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Geschiedenis van Nederland  
 
Willem van Oranje 

 

Van 1568 tot 1648 vocht de Nederlanders de 80 jaar oorlog tegen het Habsburgse Spaanse rijk, 
wat voor het eerst resulteerde in een onafhankelijk Nederland. De leider van deze opstand was 
Willem van Oranje, een Duitse edelman die was uitgegroeid tot een keizerlijke favoriet. Over 
Willem’s vroege jeugd is vrij weinig bekend, maar zijn leven kreeg onverwacht een wending 
toen in 1544 zijn neef Rene van Chalon dodelijk werd getroffen door een kogel. Deze graaf van 
Nassau en prins van Oranje had zelf geen erfgenamen en liet zijn volledige erfenis na aan zijn 
neefje Willem. Om voor de erfenis in aanmerking te komen moest Willem echter wel katholiek 
worden opgevoed. Zijn vader stemde daarmee in en Willem vertrok vervolgens op zijn elfde 
naar de Nederlanden, om daar een katholieke opvoeding te krijgen. Eerst in Breda en daarna in 
Brussel aan het hof van Maria van Hongarije. Willem veranderde van onbeduidend protestants 
jongetje tot een vermogende, katholieke, prins van Oranje. In 1551 trouwde de achttienjarige 
Willem met de even oude Anna van Buren. Dankzij haar groeide zijn vermogen verder en werd 
hij een edelman met veel aanzien. Door zijn huwelijk was Willem nu prins van Oranje, graaf van 
Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Buren, Lingen en Leerdam, markies van Veere en Bergen op 
Zoom en baron van Breda, IJselstein, Diest en Cuyk. Het huwelijk was goed, zo blijkt uit brieven 
die de twee elkaar schreven. 
 

VOC 

 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie, anders de VOC was een Nederlandse 
handelsonderneming die een monopolie had op overzeese handel tussen de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden, Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika, en de Straat Magellaan in 
Zuid-Amerika. Het was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld. De VOC handelde en 
produceerde Oost-Indische kruiden, Indonesische koffie, Formosaans suikerriet en Zuid-
Afrikaanse wijn. Tussen 1498 en 1595 was de handel van specerijen volledig in handen van de 
Portugezen. Nadat Portugal met Spanje samen één land was geworden, werd het verboden 
voor Nederlanders om Spaanse en Portugese havens aan te doen. Toen hadden de 
Nederlanders besloten om zelf de specerijen te halen. Gedurende bijna 200 jaar werden 
ongeveer 4700 schepen naar Azië uitgerust, de meeste in de achttiende eeuw. De uittreding 
van schepen was een zo kostbare aangelegenheid dat er aanvankelijk weinig winst werd 
gemaakt. 
 

Tulpenbubbel 
 

Tulpen komen overal in de wereld voor, maar Nederland is beroemd om zijn tulpen en is een 
van de belangrijkste exportlanden van tulpen. Nadat andere planten zoals aardappels, tomaten, 
en pepers meer populair werden in Europa, werden de tulpen heel populair omdat zij heel goed 
konden leven in de Nederlandse klimaat. Tegenwoordig zijn tulpen vaak te vinden in 
bloemenwinkels en tuinen, maar in Nederland in 1637 kon één tulp je een huis kopen. 
Felgekleurd en uniek voor alle andere bloemen die in die tijd in Europa werden geteeld, werden 
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"exotische" tulpen al snel een luxeartikel voor rijke Nederlanders. Het verzamelen van tulpen in 
deze tijd was vergelijkbaar met het verzamelen van kunst en fijne sieraden. 
 

 
marnix 
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Geografie  
 
Den Bosch 
 
Ik kom van Den bosch, ook bekend als s’ Hertogen Bosch. Den Bosch ligt in Noord-Brabant. In 
Den bosch is er niet super veel te doen, maar als je er bent kan je zeker leuke dingen doen. Met 
één korte auto rit zit je in lekker in De Efteling.  De Efteling is een soort Disneyland maar 
eigenlijk leuker. Er zijn veel attracties voor de oudere mensen. De Python is een voorbeeld 
daarvan. De python gaat twee keer om de kop, maar het engste attractie is zeker de Baron. De 
baron gaat gek hoog, en net als je denkt dat je naar beneden komt, blijf je gewoon even zitten. 
Opeens ga je dan keihard naar beneden, en dan kan je lekker schreeuwen.  

