (voor)lezen vereist studie van de taal van de joodse 
bijbel, het Hebreeuws (12).

Hebreeuws
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Naast de dagelijkse schooldag op een Nederlandse school gaan 
joodse kinderen wel naar een extra school om Hebreeuws en de 
Tora te leren (13).
Ook jonge moslims hebben naast de gewone school nog een extra 
school om het heilige boek van de islam, de Koran, in het Arabisch 
te leren lezen en reciteren (14).

 In het multiculturele en multireligieuze Nederland is veel 
geregeld naar een van oorsprong christelijke kalender. De zondag 
is bijvoorbeeld rustdag (k). Joden en moslims hebben elk hun 
eigen kalender en hun eigen jaartelling en eigen weekindeling. 
Zo is voor joden de zaterdag en voor moslims de vrijdag een 
speciale dag (15).
Zondag is voor christenen de ‘dag des Heren’, de dag van de 
opstanding van Jezus Christus, een dag waarop niet wordt gewerkt 
maar waarop men tot rust en bezinning komt, onder andere door 
naar de kerk te gaan voor een eredienst met zang en gebed en 
naar een preek te luisteren, het geloof te belijden en ter communie 
te gaan.

Nederland staat eind december met versiering en verlichting in 
het teken van het kerstfeest dat voor christenen de herdenking 
en viering van de geboorte van Jezus is. Kerstboom en kerst-
cadeaus hebben met dat christelijke karakter niet direct te 
maken, maar wel de massaal bezochte kerstnachtdiensten die de 
avond voor de twee kerstdagen gehouden worden (16). Ook de 
Eerste en Tweede Paasdag en de Eerste en Tweede Pinksterdag op 
de Nederlandse kalender zijn christelijke gedenkdagen.

De feest- en gedenkdagen van de andere godsdiensten zijn in 
Nederland op het werk en op school meestal geen vrije dagen. 
Holi, hindoeïstisch oud- en nieuwjaar, valt op de laatste dag van 
het jaar volgens de hindoekalender; dit is in februari of maart. 
Het is eigenlijk een viering van het begin van de lente (17).
De joodse godsdienst kent feest- en gedenkdagen die wel een 
week duren, zoals Pesach, een belangrijk feest waarbij de slavernij 
in Egypte en de bevrijding daarvan uit de vroegste geschiedenis 
van het Joodse volk wordt herdacht.

Voorbeelden 

13 Op dertienjarige leeftijd doet een joodse 

jongen zijn bar mitswa. Hij leest voor het 

eerst in de synagoge voor uit de Tora en is 

daarmee eigenlijk volwassen. Dat is een 

feestelijk gebeuren.

14 Er is verwantschap in de inhoud van de Koran 

enerzijds en de joodse en christelijke bijbel 

anderzijds. In alle drie komen bijvoorbeeld de 

verhalen over Abraham en Mozes voor en 

Jezus wordt door de islam beschouwd als een 

van de profeten vóór de laatste profeet, 

Mohammed, aan wie volgens moslims door 

God in het Arabisch de Koran is geopenbaard. 

Er is echter verschil in het gebruik van de 

heilige boeken. Terwijl joden hun bijbel in het 

Hebreeuws en de moslims de Koran in het 

Arabisch reciteren (en vaak ook grote delen uit 

het hoofd kennen), is voor christenen de bijbel 

in vele talen toegankelijk. Ook bewerkingen 

(geactualiseerde vertalingen) en 

vereenvoudigingen (bijvoorbeeld kinder-

bijbels) zijn hier toegestaan en gangbaar.

15 De Joodse sabbat begint op het moment van 

zonsondergang op vrijdagavond. Dan wordt 

thuis het begin van de sabbat gevierd met een 

speciale maaltijd. Door de voorbereidingen 

die dat vergt is het, zeker ‘s winters, als het 

vroeg donker wordt, onhandig als je dan op 

vrijdag tot vijf of zes uur moet werken. 

Zaterdag ochtend wordt de sabbat door een 

gemeenschappelijke dienst in de synagoge 

gevierd.

16 Voor veel Nederlanders is dat de enige keer 

dat ze nog naar de kerk gaan. Het gaat om 

een feestelijke kerkdienst over de geboorte 

van Jezus.

 Op een ander christelijk feest, Pasen, wordt 

de opstanding van Jezus Christus uit de dood 

gevierd. Aan de twee paasdagen gaat de 

lijdens tijd vooraf, waarin het lijden en sterven 

van Jezus wordt herdacht. Voorafgaand aan 

deze dagen is er carnaval gevierd.

