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prehistorie oudheid
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middeleeuwen vroeg moderne tijdoudheid

1000 v Chr. 500 1000 1500 20000

moderne tijd

Het leven in de middeleeuwen

Drie standen

God heeft ieder mens zijn plaats gegeven op aarde. 
Dat geloofden mensen in de middeleeuwen vast. Zo 
waren drie groepen of standen ontstaan, die streng 
gescheiden behoorden te zijn. 

In de eerste stand vond je de dienaren van de Rooms-
Katholiek Kerk: de paus te Rome, bisschoppen, 
priesters, pastoors en monniken. De kerk had veel 
macht. De mensen geloofden dat de kerk de zaligheid 
uitdeelde. Edelen en ridders vormden de tweede stand. 
De derde stand bestond uit burgers en boeren. Het was 
de grootste groep, die het hardst moest werken.

Jos en Mirthe zijn in Noord-Holland voor een bezoek aan het 
Muiderslot. Door mee te doen aan de spannende Torenroute 
ontdekken ze dat het mooie kasteel goed te verdedigen was 
tegen de vijand. Na het uitvoeren van de opdrachten wordt Jos 
zelfs tot ridder geslagen

Steden en Staten

Tot ridder slaan

De drie middeleeuwse standen, van links naar rechts: 
geestelijkheid, adel en boerenstand

In een middeleeuws klooster



Kloosters
In ons land stonden wel meer dan vijfhonderd 
kloosters. Daarin leefden de monniken onder leiding 
van de abt. Er waren ook vrouwenkloosters. De 
nonnen stonden onder leiding van een abdis. Een 
groot deel van de dag brachten de kloosterlingen door 
met godsdienstige plichten als bidden en zingen. 

Het belangrijkste gebouw van een klooster was 
de kerk. Daarnaast lagen een kruidentuin en een 
moestuin met een overdekte wandelgang. Zo kon 
men de schrijfzaal, de bibliotheek, de eetzaal en de 
keuken bereiken. Ook bevonden zich een bakkerij, 
brouwerij, ziekenzaal en begraafplaats binnen de 
muren van het klooster. Met de geneeskrachtige 
kruiden konden zieken worden geholpen. Monniken 
en nonnen zorgden ook voor vreemdelingen en arme 

zwervers. Deze mensen ontvingen in gasthuizen 
warmte, eten en een bed. 

Kloosters in de steden hadden vaak een 
kloosterschool. Daar kon je leren lezen, schrijven 
en rekenen. Veel mensen, zelfs edelen, konden in 
die tijd helemaal niet lezen of schrijven. Boeken 
waren zeldzaam. Dat kwam omdat ze niet gedrukt, 
maar geschreven werden. Dat gebeurde in de 
kloosters. Jarenlang werkte een monnik geduldig en 
nauwkeurig aan een boek of een Bijbel. Vooral de 
hoofdletters werden mooi versierd met allerlei kleuren 
en soms met bladgoud. De kleine schilderijtjes, die 
erbij werden gemaakt, noemen we miniaturen. De rijk 
versierde hoofdletters heten initialen. Als een boek 
klaar was, werd het aan de ketting gelegd. Op deze 
manier groeide de boekenschat van het klooster.H
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De geestelijkheid Wandelgang in een klooster
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Door schenkingen en bezit van landerijen werden 

Door schenkingen en bezit van landerijen werden 
kloosters steeds rijker. Het land werd verpacht aan 
boeren. Helaas werd rijkdom in het klooster een 
verleiding voor sommige monniken om werelds te 
gaan leven. Kloosterlingen hebben veel goeds gedaan. 
Maar ze konden met goede werken niet de hemel 
verdienen. Zondaren worden alleen uit genade zalig. 

Kerken
In ieder dorp stond een kerk, in steden zelfs 
verschillende kerken. Hoe rijker een stad was, hoe 
groter de kerken werden. 