 
Je kan ook op andere soort attracties zoals de droomvlucht. Het is een rustige attractie waar je 
feeën kan bewonderen en rustig genieten met je kinderen en je familie, zelfs met je vrienden. 
Zelfs als je wat ouder bent, blijft de droomvlucht leuk.  
 
Den bosch is ook leuk om te bezoeken voor het eten. Een beroemde gerecht van Den Bosch is, 
Bossche Bollen. Een Bossche bol kan je ook een chocoladebol noemen. Het is een zoet gebakje 
gemaakt met soezenbeslag, (een soort donut beslag) gevuld met slagroom en uiteindelijk 
gedoopt in gesmolten puur chocolade. Ze zijn ongeveer een diameter van 12cm, dus ze zijn ook 
best groot. 
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Geschiedenis van Nederlandse geografie: 
 

Het Nederlandse Koninkrijk bestaat uit vier landen, deze landen zijn, Nederland, Curaçao, Aruba 
en Sint-Maarten. Er zijn ook nog bijzondere gemeenten, dus ze hebben een aparte status, ook 
bekend als Caribische Nederland. Caribisch Nederland is Bonaire, Saba, en Sint-Eustatius.  

 

(Foto: Nationale bibliotheek)   

 

Alle Nederlandse landen (Nederland, Aruba, Saba, enz.) komen van hetzelfde verleden van 
kolonialisme van de Spanjaarden, Engelse, Franse en Nederlanders. Waar iedereen een keer a. 
geregeerd hebben. Rond 1400 waren de eilanden door Columbus ontdekt. Het was niet tot 
1816 dat de strijd tussen Nederland, Engeland en Frankrijk over de eilanden tot een einde 
kwam. Alle bovenwindse en benedenwindse eilanden waren nu van Nederland. In 1954 kregen 
ze de naam “Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden”. Maar op 1 Januari, 1986, nam Aruba 
een aparte status. Het werd toen het derde zelfstandige land (naast de Nederlandse Antillen en 
Nederland) binnen het Nederlandse Koninkrijk. In 2006 namen Curaçao en St-Maarten ook een 
aparte status. 

 
Wat is er in Zeeland, bij mijn familie? 
 
Zeeland ligt ook aan het water. Zeeland, Vlissingen specifiek, is een bekend gebied in de 
geschiedenis van Michiel de Ruyter, een nationale held.  Michiel De Ruyter is geboren en 
gestorven in Zeeland en hij was en hele belangrijke oorlogsheld. Michiel de Ruyter was een man 
geboren in Vlissingen, Nederland op 24 maart in 1607.  Hij komt uit een zeemans familie. Zijn 
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vader was een zeeman en toen hij nog heel jong was begon hij al met zijn vader te zeilen. In 
1618, toen hij elf was, werd hij bootsjongen. Na een paar jaar werd hij Zeeuwse Admiraliteit. Hij 
had dus in die tijd de hoogste rang in de Zeeuwse marine. Vanaf 1644 tot 1652 ging hij met 
andere op expedities door naar de Middellandse zee en West- Indië waarmee ze heel rijk 
werden. Hij had daarna genoeg geld voor zijn familie en voor Nederland, waardoor hij eigenlijk 
niet meer hoefde te zeilen. Ook al was de oorlog met Engeland al voorbij, de oorlog met 
Frankrijk was nog gaande. De Ruyter maakte zijn laatste tocht in 1676. Spanje had om hulp 
gevraagd in de strijd tegen de Fransen bij Sicilië en Napels. De Ruyter vond de zeevloot 
waarmee hij werd weggestuurd te zwak, maar hij voerde de actie toch uit. In een gevecht bij de 
Etna raakte hij gewond.  
 
