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Van nomadisch bestaan naar wonen. 
 
Nieuwe kennis over landbouw maakte het de jager-
verzamelaars uit het verleden mogelijk om het 
nomadische bestaan achter zich te laten en te kiezen 
voor een vaste verblijfsplaats. Dit gegeven wordt ook wel 
de neolithische revolutie genoemd en vond voor het 
eerst plaats rond 11.000 v. Chr. in Azië. De voornaamste 
neolithische vernieuwingen waren: huizenbouw, 
landbouw, veeteelt, het gebruik van werktuigen 
van gepolijste steen, en aardewerk (gebakken potten).  
 
De nieuwe agrarische samenleving introduceerde het 
'wonen'. Het werd mogelijk voorraden aan te leggen. De 
eerste nederzettingen telden tot ongeveer 100 inwoners. 
In Europa voltrok de revolutie zich omstreeks 6.500 v. 
Chr. in het Middellandse Zeegebied, Griekenland en de 
Balkan. In het gebied van het huidige Nederland voltrok 
de revolutie zich rond duizend jaar later op de vruchtbare 
lössgronden van Zuid-Limburg. De overgang van 
nomade naar agrariër kon snel plaatsvinden, omdat de 
hiervoor benodigde technieken geïmiteerd werden. De in 
Zuid-Limburg gevestigde agrariërs maakten deel uit van 
de cultuur van westelijke bandkeramiekers. Deze eerste 
landbouwers van de Lage landen bewaarden voedsel en 
zaaigranen in typische aardewerk potten.  
 
Vanaf ca. 4.250 v.Chr. ontwikkelde zich in België en 
Zuid-Limburg de Bandkeramische cultuur tot 
zogenaamde Michelsbergcultuur, die gespecialiseerd 
was in handwerknijverheid. Bij Rijckholt ontstond rond 
3.800 v. Chr. de eerste vuursteenmijn van de Lage 
Landen.  
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De Keltische cultuur wordt door de Romeinen 
uitgewist.  
 
In de IJzertijd (vanaf 1000 v.Chr.) ontstaat in het gebied 
rond het huidige Zuid-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk 
en Oost-Frankrijk de Keltische cultuur. Vanaf ongeveer 
de 6e eeuw v.Chr. trokken de Kelten in noordwestelijke 
richting. In de 4e eeuw v.Chr bereikten de Kelten het 
hoogtepunt van hun gebiedsuitbreiding, die uiteindelijk 
reikte van Groot-Brittannië tot Klein-Azië. 
 
De Keltische cultuur kenmerkte zich door een rituele 
activiteit rond heiligdommen bij thermische bronnen. 
Bewijsmateriaal voor gezondheidsrituelen in Keltisch 
Europa toont een nauwe band tussen genezing, herstel 
en vruchtbaarheid. Veel Keltische genezers waren 
vrouwen. Er was sprake van een sterke associatie met 
een 'moedergodin'. 
 
Tussen Maas en Rijn leefden de leden van de Keltische 
stam 'Eburonen’. Hun relatief grote naambekendheid 
danken de Eburonen aan de opstand tegen de Romeinse 
veroveraar in 54 v.Chr., die - volgens Caesar - een 
initiatief van Ambiorix zou zijn geweest. De Eburonen 
vernietigden anderhalf Romeins legioen. Het 
daaropvolgende oorlogsseizoen wijdde Caesar aan de 
vernietiging van de Eburonen. Hij verklaarde de stam 
vogelvrij en iedereen mocht mee komen plunderen en 
moorden. De Eburonen waren gevlucht naar de meest 
ontoegankelijke uithoeken van het Belgisch territorium: 
het Ardennerwoud, de Peel ("aaneengesloten 
moerassen") en de Delta van Maas en Rijn ("op eilanden 
die door de getijden worden gevormd"). Velen 
ontvluchtten Gallië. Ambiorix wist te ontkomen. 
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De Germanen vestigen zich tussen Maas en Rijn. 
 
De Tungri waren een Germaanse volksstam uit de 
oudheid in Gallia Belgica. Na het uitmoorden en/of 
verdrijven van de Eburonen onder leiding van Julius 
Ceasar vestigden zij zich rond het huidigeTongeren, het 
vroegere woongebied van de Eburonen. Dit gebeurde 
ten tijde van keizer Augustus. Oorspronkelijk kwam de 
stam van over de Rijn. Volgens Tacitus was het de 
eerste Germaanse stam die de rivier - onder leiding van 
de Romeinen - overstak. 
 
