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Een zestiende-eeuwse kaart van de Nederlanden, de Leo Belgicus.
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Vooraf

Deze zestiende-eeuwse kaart is getekend in de vorm van een ‘Belgische’ leeuw en 
omvat het grondgebied van het latere Nederland en België. Het beeld van de brie-
sende leeuw is geïnspireerd door de felheid waarmee de Nederlanden zich in de 

zestiende en zeventiende eeuw tegen Spanje verzetten. De tekenaar heeft naast de kaart 
enkele aspecten van de Nederlandse geschiedenis verbeeld, onder meer de bron van de 
welvaart van het land, de werkende landman en, heel herkenbaar, het landschap.

In dit geheel herziene en gemoderniseerde boek beschrijven we de geschiedenis van 
Nederland. De naam ‘Nederland’ is nog maar sinds de negentiende eeuw in zwang en 
mag daarom feitelijk ook niet eerder worden gebruikt. Immers, halverwege die eeuw is 
pas voor het eerst werkelijk sprake van een nationale staat. Voor het gemak van de lezers 
hanteren we vanaf het eerste hoofdstuk toch van tijd tot tijd deze naam, hoewel we ons 
zeer wel bewust zijn dat ‘Nederland’ lange tijd een anachronisme is. Tot en met de mid-
deleeuwen is het overigens vrijwel onmogelijk het verhaal van de bewoners van de Lage 
Landen tot het grondgebied van Nederland te beperken, daarom zullen we ook regelma-
tig delen van het latere België in ons geschiedverhaal betrekken.

In deze beknopte geschiedenis van Nederland is een extra accent aan het landschap 
gegeven. Regelmatig wordt aandacht besteed aan de veranderingen die het Nederlandse 
landschap in de loop van de eeuwen onderging. Die veranderingen zijn zó ingrijpend 
dat het tegenwoordige Nederlandse landschap vrijwel geheel mensenwerk is. Dat is een 
van de typerendste kenmerken van de geschiedenis van Nederland. 

De eerste druk van dit boek verscheen in 1989. Daarna volgden drie herdrukken. We 
zijn verheugd dat deze verbeterde en aangevulde druk het licht ziet bij Uitgeversmaat-
schappij WalburgPers. Ook bij deze nieuwe uitgave tekent Yolande Kortlever voor de 
tekst over de prehistorie tot en met de middeleeuwen, Anne Doedens voor die over de 
nieuwe tijd, en Liek Mulder voor die over de tijd na 1870-1871.

Anne Doedens
Yolande Kortlever
Liek Mulder



Een reconstructietekening van de leefomgeving van de Swifterbantmensen.  
(Tekening door Bob Brobbel) 
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1  De prehistorie van Nederland  
250.000 v.Chr.-12 v.Chr. 

Zo zag de streek rond Swifterbant in Flevoland er ongeveer 6300 jaar geleden uit: een 
Biesboschachtig gebied. Een landschap waar rivieren als de Vecht, Reest, Regge en 
Oude IJssel uitmondden in een delta van kreken en waterlopen. Een zoetwaterge-

bied, weliswaar in verbinding met de open zee, maar nauwelijks gestoord door het 
geringe verschil tussen eb en vloed. 

Op de kleiachtige oeverwallen van de kreken werden in de zomer nederzettingen 
gebouwd door mensen van wie we de naam niet kennen en die we daarom bij gebrek 
aan beter de Swifterbantmensen noemen. Ze leefden te midden van een fauna die onder 
meer bestond uit edelherten, elanden, oerossen, bruine beren en bevers. De kreken 
wemelden van vele soorten vis. De Swifterbantmensen woonden in eenvoudige rieten 
hutten, voorzien van een kleiplaat om een vuur te stoken. In de herfst trokken de bewo-
ners met hun vee naar hoger gelegen delen van de delta. Ze leefden niet geïsoleerd, maar 
hadden blijkens de vondst van gereedschappen en aardewerk contacten met volken in 
Noord-Duitsland, Denemarken en de Baltische staten.

Ongeveer 3000 v.Chr. kwam dit woongebied door het stijgen van de zeespiegel onder 
water te liggen. Aan het eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw viel het land 
door ingrijpen van de mens weer droog.

Onze voorgeschiedenis

De Swifterbantmensen leefden in de prehistorie, de beginperiode van de mensheid 
waaruit we geen enkele geschreven bron hebben. We spreken pas over geschiedenis of 
historie, als een volk in staat is zelf gegevens schriftelijk vast te leggen.

Die vroege bewoners van wat nu Flevoland heet, waren bij lange na niet de eerste 
mensen in Nederland. Daarvoor moeten we ongeveer 250.000 jaar terug in de tijd.