Hij stierf op 29 april, 1676 aan de gevolgen van wondkoorts. Zijn lichaam werd per schip 
teruggebracht naar Nederland. Het arriveerde pas begin 1677 in Hellevoetsluis. Er zijn veel 
musea die je kunt bezoeken als je er bent, maar ook historische standbeelden bij de boulevard 
waar je dingen erover kunt leren. 

 
(Michiel De Ruyter Standbeeld bij de Vlissingen boulevard)  
 
 Behalve van de geschiedenis en Michiel de Ruyter, kun je in de zomer lekker op het strand 
liggen en langs de boulevard fietsen voor wat kibbeling. Zeeland heeft natuurlijk de beste 
kibbeling. Kibbeling is een soort gefrituurde vis dat in kleine stukjes is gesneden. Als je het 
bestelt komt het ook met een sausje waar je de kibbeling in kan dippen. Het is ook lekker om te 
eten met een colaatje erbij. 

 
Hoe is Nederland gescheiden? 
 
Een groot deel van Nederland is ontstaan in de delta van de Rijn. Delta’s zijn stukken land 
ontstaan door De neerslag van rivieren. Zeeland is bijvoorbeeld een hele grote delta. De Rijn 
brengt veel water aan in Nederland. Ook de Maas en de Schelde vormen grote delen van de 
delta’s in Nederland. Er zijn in Nederland ook best veel meren, waarmee je de beste in het 
Zuiden en Noorden van het land vindt. Nederland is gedeeld over 12 provincies. Groningen, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Drenthe, Utrecht, Noord-
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Brabant, Zeeland, Flevoland, en Friesland. Zeeland is altijd de beste provincie geweest en dat is 
het eigenlijk nog steeds. De meest beroemde en de hoofdstad van Nederland is Amsterdam. 
Amsterdam ligt in Noord-Holland, boven Zuid-Holland.   

 
 
 
Zoals veel mensen al weten, hebben Nederland en België veel overeenkomsten. Een deel van 
België spreekt gewoon Nederlands, maar de andere delen spreken Frans. In 1830, na de 
Belgische revolutie, wilde België vrij zijn. Maar de Nederlandse koning van die tijd, Willem I, 
wilde dat niet. Na een veldslag van tien dagen en wat meer wijzigingen in het verdrag, tekende 
koning Willem I op 19 april, 1839, het scheidingsverdrag tussen Nederland en België. 
 
Wat light boven zeeniveau en wat ligt onder? 

Nederland is in zijn fysieke verschijningsvorm in hoofdzaak door twee factoren bepaald. De 
eerste betreft de ligging. Zoals de naam van het land al aangeeft, is Nederland laag, zelfs 
extreem laag gelegen. Ongeveer 25% van het land ligt beneden de waterspiegel. Dat betekent 
dat ongeveer 25% van Nederland onder het zeeniveau ligt. Nederland ligt in een delta van drie 
grote rivieren, de Rijn, de Maas en de Schelde. De Rijn rivier is ongeveer 1229 kilometer lang en 
gaat niet alleen door Nederland. Het stroomt ook door Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, en 
Oostenrijk. In Nederland hebben we ook dijken. Dijken zijn gebouwd om de zee tegen te 
houden. Meestal valt het mee met het woestheid van de zee maar met een storm kan het wel 
serieus worden. Daar helpen de dijken mee. Het is een aangelegde verhoging om het water 
tegen te houden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierdelta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
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Een grote reden dat dijken belangrijk zijn is de Watersnoodramp. De Watersnoodramp begon 
op 31 januari 1953 en eindigde op 1 februari 1953. Het was een natuurramp waarmee meer 
dan 1000 mensen overleden. De oorzaak hiervan was een zware storm van ongeveer 1,000 km 
lang, met een windkracht van 10 over Nederland kwam. Het veroorzaakte hoog water, dat dan 
naar dat veel gebieden in Nederland beschadigde. De dijken die ze in die tijd hadden gebouwd 
waren niet sterk genoeg en braken af. Meer dan 150 dijken rond heel Holland gingen stuk. 
Maar daarna begonnen de rijken Nederlanders te betalen voor herstelwerkzaamheden. Ze 
hebben met dit geld betere en sterkere dijken gebouwd, maar wat wel belangrijk is om te 
weten is dat 60% van Nederland door een overstroming onder water kan komen te staan. 
 