17 Het feest duurt een paar dagen. Er wordt 

een groot vuur ontstoken op Oudejaarsdag.

 Een ander belangrijk hindoeïstisch feest is 

divali, een lichtfeest dat ongeveer vijf dagen 

duurt en ergens in oktober/november valt.

Achtergrondinformatie

k Het is tekenend voor de ontkerkelijking 

waarvan al sprake was dat zoiets als winkel-

sluiting op zondag in het huidige Nederland 

omstreden is.
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Voorbeelden 

18 Led al-fitr is het feest van de verbreking van 

het vasten, door Turkse moslims suikerfeest 

genoemd. Een ander belangrijk moslimfeest 

is het offerfeest. Na een feestelijke salaat in 

de moskee wordt op rituele wijze een schaap 

geslacht. Achtergrond hiervan is het verhaal 

over het offer van Abraham (hij gehoorzaamt 

Gods bevel om zijn zoon te offeren, maar 

voordat het ervan komt, zorgt God voor een 

ram dat dan in plaats van de zoon wordt 

geofferd).

Achtergrondinformatie

l Daarin wordt ook de openbaring van de 

Koran aan Mohammed herdacht.

m Volgens de islamitische maankalender duurt 

een jaar zo’n elf of twaalf dagen korter dan 

de zonnekalender van ongeveer 365 dagen. 

De maand ramadan valt daarom niet steeds 

in hetzelfde seizoen.

De maand ramadan is voor moslims een bijzondere maand (l). 
Van zonsopgang tot zonsondergang wordt er gevast (m). Het avond-
maal na zonsondergang heeft dan iets feestelijks. Het einde van 
het vasten is een belangrijke feestdag die met een feestelijke 
salaat ’s ochtends in een druk bezochte moskee begint (18).
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Bijlage hoofdstuk 10

Tijd en ruimte

Tijd van televisie en computer (1950–2000) 
Nieuwste tijd: tweede helft 20e eeuw

Jaartallen en perioden

BIJLAGE HOOFDSTUK 10

Tijd en ruimte (a)

Tijd van televisie en computer 
Nieuwste tijd: tweede helft 20e eeuw

Jaartallen en perioden

Achtergrondinformatie

a De in de tekst genoemde tijd- en ruimte-

aspecten worden hier bijeen gezet. 

Begrip kan alleen ontstaan als de hier 

opgesomde gegevens in samenhang met 

de tekst geleerd worden.

Politiek

1945–1960   Afrikaanse en Aziatische koloniën worden 

zelfstandig

1949    Nederlands-Indië wordt onafhankelijk

1989  Ineenstorting van het Oostblok

Jaren 50  Sobere levensstijl; stelsel van sociale voorzieningen wordt 

opgebouwd

Jaren 70 – 00  De grote steden in Nederland worden steeds meer 

multiculturele samenlevingen

Jaren 80 Automatisering van de industrie

Overige ontwikkelingen

Jaren 60 – 70  Welvaart neemt sterk toe; invoering vijfdaagse werk week, 

televisie wordt een belangrijk medium, autoverkeer dringt op, 

massarecreatie komt op gang, de samenleving ontkerkelijkt, 

jeugdculturen profileren zich vooral op het gebied van mode 

en muziek, buitenlandse werknemers komen naar Noordwest-

Europa, ruimtevaart neemt een vlucht

Jaren 70  Milieuwetgeving komt op gang, Suriname wordt onafhankelijk

Jaren 90  Kantoorautomatisering en huiscomputers, mobiele telefoons
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Kaart 1
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Kaart 2

De dekolonisatie van Afrika (1950–1982)

1950 1956

1960 1982

Onafhankelijke landen Percentage van de bevolking
dat zelfstandig isNiet zelfstandig

27%

76%

39%

96%

Legenda:
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Bijlage 1 Trefwoordenindex

De gecursiveerde paginanummers geven aan dat op de desbetreffende pagina 
het trefwoord in een canonvenster wordt besproken.

aardappel pagina 89, 130
aarde pagina 28, 33, 46, 88
aardewerk pagina 37, 102
aardgas pagina 176
aardolie pagina 129
abt pagina 63
adel  pagina 58, 59, 60, 61, 73, 74, 77, 89, 90, 91, 