Het prehistorische landschap

IJstijden
Op de geologische tijdschaal bevinden we ons nu in het kwartair. Het kwartair wordt 

onderverdeeld in het pleistoceen met afwisselend zeer koude en subtropische perioden 
en het holoceen dat tienduizend jaar geleden na de laatste ijstijd begon. Een ijstijd is een 
koude periode waarin de gemiddelde temperatuur duidelijk lager ligt dan ‘normaal’, 
waardoor gletsjers sterk aangroeien en zich over enorme oppervlakten uitbreiden. Het 
landijs bedekt in zo’n periode een groot deel van de aarde.

In de voorlaatste ijstijd − de Saale-ijstijd − die naar schatting 200.000 jaar geleden 
begon, bereikte het ijs van de Scandinavische gletsjers Nederland. De lijn Scheveningen-
Amsterdam-Arnhem-Nijmegen-Krefeld was de uiterste begrenzing. Het ijs liet zand, 
grind, keien, keileem en löss achter. De ijskappen drukten op sommige plaatsen de 
ondergrond omhoog en vormden zo de stuwwallen in Oost- en Midden-Nederland.
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SPEUREN NAAR HET VERLEDEN
De archeologie of oudheidkunde werd vroeger door slechts enkele liefheb-

bers beoefend. Tegenwoordig staat deze tak van wetenschap bij veel 

mensen in de belangstelling, benieuwd als we zijn om te weten hoe het er 

vroeger op een bepaalde plek uitzag. Als er iets nieuws wordt gebouwd of 

aangelegd, zoals bij een stadsuitbreiding of een nieuw traject voor de 

spoorwegen, krijgen archeologen vaak de gelegenheid eerst bodemonder-

zoek te doen. Hierbij doen zij regelmatig interessante vondsten. Soms doen 

ze ontdekkingen die het nodig maken bestaande theorieën aan te passen.

Door de snelle ontwikkeling van de techniek zijn we vooral na de Tweede 

Wereldoorlog erg veel te weten gekomen over onze vroegste geschiedenis. 

Dankzij het werk van archeologen wordt de geschiedenis, het verhaal van 

de bewoners van een gebied, steeds completer. Zij graven oude nederzet-

tingen op en proberen na te gaan hoe de huizen er vroeger uitzagen, hoe-

veel mensen er woonden, wat hun middelen van bestaan waren, enzo-

voort. Een goed voorbeeld van de archeologische werkwijze is het 

bestuderen van een paalgat. Doordat hout verrot, ontstaan gaten op de 

plaats waar eens palen hebben gestaan. Deze gaten worden in de loop van 

de tijd opgevuld met grond van een andere samenstelling dan de grond 

eromheen. Paalgaten zijn daarom goed herkenbaar. Een aantal paalgaten 

levert een ‘plattegrond’ van een prehistorisch huis op, waardoor we een 

aardig beeld krijgen van de vorm van dat huis. Zo’n verkleuring of 

‘grondspoor’ is vaak het enige wat van het huis is overgebleven.

Na de ijstijden
Door de vorming van ijskappen op het noordelijk halfrond viel de Noordzee vrijwel 

droog en ontstond er een toendragebied. Het smelten van de ijskappen na de laatste ijs-
tijd veranderde het westen van Europa in een waddengebied.

Groot-Brittannië kwam circa 8000 v.Chr. definitief los van het continent. Zo’n vijfdui-
zend jaar later begon zich door de golfslag op bepaalde plaatsen langs de kust zand op te 
hopen in de vorm van een wal: de strandwal. Op die strandwallen vormden zich onder 
invloed van de wind duinen: de wind blies zand van de strandwallen, het hoopte zich op 
en werd vastgehouden door de vegetatie die erop ging groeien. Dat proces duurde voort 
tot het begin van de jaartelling. Het duinengebied tussen Hoek van Holland en Alkmaar 
was geschikt voor bewoning. Tussen zee en kust bevond zich een natte, begroeide zone 
waar veen werd gevormd. Veen bestaat uit plantaardig materiaal, dat in een waterige 
omgeving wordt samengeperst. Door overstromingen kwam er een laag klei overheen. 
De kust zelf bestond uit zandplaten, strandwallen en duinen.

Het westen van Nederland lag lager dan het oosten en het zuiden, waardoor het water 
van de grote rivieren door brede rivierdalen naar de Noordzee stroomde en een delta 
vormde. Ook de rivieren zorgden voor afzettingen van zand en klei. Langs de rivieren 
ontstonden oeverwallen, die op den duur door mensen werden bewoond.

Het landschap werd niet alleen door de natuur beïnvloed. Vanaf circa 5000 v.Chr. 
waren er zo veel mensen in Nederland, dat hun invloed op het landschap merkbaar 

Zo ontstaan bodemsporen en vondstlagen, en zo kunnen 
ze weer tevoorschijn komen. (ANWB, Den Haag)