Lily 
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Cultuur 
 
Eten 
 
De Nederlandse keuken is erg standaard, met veel groenten en niet zo veel vlees: ontbijt en 
lunch zijn typisch brood met toppings zoals kaas en hagelslag, terwijl het avondeten vlees en 
aardappelen is, en met groenten. De voeding bevat veel zuivelproducten en is relatief hoog in 
koolhydraten en vet. Hollandse pannenkoeken zijn heel anders dan je je misschien had 
voorgesteld. Ze zijn een stuk dunner dan Amerikaanse pannenkoeken, maar niet zo dun als 
Franse pannenkoeken. Ze zijn meestal bedekt met siroop of suiker en vervolgens opgerold. 
 
Maar Nederlanders eten ook een ander soort pannenkoek. Deze zijn uniek voor Nederland en 
hebben dus geen vertaling. Het zijn poffertjes. Dit zijn hele kleine pannenkoekjes die vrij dik 
zijn. Deze worden vaak geserveerd, met wat poedersuiker en wat boter, tijdens verschillende 
festiviteiten, zoals Koningsdag. Hagelslag wordt in veel verschillende landen gebruikt. Elk land, 
van Frankrijk tot China, kent ze als cake-topping. De Nederlanders zetten hagelslag op hun 
brood. Maar mensen beperken zich niet tot alleen hagelslag, want er zijn talloze variaties op 
het concept. Van hagelslag met fruitsmaak tot chocoladevlokken, van zwart-witte hagelslag tot 
oversized hagelslag, er is geen einde aan het aantal verschillende soorten hagelslag dat 
Nederlanders op hun brood smeren. 
 

 
 
Kleren 

 
Naast de klompen omvat de traditionele Nederlandse klederdracht een verscheidenheid aan 
jurken, broeken en overhemden, hoeden en andere accessoires die per regio en in veel gevallen 
per dorp verschillen. Je kunt niet fout gaan met een lange broek, een mooie trui, comfortabele 
laarzen en een sjaal. Nederlandse vrouwen dragen graag jeans; skinny jeans zijn trendy op dit 
moment.  
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Taal 

 
 
De Nederlandse taal is de officiële taal van Nederland. De Nederlandse taal wordt niet alleen in 
Nederland gesproken, maar ook in de noordwestelijke provincies van België (Zuid-Nederland) 
en in Indonesië, Suriname en het Caribisch gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten). De 
Nederlandse taal is notoir moeilijk te beheersen. Omdat er veel geluiden zijn die niet in het 
Engels voorkomen. Zowel Engels als Nederlands zijn West-Germaanse talen met een aanzienlijk 
aantal gemeenschappelijke woordenschat. 'Cookie' (koekje) en 'boss' zijn twee 
veelvoorkomende Engelse woorden met Nederlandse oorsprong (baas). Bij vertaling naar het 
Nederlands behouden veel Engelse leenwoorden (zoals 'computer', 'talkshow' en 'website') 
dezelfde spelling en uitspraak. Inderdaad, de Engelse term 'awkward' werd in een wedstrijd 
uitgeroepen tot het aantrekkelijkste Engelse woord dat in de Nederlandse taal werd gebruikt. 
 
Sport 
 
Ongeveer 5 miljoen van de 17 miljoen inwoners van het land zijn lid van een van de 35.000 
sportclubs van het land. Ongeveer tweederde van de bevolking ouder dan 15 jaar sport 
wekelijks. In Nederland is voetbal (voetbal) de populairste teamsport, met hockey en korfbal op 
de tweede en derde plaats. Individuele activiteiten zoals schaatsen, fietsen, tennis en golf zijn 
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het populairst. [2] Firljeppen (Polsstokverspringen), beugelen, kaatsen, klootschieten, kolven en 
korfbal zijn enkele van de inheemse Nederlandse sporten die worden beoefend. 
 