114
advocaat pagina 171
Afrika  pagina 28, 62, 75, 88, 89, 104, 114, 124, 

126, 127, 133, 134, 166, 172
akkerbouw pagina 36, 42, 88
alcoholisme pagina 89, 135
alfabet pagina 40
Allah pagina 63
Alva pagina 91, 92
ambacht pagina 42, 45, 57, 75, 76, 94, 102, 127, 129
ambtenaar pagina 77, 79
Amerika  pagina 88, 89, 103, 104, 114, 124, 126, 127, 

133, 134
amfitheater pagina 49
Amnesty International pagina 171
Amsterdam pagina 94, 100, 101, 107, 114
analfabetisme pagina 139
Antwerpen pagina 89, 94
aquaduct pagina 45
Arabische Rijk pagina 64, 74, 79
arbeid  pagina 44, 129, 134, 135, 157, 173, 177, 

179
arbeider pagina 123, 133, 135, 136
archeologie pagina 30, 33, 56, 86
archief pagina 86
arena pagina 45
Arnhem pagina 153
Athene pagina 40, 46
Atlas Major pagina 104
audiovisuele media pagina 124, 133
Australië pagina 127, 131, 158, 173
auto pagina 127, 128, 131, 158, 173
automatisering pagina 173
Azië  pagina 57, 88, 89, 103, 124, 125, 157, 166, 

172

A

badhuis pagina 45
Bataafse Republiek pagina 115, 122
Bataven pagina 48
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Beeldenstorm pagina 91
Beemster pagina 102
belasting pagina 61, 77, 123, 168
België pagina 48, 148, 151
Berlijn pagina 165
Berlijnse muur pagina 165
beroepen pagina 42, 137
bestuur  pagina 42, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 61, 77, 86, 

90, 91, 92, 104, 115, 120, 122, 123, 124, 
125, 126, 166, 167, 168, 169, 170

bevolking  pagina 36, 37, 42, 44, 45, 49, 57, 58, 60, 62, 
74, 77, 78, 80, 88, 90, 91, 94, 101, 102, 118, 
122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 
135, 139, 148, 154, 166, 169, 172, 176, 181 

bevrijding pagina 152, 153, 184
bewapening pagina 164, 165
bezetting  pagina 28, 47, 48, 92, 122, 148, 151, 152, 

155, 157
bijbel pagina 47, 63, 87, 108, 183
bisschop pagina 61, 63
boeddhisme pagina 181
boedelbeschrijving pagina 86
boer  pagina 28, 42, 44, 45, 57, 59, 77, 78, 88, 

102, 135, 136
boerderij pagina 36
bondgenootschap pagina 48, 60, 61, 147
bot pagina 34
bouwwerk  pagina 38, 40, 45, 56, 62, 72, 74, 78, 86, 

118, 129
brandcultuur pagina 36
Brazilië pagina 89, 104
bron  pagina 30, 31, 40, 56, 72, 73, 77, 86, 118, 

146
brons pagina 36
Brugge pagina 75, 89
Brussel pagina 166
buitenhuizen pagina 107, 114
burgemeester pagina 77, 167, 169
burger  pagina 45, 75, 77, 78, 79, 91, 114, 115, 118, 

120, 123, 124, 126, 138, 142, 148, 151, 152, 
168

burgerlijke stand pagina 86, 118, 122, 169
Byzantium pagina 74, 79, 80
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Calvijn pagina 87
Canada pagina 134
censuur pagina 122, 153
centrale verwarming pagina 176
China pagina 165
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Christus pagina 28, 61, 87, 183, 184
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Historisch Museum Deventer: 90 r, 90 rr
Historisch Museum Rotterdam: 134 l
Hollandse Hoogte, Amsterdam: 174, 180, 182
Jan Huizinga: 49 rb, 49 ro
IIAV, Amsterdam: 138 r
Imperial War Museum / Captain Frank Hurley: 148
IISG: 176
Peter Johnson: 29, 33 r
Koninklijk Instituut voor de Tropen: 127, 167 b
Koninklijke Nederlandse Munt: 166
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel: 136
Hr. Kragt/Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag: 167
Erich Lessing: 42, 43 r
Fred Marschall: 32, 33 l
Olivia van der Meulen: 138 l
Rachel Morton/Impact Photos, Londen: 183
Le Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye: 30 lo

