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Hierbij treft u een toelichting aan bij de beelden die in de tijdbalk van Argus Clou 

Geschiedenis groep 7 zijn opgenomen. 
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Thema 1 Boze Bataven en knappe keizers 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 1: Tijd van jagers 
en boeren 

 

In Germaanse dorpjes woonden 
families in huizen van hout en 

leem, met daken van stro. 
De Germanen kwamen uit het 
Noorden van Europa hier wonen. Ze 
deden aan landbouw, hielden vee 
en vingen vis. Ze ruilden 
aardewerk, huiden, stoffen en zout. 

 
Tijdvak 2: Tijd van 
Grieken en Romeinen 

 

Jonge Bataafse jongens 
moesten onder dwang het 
Romeinse leger in. 
Er ontstonden onlusten tussen de 
Bataven en Romeinen; de Bataafse 
opstand. Julius Civilis, een Bataafs 
leider, leidde de Bataafse opstand. 
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Thema 2 Grote koningen, kleine koningen 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 3:Tijd van 
monniken en ridders 

 

Een van de machtigste koningen 
van Europa: Karel de Grote. 

Karel de Grote leefde van 747 of 748 
tot 814 en werd gekroond tot keizer in 
800. Karel was koning van de Franken 
en bezat een groot rijk. 

 
Tijdvak 4:Tijd van steden 
en staten 

 

De Staten waren een groepje 
mannen, gekozen uit mensen van 
de kerk, de adel en de rijke 
burgerij in de steden. 
Filips de Goede riep de Staten bijeen 
als hij advies wilde en geld nodig had. 
Filips paste centraal bestuur toe. 
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Thema 3 Opstand en een nieuw land 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 5: Tijd van 
ontdekkers en 
hervormers 

 

een helm als wapenuitrusting 
van de Spaanse soldaten 

Filips II en de hertog van Alva 
zorgden er allebei eerst voor dat de 
geuzen niet van de Spanjaarden 
konden winnen. Uiteindelijk werden 
de Spanjaarden verslagen door de 
geuzen. Hierdoor kwamen steeds 
meer steden in de handen van de 
geuzen. 

 
Tijdvak 6: Tijd van 
regenten en vorsten 

 

een oorlogsvloot van de 
Republiek in de monding van de 
Schelde 
Antwerpen werd veroverd door de 
Spanjaarden en de Spanjaarden 
werden hier de baas. De inwoners 
werden uitgehongerd. Door de 
zeeblokkade van de Republiek 
eindigde de oorlog in de val van 
Antwerpen. 
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Thema 4 Rijke regenten, arme burgers 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 7: Tijd van pruiken 
en revoluties 

 

twee weesjes uit het Elisabeth 
Weeshuis in Culemborg 

Rond 1800 ging het slecht met de 
economie; er was minder werk en meer 
armoede. In deze tijd werd het arme 
volk ‘het grauw’ genoemd, omdat ze erg 
arm waren. Ze woonden in piepkleine 
kamertjes en hun kleren waren grijs en 
somber. Zowel wezen als kinderen van 
armen woonden in weeshuizen, zoals in 
het Elisabeth Weeshuis. 

 
Tijdvak 8: Tijd van burgers 
en stoommachines 

 

Via het Noordhollandsch Kanaal 
werd de handel nog sneller en beter 
vervoerd door de schepen. 
Het Noordhollandsch Kanaal (waterweg) 
is gegraven in opdracht van koning 
Willem I aan het begin van de 
negentiende eeuw. 
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Thema 5 Hevige strijd en koude oorlog 
 
Icoon en tijdvak Beeld Uitleg 

 
Tijdvak 9: Tijd van 
wereldoorlogen  

 

Waar kijken deze twee jongens 
naar? 

Ze kijken naar Engelse en Franse 
parachutisten tijdens de 
herdenking van de Slag om 
Arnhem. In 1944 hadden de 
geallieerden het noorden van 
Frankrijk en België bevrijd. In 
1944 probeerden de geallieerden 
de grote rivieren van Nederland 
over te steken naar het noorden 
tijdens de Slag van Arnhem, maar 
de Duitsers waren nog te sterk. 

 
Tijdvak 10: Tijd van 
televisie en computer 

 

het hoofdkantoor van de 
Europese Commissie in Brussel 
In Brussel komen de 
vertegenwoordigers bijeen van de 
EU-landen. De EU is opgericht in 
1992 met als doel: respect hebben 
voor de rechten van de mens en 
de vrijheid van meningsuiting. De 
EU is in omvang gegroeid en in 
macht toegenomen door de 
toelating van nieuwe lidstaten. In 
2002 werd in twaalf landen de 

euro ingevoerd.  

 