 
 
In het kanaal van fierljeppen staat een paal van acht tot dertien meter. De techniek is om naar 
de paal te sprinten, erop te springen en zo snel mogelijk zo hoog mogelijk te klimmen terwijl je 
probeert de richting van de val te beheersen. Ze landen dan aan de andere kant van het kanaal, 
op een zandbed. Bij korfbal nemen twee teams van vier vrouwen en vier mannen het tegen 
elkaar op. Het doel van het spel is om een voetbalvormig object in een hoepel te krijgen die 
boven op een paal van 3,5 meter zit. Deze snelle game wordt gespeeld met dezelfde energie en 
passie als NBA-basketbal. Ondanks dat korfbal door Nederlanders is opgericht, doen meer dan 
70 landen van over de hele wereld mee aan de World Games. Ook is Sjoelen een populair spel. 
Sterker nog, veel Nederlandse gezinnen hebben een sjoeltafel ergens op zolder staan. Het doel 
is om punten te scoren door 30 houten pucks over het longboard en door kleine houten bogen 
te schuiven. 

 
Sienna 
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Nederlands culinair 
 

Traditioneel eten 
 
Traditionele Nederlandse keuken is eenvoudig, met veel groenten, aardappels en vlees voor 
avondeten. Ontbijt en lunch zijn typisch brood met beleg zoals kaas, worst of zoetigheid (jam, 
vlokken en hagelslag) terwijl het avondeten vlees en aardappelen is met seizoen groenten. Het 
dieet bevat veel zuivelproducten en is relatief hoog in koolhydraten en vet. Je kan het 
omschrijven als traditioneel. 
 
Zuivelproducten in Nederland 
 
Er zijn bijna 1,59 miljoen koeien in Nederland in 2020, dat is bijna een tiende van de menselijke 
bevolking van het land. En In 2020 waren er iets minder dan 16.000 boerderijen met 
melkkoeien. Dit is omdat zuivelproducten een groot onderdeel van het Nederlandse dieet 
vormen. Daarom wordt het gesubsidieerd, Rond 20 procent van het inkomen van Nederlandse 
melkveehouders komt uit subsidies. Maar een groot deel van het geld (ongeveer 20 miljoen 
euro) is ook gebruikt voor promotiecampagnes. Miljoenen worden besteed aan het promoten 
van zuivelproducten voor kinderen en schoolmelk. Nederlanders eten gemiddeld 352 gram 
zuivel per dag, waarvan 42% melk is. Nederlanders eten ook veel kaas. We eten ongeveer 20 
kilo per persoon per jaar, daarom worden we kaaskoppen genoemd. Maar de naam 
Kaaskoppen was eigenlijk wat de Belgen de Nederlanders noemden tijdens de Belgische 
Opstand (1830 tot 1831), omdat de ronde kazen op een kop lijken.  
 
Geschiedenis  
 
In de 18e eeuw werd de aardappel een hoofdvoedsel. In het begin van de 19e eeuw, terwijl de 
rijken konden eten wat ze wilden, aten de armen brood en aardappelen, pannenkoeken in 
sommige gebieden, af en toe vis en andere zeevruchten, fruit en groenten, maar weinig vlees. 
Hun dieet bestond uit eenvoudige gerechten zoals brood en haring. Gedurende de 19e eeuw 
leden veel mensen aan een of andere vorm van ondervoeding. 
Aardappelen werden bij elke maaltijd gegeten. Ze werden geschild en gekookt voor de 
hoofdmaaltijd, lunch, en opgewarmd en gepureerd voor het avondeten, met de restjes 
bewaard voor het ontbijt. Ze werden geserveerd met zout, soms azijn, maar zonder jus of ander 
vet. 
In de 19e eeuw dronken de arme mensen weinig anders dan water en waterige koffie. Maar de 
meest populaire drankjes waren bier en jenever. Het grootste deel van de 19e eeuw werd bier 
gedronken in het zuidelijke deel van Nederland waar het katholicisme domineerde, en in 
katholieke enclaves in de andere gebieden. 
 