Museé Carnavalet, Paris, France/Bridgeman Art Library. The execution of Louis XVI 
(1754-93) 21 January 1793 (oil on copper) by Danish School (18th century): 115 l
Museon, Den Haag: 48 b
Museum de 5000 Morgen, Hoogeveen: 130
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The National History Museum, Londen: 31 o
National Technical Museum, Praag: 119 l
Naturhistorisches Museum Wien/Photo Alice Schumacher: 35 r
Nederlands Instituut voor Militaire Historie: 165
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam: 153, 157 r
Gert Olthof: 146
Philips Company Archives, Eindhoven: 129 l
Picture Box, Amsterdam: 58
Sebastino del Piombo: 88
Em. Querido’s Uitgeverij: 178
La Réunion de Musées Nationaux, Parijs: 30 lb
John Richards: 28
Rijksmuseum, Amsterdam: 76 r, 92, 106 r, 106 b, 106 l, 107 rb, 112 l
Rijksuniversiteit Groningen: 137
Guido Alberto Rossi: 41 r
Scala, Florence: 41 lo, 45 o
Scheepvaart Museum, Amsterdam: 105
Scope, Parijs: 56 r
Schuiling en De Feyter: 132 b
Sint-Baafskathedraal, Gent: 72
Fotoarchief S.M.N.: 125
Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem: 133, 135 r, 149, 152 b, 156, 158, 178 r
Collectie Spoorwegmuseum: 129 r
Jan Spruitenburgh: 86
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg: 78
Stedelijk Museum Alkmaar: 131
Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam: 87 l, 91, 93
Technische Sammlungen, Dresden: 118
Claudia Thunnissen: 102 r
Marten Toonder: 139
Transworld Features Holland, Haarlem: 164
Uitgeverij Pandora: 126
Het Utrechts Archief: 155
Veldman Uitgevers: 46, 48 o

UvA-Kaartenmakers: 52-54, 66-69, 82-84, 97-98, 110-111, 143-144, 160-161, 187-188
Jean Vertut: 35
Martien Vinkesteijn: 40
Volkskrant: 170 b
Stichting Willem van der Vorm, Rotterdam: 94
Henk Wagenaar: 41 o
Walker Art Gallery, Liverpool: 114 b
Schilderij van J.P. Wanders/Helders Museum, Den Helder: 157 l
Örjan Wikander: 50
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Bijlage 4 Colofon

Kerngroep

Prof. dr. J.D. Imelman, hoogleraar grondslagen en geschiedenis van de 
pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, oud-hoogleraar algemene 
pedagogiek, in het bijzonder de wijsgerige en historische pedagogiek aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, emeritus hoogleraar sinds november 1998.
Drs. H.B. Wagenaar, algemeen pedagoog, wetenschappelijk medewerker 
wereldoriëntatie bij de Citogroep.
Drs. J. Greven, geograaf, leerplanontwikkelaar bij de Stichting Leerplan-
ontwikkeling (SLO).
Dr. W.A.J. Meijer, universitair hoofddocent algemene pedagogiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.
Drs. H.W. Notté, geograaf, wetenschappelijk medewerker wereldoriëntatie 
bij de Citogroep.
Drs. N. Osinga, ontwikkelingspsycholoog, waarnemend directeur van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland 
(GCO Fryslân).
Drs. J.H.J. Schreuder, geograaf, inspecteur van het Voortgezet onderwijs.
Dr. J.M. Praamsma, notulist.

Vakinhoudelijke experts

Alle onderwerpen
Drs. C.G. van der Kooij, vakdidacticus geschiedenis, directeur 
Orthopedagogisch Didactisch Centrum, trainer-adviseur Hanzehogeschool 
Groningen, stafmedewerker Pedologisch Instituut.
Drs. H. Nolles, historicus, voormalig inspecteur primair onderwijs.

Prehistorie, De Republiek en oudheid
Drs. T.W. Beker, leerplanontwikkelaar, projectleider bij de Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO).

Prehistorie
Dr. L.H. van Wijngaarden-Bakker, universitair hoofddocent ecologische 
archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Oudheid
Dr. A.J.L. van Hooff, universitair hoofddocent klassieke geschiedenis en 
leraarsopleiding klassieken aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Middeleeuwen
Prof. dr. P.G.J.M. Raedts, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen.

De Republiek
Dr. J.H.J. Geurts, docent Geschiedenis en American Studies aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen.
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Negentiende eeuw
Prof. dr. M.C. R. Grever, hoogleraar theorie en methoden van de 
maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
universitair docent gendergeschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen.

Twintigste eeuw
Prof. dr. A.W.F.M. van der Sande, bijzonder hoogleraar Vrijmetselarij als 
geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, universitair hoofddocent cultuur- en 
mentaliteitsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
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