Beeldendienst 

Beelden en 
schilderijen van de 
Heere Jezus, van 
de apostelen en 
van de martelaren 
werden vereerd 
en aanbeden. De 
beeldendienst werd 
een grote dwaling in 
de kerk.

Relikwieënverering
Alles wat herinnerde aan 
het leven van de heiligen 
werd bewaard. Deze 
overblijfselen noemen 
we relikwieën. Men 
dacht dat ze wonderlijke 

genezingskracht hadden. Deze verering was niet 
alleen afgoderij, maar ook bedriegerij. 

Gotische kerk
Romaanse kerk
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Lange tijd hadden die kerken geweldig zware stenen 
pilaren en dikke muren. Daarin waren lage boogramen 
aangebracht. Ramen maken een muur zwakker, dus 
mochten ze niet te groot zijn. Deze bouwstijl noemen 
we romaans. Later ontwikkelden bouwmeesters de 
gotische stijl. Door ribben in de muren en spitsbogen 
bovenin de grote ruimte kon de kerk van een dak 
worden voorzien. De muren werden hoger gebouwd 
en de ramen groter. 

Tot de tweede stand behoorden behalve de keizer, 
ook de graven en hertogen. In naam van de keizer 
bestuurden ze een deel van het rijk. De ridders 
behoorden ook tot de adel.

Kastelen
Een ridder was vaak een leenman van een graaf of 
hertog. Het land rond de burcht beschouwde de 
ridder als zijn eigendom. Zo’n burcht was eigenlijk 
een hoeve, waarbij een sterke verdedigingstoren 
met schietgaten was gebouwd. Rondom de donjon 
stonden huisjes, stallen en schuren. Dat alles was 
omgeven door een rij hoge palen en een gracht. 

Later lieten burchtheren sterke kastelen bouwen met 
dikke, stenen muren. In de ridderburcht bevond zich 
de ridderzaal, een aantal kamers en de keuken. 

Benedictus (480-547)

De monnik Benedictus van Nursia stelde in het 
jaar 529 regels op voor het kloosterleven. Als 
je monnik of non wilde worden, moest je drie 
dingen beloven: in armoede leven, niet trouwen 
en gehoorzaam zijn aan de leiding van het 
klooster. De kloosterorde van de Benedictijnen 
is naar hem vernoemd.

Benedictus van Nursia

De adel

Ridder
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’s Winters bleef het de hele dag schemerig in de 
koude, vochtige ridderzaal. Langs de muren brandden 
fakkels en het haardvuur vlamde hoog op. Wat een 
verrassing was het als rondtrekkende muzikanten of 
een minstreel het kasteel bezochten. Onder de grond 
waren de voorraadkelders en cellen voor gevangenen. 
Op de binnenplaats bevonden zich houten huizen 
van de knechten, werkplaatsen, stallen en schuren. 
Op de hoeken van de binnenplaats waren torens met 
schietgaten gebouwd. Voor het poortgebouw lag de 
ophaalbrug over de gracht. 

In zo’n kasteel voelde een ridder zich veilig. Maar 
wie kon zich verdedigen tegen zware stenen, die de 
vijand met een blijde of een katapult tegen de muur 

slingerde? Of tegen brandende pijlen, die met een 
voetboog over de muren werden geschoten? Maar 
het ergste was de honger wanneer bij een lange 
belegering de voedselvoorraad opraakte. Dan moest 
de poort wel geopend worden.

De adel

Ridder

Katapult

Muiderslot
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Ridders
Ridders gingen graag in 
de bossen op jacht op 
herten en wilde zwijnen. 
Hun vrouwen gingen op 
valkenjacht. Veel mooier 
en spannender was het 
feestelijke toernooi. Dan 
vochten twee geharnaste 
ridders tegen elkaar. In 
een gevaarlijk steekspel 
probeerden ze elkaar met 
lange, houten lansen uit 
het zadel te wippen. 