Opinies van buitenlanders 
Veel buitenlanders denken dat de Nederlandse keuken weinig kruiden kent, en dat ze altijd 
hetzelfde eten: brood als ontbijt en avondeten, met groenten, vlees en aardappelen als 



 

 13 

avondeten. Ze houden echter erg van de kaas, het brood en de frikadellen. Ze houden ook erg 
van Nederlands/Indonesisch eten. 
 
Fast food/Snackjes 
 
Er zijn heel veel snackbars in Nederland. Een van de beroemdste is de FEBO (een afkorting van 
de straat waar de eerste automatiek in nederland stond, de Ferdinand Bol straat in 
Amsterdam). Het is een Nederlandse walk-in fastfoodrestaurant van het type automatiek (geen 
bediening maar kastjest in de muur die je opent door een gulden in de automaat te gooien). 
FEBO, opgericht in 1941 in Amsterdam, Nederland, valt het meest op door dit automatische 
formaat: nu is er een balie beschikbaar voor de aankoop van frites, dranken en hamburgers. 
Andere FEBO-snacks zijn nog steeds te koop bij de automaten. De voornaamste producten die 
via automaten worden verkocht, zijn kroket, frikandellen, hamburgers, Kaassoufflés en 
dergelijke. Volgens het bedrijf heeft FEBO bijna 60 winkels in heel Nederland, waarvan 54 
franchise. Alleen al in Amsterdam zijn er 22 winkels. 
 
Favoriete Snacks per regio 

Noord-Holland: Weespermoppen.  

Zuid-Holland: Rotterdamse kapsalon kiezen 

Zeeland:de Zeeuwse bolus.  

Utrecht: Domtorentje.  

Noord-Brabant: het worstenbroodje  

Limburg: De Limburgse vlaai  

Gelderland:Arnhemse meisjes  

Drenthe: Drentse droge worst  

Groningen: De Groningse poffert  

Friesland: Fries suikerbrood  

Flevoland: Flevolandse polderkoek  

 
 

 

Emilie 
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Economie  
 
Handel met andere landen  
 
Buitenland handel is heel belangrijk voor Nederland, hiervoor zijn er duidelijke en eerlijke 
handelsregels voor nodige, die door de Europese Unie handelsverdragen zijn besloten voor/met 
landen over de hele wereld. Door dit kunne bedrijven makkelijker, goedkoper en efficiënter 
handeldrijven, consumenten betalen ook lagere prijzen en hebben een grootere keuze van 
producten.  
 
Met de open economie van Nederland is handel belangrijk. Veel Nederlandse bedrijven, grote 
en kleine, doen zeken in het buitenland. Nederland is een van de belangrijkste doorvoerlanden 
van Europa, het behoort tot de grootse exporteurs van olieproducten in de wereld. Nederland 
onderhout goede relaties met de rest van Europa, in het bijzonder met Duitsland en België.  
 
De top vijf landen waarmee Nederland import en exports mee heeft  
 

Naar welke landen exporteert 
Nederland het meest (%)?  

1. Duitsland: 21% 

2. België: 11%  

3. Frankrijk: 9% 
4. Frankrijk: 8% 

5. Verenigde staten: 5%  
 
Handel tussen Duitsland en Nederland  
 

De handelsrelatie tussen deze twee landen is een van de grootste bilaterale (een handelsrelatie 
tussen twee specifieke landen) van Europa. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste 
exportbestemming voor goederen en diensten. Zo is Rotterdam in de praktijk ‘de belangrijkste 
Duitse haven’. Nederland is bovendien vrijwel het enige land dat meer naar Duitsland 
exporteert dan het invoert.  
 