De Tungri kregen het vruchtbaarste, middelste deel van 
het vrijgekomen gebied met als hoofdstad Atuatuca. Het 
gebied kwam snel tot bloei onder de Romeinse 
heerschappij. De civitas van de Tungri staat bekend 
als Atuatuca Tungrorum, nuTongeren. De Germanen 
woonden meer dorpsgewijs met aan het hoofd een rex 
(koning). Tongeren vormde een knooppunt van de Via 
Belgica met heerbanen die toegang gaven tot Bavav, 
Kassel, Antwerpen, Nijmegen, Keulen, Trier en Aarlen. In 
de loop van de eeuwen zou Tongeren uitgroeien tot een 
echte Romeinse stad (municipium). De sporen uit 
de Romeinse tijd in Tongeren beslaan een 
aaneengesloten terrein van ongeveer twee vierkante 
kilometer. Ze vormen daarmee het grootste 
aaneengesloten archeologisch complex van de Lage 
Landen. 
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Het Christendom bereikt de Lage Landen. 
 
In het begin van de 4e eeuw begon de kerstening van de 
Lage Landen. Rond deze tijd kreeg 
het Christendom steeds meer voet aan de grond in het 
Romeinse rijk. Vanuit de centra Trier, Keulen en 
Tongeren werden kerken gesticht. De van 
oorsprong Armeense missionaris en bisschop van 
Tongeren, Servatius, overleed volgens de overlevering 
rond 382 n. Chr.  te Maastricht en werd er begraven op 
de Romeinse begraafplaats langs de Via Belgica, het 
tegenwoordige Vrijthof. Zijn graf ontwikkelde zich al snel 
tot een bedevaartplaats van betekenis en leidde in de 6e 
eeuw tot de bouw van de eerste Sint-Servas-kerk 
.  
De kerk wordt beschouwd als de oudste nog bestaande 
kerk van Nederland. De grote driebeukige kruisbasiliek is 
grotendeels in Romaanse stijl gebouwd met 
gebruikmaking van kolenzandsteen en mergel. Het 
kerkgebouw fungeert als parochiekerk van de rooms-
katholieke Sint-Servaasparochie endekenaatskerk van 
Maastricht. Sinds 1985 voert de kerk de titel basilica 
minor (basiliek).  
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De Romeinen maken plaats voor de Franken. 
 
Ten tijde van de volksverhuizingen vestigden de 
Ripuarische Franken zich aan de andere zijde van de 
Rijn op Romeins grondgebied in de provincie Gallië. 
Keulen kwam in hun handen en zij bezetten de streek 
tussen Koblenz, Trier en metz. 
Omstreeks 440 plunderden zij de stad Trier. De 
Romeinse veldheer Aetius trok ten strijde tegen deze 
invallers en sloot een verdrag, waarbij hij aan de Franken 
de verdediging van de middenloop van de Rijn 
toevertrouwde. 
  
Frank en vrij - Toen de Romeinse macht in betekenis 
afnam trokken de Ripuarische Franken met de Salische 
Franken mee naar het zuiden. In de 7e eeuw werd hun 
gebied bekend onder de naam Austrasia en kreeg ook 
weer een eigen Merovingische koning. Ten tijde van de 
Merovinger  Dagobert I werd het gewoonterecht van de 
Ripuariërs op schrift gezet, de zogenaamde Lex 
Ribvaria. 
 
De belangrijkste leider van de Franken was Karel de 
Grote. Afkomstig uit het geslacht der Karolingen was hij 
vanaf 768 n. Chr. koning van de Franken. De kleinzoon 
van Karel Martel kreeg reeds tijdens zijn leven de 
bijnaam 'de Grote' en geldt sinds de middeleeuwen als 
een van de belangrijkste heersers van het Westen. Het 
Frankische Rijk groeide onder zijn leiding naar een 
aanzienlijke omvang. Op de eerste kerstdag van het jaar 
800 werd hij door paus Leo III  in Rome tot keizer 
gekroond. 
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Het Rijk valt uiteen. 
 
Na de dood van Karel de Grote wordt het Frankische Rijk 
verdeeld onder zijn erfgenamen. Hierdoor versplinterd 
het rijk en ontstaan over de volgende periode de 
verschillende nationaliteiten, zoals wij die vandaag 
kennen.  
 
