
Wat bij ons/in Zwitserland geschied is in de loop der jaren SSM p. 6-7-8-9 

 Bij ons Zwitserland  

Oudheid  

( …………..……… tot ……….…………..)  

 

 

 

- ……………………. veroverde ons land 

- …………………….. overheersen  

- ………………… trekken Gallië binnen 

- In ……….. valt het West-Romeinse rijk.  

- ………………….. worden in ……. V.chr. 

verslagen door de 

……………………….. bij hun inval in 

Frankrijk onder ………………….. 

- Helveten en Romeinen = 

bondgenoten  

- Na de val van het West-Romeinse rijk 

overheersen de ………………….  

- Basis van grenzen / 4-taligheid 

Middeleeuwen  

( …………..……… tot ……….…………..)  

 

 

  

- Onderworpen aan de Franken o.l.v. 

Clovis.  

- Karel De grote  = Keizer tot 843 ( 

verdrag van Verdun)  

- ………………………. komen plunderen  

- Tijd van ………………………..  

- ………………….. ( Godfried van 

Bouillon)  

- 11 juli 1302 overwinnen de Vlamingen 

de Fransen in de 

…………………………………………….. 

- Een deel van het land wordt 

onderworpen aan ……………………...  

- Karel De Grote  heerst tot verdrag 

van ……………….., het land wordt 

verdeeld. 

- Veel macht voor de …………………….  

- In 1291 vormen 4 kantons een 

……………………………………….  

- Later sluiten verschillende kantons 

zich aan.  

Nieuwe tijd  

( …………..……… tot ……….…………..)  

 

- Habsburgers ( Keizer …………………l) 

overheersen 

- Spanjaarden overheersen ( 

vervolging van protestanten)  

- Vrede van Westfalen in 1648: 

Noordelijke Nederlanden = zelfst.  

- Zuidelijke Nederlanden onder Frans 

bewind o.l.v. ……………………………. 

- Door de vrede van Westfalen in 1648  

worden de Zwitserse kantons 

onafhankelijk.  

- Godsdienstoorlogen tussen 

………………….. en ……………………... 

- Tijdens het bewind van ……………… 

krijgt het land een centrale regering  

Nieuwste tijd 

( …………..……… tot ……….…………..)  

 

- In ……………….. is ons land 

…………………………………….. ; 

- Koningen: ……………………………… 

……………………………………………… 

- Eerste W.O.: ……………- ……………… 

- Tweede W.O.: …………….- ……………. 

 

- Onafhankelijke staat in 

……………………….  

- Verdeeld in 2 kampen: 

………………………………… en 

……………….. 

- Voert een ………………………………… 

………………………………………………. 



Eigen tijd  

( …………..……… tot ……….…………..)  

 

- Koningen:……………………………….. 

………………………………………………. 

- Taalproblemen….. het land wordt 

……………………………….. 

 

- De Europese Unie telt …… landen  

 

 

 

Er verandert weinig in Zwitserland 

 

 

Zwitserland is …………………………… van 

de EU 

  

Zet een nummer op de tijdlijn:  

1. Clovis 

2. Caesar 

3. Karel de Grote 

4. Keizer Karel  

5. Godfried Van Bouillon 

6. Napoleon 

 

 ………………                                      ……………..                    ………………    …………...         …………    NU 

 

………………………………… 

                 

 

 