Data van 2020  
In de eerste acht manden van 2020 was de waarde van de Nederlandse goederenexport 35 
miljard euro hoger dan van de goederenimport.  
 
Handelsoverschot  
 
Dit is de positieve handelsbalans of de actieve handelsbalans, dit betekende dat er meer 
geëxporteerd dan geïmporteerd wordt, omgekeerd heeft een land een handelskort.  
Wereldwijd heeft Nederland het op zes na het grootste overschot in de goederenhandel.  
 

Vanuit welke landen importeert 
Nederland het meest (%)? 

1. Duistland: 17% 

2. China: 14% 
3. België: 8% 

4. Verenigde Staten: 8% 
5. Verenigde Koninkrijk: 4% 
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In 2020 had Nederland een positief saldo op de handelsbalans, dus een handelsoverschot. De 
waarde van de Nederlandse goederenexport was 35 miljard euro hoger dan die van de 
goederenimport.  
 

 
 

  Export (mld euro) Import (mld euro) Handelsoverschot (mld euro) 

2019 339,2 304,1 35,1 

2020 310,6 275,5 35,1 

 
 
Als een gevolg van de coronacrisis, kunnen we zien dat de omvang van de goederenhandel 9%, 
(586 miljard euro) kleiner was dan de jaar der voor. Dit kunnen we ook merken voor de 
geïmporteerde goederen waar Nederlandse importeurs in deze periode 9.4% (275.5 miljard 
euro) minder goederen kochten van het buitenland vergelijking tot de jaar der voor.  
 
Handelsoverschot met EU-landen  

In januari et Augustus 2020 was het handelsoverschot met landen in de Europese Unie 61.8 
miljard euro. Dat is 10% of 6.8 miljard euro minder dan in 2019.  

o Duitsland: de handel met Duitsland leverde het meeste geld op. In deze maanden 
(januari tot en met augustus 2020) was het handelsoverschot met Duitsland 21.8 miljard 
euro, dus 2.7 miljard euro minder dan de jaar der voor.  
De meeste geaffecteerde export was die van olie en gas naar Duitsland. In deze periode 
leverde die 5.2 miljard euro minder op.  
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Handelskort buiten de EU  

Ook al heeft Nederland een hele efficiënte economie voor een klein land, importeert Nederland 
veel meer goederen dan het exporteert vanuit landen buiten de EU. Het handelstekort met 
landen buiten de EU was in deze periode (januari tot en met augustus 2020) 26.7 miljard euro. 
Dit tekort is 6.8 miljard euro minder dan in 2019.  

o China: Nederland heeft het grootste handelstekort met China, 19.6 miljard euro. Dat is 
ongeveer 300 miljoen euro minder dan in 2019.  

 
 
Waarom is Nederland een belastingparadijs? 
 
Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de Nederlandse overheid maatregelen heeft 
genomen om Nederland interessanter te maken voor buitenlandse investeerders. Zo heeft de 
Nederlandse overheid enkele belastingtechnische maatregelen genomen, waardoor 
buitenlandse investeerders en grote multinationals minder belasting af hoeven te dragen als zij 
zakendoen in Nederland. Hierdoor moet het interessanter worden voor buitenlandse 
investeerders om zaken te doen met Nederland, waardoor Nederland profiteert van nieuwe 
handelspartners, extra werkgelegenheid en een bloeiende economie.  
 
Nederland heeft ook een speciale afdeling binnen het ministerie van economische zaken om 
grote multinationals te lokken naar Nederland, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). 
Voorbeleden van de belangrijkste belastingtechnische maatregelen dat Nederland heeft 
genomen om buitenlandse investeerders aan te trekken zijn: 
 

o Buitenlandse investeerders mogen afspraken maken met de Belastingdienst, vanaf dit 
mogen vastleggen welke deel van de winst ze belasting moeten betalen. Het 
belastingtarief staat hierbij vast, maar het deel van de winst waar belasting woord 
berekend is onderhandelbaar.  

o Ze kunnen ook afspraken maken met de Belastingdienst over de verkoop van producten 
en diensten aan het eigen bedrijf. Dit is een slimme manier om belasting te ontwijken 
voor grote multinationals, waardoor en grote belastingvoordeel kan ontstaan.  