Deze tijd wordt gekenmerkt door de opkomst van de 
steden en vorstendommen. De Lage Landen maken in in 
de 15e eeuw onderdeel uit van het Bourgondische 
koninkrijk. Na de Habsburgse tijd (1482 - 1581/1795), volgt 
een Spaanse tij (1556-1715), daarna de Oostenrijkse tijd 
(1715-1795)en de Franse tijd (1794-1815) 
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Het Ontstaan van het Nederlands Koninkrijk. 
 
Toen eind 1813 Napoleon werd verslagen en er door de 
overwinnaars een staatkundige herinrichting van Europa 
werd bewerkstelligd, herkreeg Nederland, dat deel 
uitmaakte van het Franse Keizerrijk, zijn vrijheid. Na 
de proclamatie van het Soeverein Vorstendom der 
Verenigde Nederlanden op 20 november 1813 werd de 
toenmalige Prins van Oranje Willem Frederik van 
Oranje-Nassau in Amsterdam als soevereine 
vorst ingehuldigd en aanvaardde hij de soevereiniteit van 
dit vorstendom onder waarborg van een constitutie. Dit 
betrof echter aanvankelijk enkel de zogeheten 
Noordelijke Nederlanden: de vereniging met de 
Zuidelijke Nederlanden vond plaats in 1814 in 
een réunion intime et complète.  
 
Op 16 maart 1815 nam de vorst de titel Koning der 
Nederlanden aan. Daarmee was het Koninkrijk der 
Nederlanden een feit. Voorheen was het huidige 
Nederland slechts korte tijd eerder een monarchie 
geweest: het Koninkrijk Holland (of volgens de 
toenmalige spelling Koningrijk Holland) aan de 
vooravond van de inlijving door Frankrijk. De Koning der 
Nederlanden was tevens de Groothertog van 
Luxemburg, een provincie van het Koninkrijk die lid was 
van de Duitse Bond. 
 
In 1816 werden, na onderhandelingen tussen Nederland 
en Pruisen, de bij Pruisen behorende exclaves van 
het Hertogdom Kleef gelegen in de Lemiers en de Over-
Betuwe Nederlands. De laatste onderhandelingen over 
de grenzen tussen Pruisen en Nederland werden in 1817 
gevoerd. 
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Het Nationaliseren van de Mijnbouw. 
 
Met de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden 
werden ook de mijnen genationaliseerd.  
Zo speelden de Staatsmijnen (DSM) een belangrijke rol 
bij het bepalen van de nieuwe landsgrenzen. 
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Een nieuw Europees Rijk. 
 
De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen 
bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en 
de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 
gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In 
de jaren erna groeide de EU in omvang door 
de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het 
uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van 
Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. 
De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was 
in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van 
Lissabon. 
 
De EU opereert via een systeem van 
onafhankelijke supranationale instituten en door de 
lidstaten intergouvermenteel gemaakte besluiten. 
Belangrijke instituten van de Europese Unie zijn onder 
andere de Europese Commissie, de Raad van de 
Europese Unie, de Europese Raad, het Europese Hof 
van Justitie en de Europese Centrale Bank. 
Het Europees Parlement wordt iedere vijf jaar gekozen 
door inwoners van de unie. 
 
De EU heeft een gemeenschappelijke interne 
markt ontwikkeld via een gestandaardiseerd 
rechtssysteem dat in alle lidstaten geldt. Binnen het 
Schengengebied  (bestaande uit EU- en niet-EU-staten) 
zijn paspoortcontroles afgeschaft. Een monetaire unie, 
de eurozone, is gevestigd in 1999 en bestaat sinds 
januari 2015 uit 19 landen.  
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Een nieuwe dimensie. 
 
Globalisering is een voortdurend proces van wereldwijde 
economische, politieke en culturele integratie, met als 
centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling, waarbij 
productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven 
worden door de informatie- en communicatietechnologie en 
door internationale handel. Globalisering wordt mogelijk 
gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van vervoer 
en telecommunicatie. Ze kenmerkt zich verder door 
verregaande schaalvergroting, het ontstaan van een 
wereldwijd kapitalisme en de verspreiding van 
een consumentencultuur. 
 
Met regionalisering heeft  globalisering internationalisering 
tot gevolg waarbij betrekkingen over steeds grotere 
afstanden worden aangegaan en zo over de landsgrenzen 
heen reiken. Dit heeft tot gevolg dat nationale overheden bij 
hun beleid gebonden zijn aan internationale afspraken en 
ontwikkelingen en minder greep hebben op de 
nationale economie. 
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