 
Door dat de maatregelen zo soepel zijn, zijn er steeds meer bedrijven die in Nederland een 
hoofdvestiging openen, dit kunnen ze doen door een adres aan te vragen. Deze bedrijven 
worden soms ‘brievenbusmaatschappijen’ genoemd, dus bedrijven die alleen maar een 
vestiging in Nederland opzetten om van de soepele belastingregels te profiteren.  
  



 

 17 

Conclusie 
 
Nederland is een economisch voortvarend land dat rijk is aan geschiedenis, een specifieke 
cultuur en culinaire opties. Nederland heeft altijd tegen het water moeten vechten omdat het 
beneden het zeeniveau ligt en dit heeft grotendeels de geografie van het land bepaald. 
Stedelijk is Den Bosch een toeristische aanrader omdat de Efteling dichtbij ligt, het zeer 
specifieke locale gerechten kent en het een zeer gezellige stad is.  
 
Willem van Oranje is een van de bekendste Nederlanders die Nederland ooit heeft gekend. Hij 
speelde een cruciale rol in de tachtigjarige oorlog van Nederland met Spanje, die Nederland 
voor altijd heeft gebrandmerkt. De VOC heeft ook een vormende rol gespeeld voor Nederland. 
Dit was ooit de grootste handelsonderneming ter wereld. In de 18e eeuw vervoerde deze 
onderneming met ongeveer 4700 schepen verscheidende producten vanuit Azie naar Europa. 
Tulpen zijn een product waar Nederland bekend om staat, maar vroeger was het ook een 
product waarop gespeculeerd werd. Dit speculeren veroorzaakte de tulpenbubbel. Tijdens de 
piek van deze bubbel kon je met 1 tulp zelfs een huis kopen. 
 
De Nederlandse cultuur wordt gekenmerkt door eten, kledij, taal en vooral sport. Al is de 
keuken erg standaard, toch zijn Nederlandse pannekoeken over de hele wereld bekend en 
Nederlanders worden kaaskoppen genoemd omdat ze bijna een halve kilo zuivel per dag 
consumeren. Nederlanders staan vooral bekend om klompen, maar die draagt eigenlijk 
niemand meer. Men draagt het liefste comfortabele kleding, zoals wijde truien en jeans. De 
Nederlandse taal is erg moeilijk te beheersen, maar toch kent ze veel overeenkomsten met 
Engels en West-Germaanse talen. Sport is erg belangrijk in Nederland, dat blijkt wel uit het feit 
dat een derde van de bevolking lid is van een sportclub. Voetbal als teamsport en schaatsen als 
individuele sport zijn veruit het populairst. Daarnaast zijn er vele locale, niche sporten waarbij 
fierljeppen de bekendste is.  
 
Nederland is een rijk land met een van de grootste handelsoverschotten van de wereld. De 
meeste handel wordt gedreven met Duitsland. Nederland dankt haar economische successen 
vooral aan een gunstig belastingsklimaat, haar centrale locatie waardoor het als doorvoerland 
dient, haar open economie en meerdere excellente, globaal bekende exportindustrieen en 
producten. Haar rijkdom, openheid, diepgewortelde cultuur en tradities, voorliefde voor sport, 
eten en gezelligheid maken Nederland tot een erg aangename en prettig land om te wonen en 
leven.   
 
 
 


	Noord-Holland: Weespermoppen.
	Zuid-Holland: Rotterdamse kapsalon kiezen
	Zeeland:de Zeeuwse bolus.
	Utrecht: Domtorentje.
	Noord-Brabant: het worstenbroodje
	Limburg: De Limburgse vlaai
	Gelderland:Arnhemse meisjes
	Drenthe: Drentse droge worst
	Groningen: De Groningse poffert
	Friesland: Fries suikerbrood
	Flevoland: Flevolandse polderkoek