De zoon van een edelman kreeg een 
goede opleiding. Hij moest met wapens 
om leren gaan en zich leren gedragen als 
een ridder! Daarom kwam hij als page op 
zijn zevende jaar in dienst van een andere 
ridder. Als hij genoeg geleerd had, werd 
hij schildknaap. Hij moest nu met zijn 
heer mee in de strijd. Als hij zich trouw en 
dapper had gedragen, kon hij tot ridder 
worden geslagen. Daarna keerde hij terug 
naar het kasteel van zijn vader. Later zou 
hij de heer zijn!

Een toernooi

Vrouwen op valkenjacht
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Boeren
Boeren en burgers vormden samen de derde stand. 
Handel en ambachten brachten welvaart in de steden. 
Daardoor werden burgers op den duur rijker en 
machtiger dan de adel. Voor de boeren brak ook een 
betere tijd aan.

Dichtbij burchten en kloosters woonden boeren 
in kleine dorpjes. Zij werkten op de landerijen van 
hun heer. Een horige boer moest een deel van 
de opbrengst van zijn land afstaan aan zijn heer. 
Deze pacht werd betaald met graan, vlees, wol en 
eieren. Het onderhoud van het kasteel en de wegen 
behoorden ook bij de herendiensten. 

Een van de rechten van de heer was de molendwang. 
Alle horigen moesten hun koren naar de molen van 
de heer brengen, om het daar tegen betaling te laten 
malen. 

Later leerden boeren het land op een betere manier 
bewerken. Toen hielden ze, na betaling van de pacht, 
vaak nog wat over van de oogst. Dat verkochten 
ze in de stad. Met het verdiende geld konden ze 
herendiensten afkopen. Nu kregen boeren meer tijd 
om hun land te bewerken. Op den duur konden ze de 
pacht betalen met geld. Tenslotte kochten ze zich vrij.

Boeren en burgers Gracht en stadspoort Amersfoort

Windmolen, koren en huis van de heer
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In Holland en Friesland woonden al langere tijd vrije 
boeren. In de moerassige veengrond hadden ze sloten 
gegraven, waardoor het water kon wegstromen. 
Tussen de sloten lagen weilanden, waarin het vee kon 
grazen. Andere boeren kwamen op het idee om 
graan te zaaien op kleigronden bij de zee. Zij 
legden dijken aan om het zeewater tegen te 
houden. Monniken hielpen daarbij. Zo zijn 
de eerste polders ontstaan.

Burgers
De burgers woonden in de steden. 
Sommige van die plaatsen waren 
lang geleden ontstaan. Utrecht, 

Nijmegen en Maastricht zijn gebouwd in de tijd 
dat er Romeinen in ons land woonden. Andere 
nederzettingen ontstonden nadat de rooftochten van 
de Noormannen voorbij waren. Er kon weer handel 

worden gedreven. Rondreizende kooplieden 
hadden vaste woonplaatsen nodig. Hun goederen 

wilden ze opslaan. Natuurlijk zochten ze een 
plaats, die gunstig lag voor het vervoer. 

Bijvoorbeeld langs een handelsweg of een 
rivier. En voor de veiligheid het liefst in 
de buurt van een kasteel of een klooster. 

Al gauw waren meer mensen nodig om 
schepen te bouwen en deze te laden en 

te lossen. Later kwamen bakkers, slagers en 

Middeleeuwse stad

Middeleeuws schip
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bierbrouwers in de nederzetting wonen en werd er 
een kerk gebouwd.

Om hun woonplaats te beschermen tegen rovers, 
groeven de inwoners een gracht. 
De uitgegraven aarde gebruikten ze om een wal op te 
werpen. Daarop zetten ze een omheining van houten 
palen. Later werd dat een stenen muur met poorten 
en torens. De inwoners van versterkte nederzettingen 
noemden zich poorters of burgers. Tussen 1100 en 
1300 hebben veel van deze plaatsen stadsrechten 
van hun heer gekregen. De stad mocht het bestuur, 
de rechtspraak en het betalen van belasting door de 
burgers zelf regelen. 

In de stad
Binnen de muren werd de stad steeds verder 
volgebouwd. De meeste huizen waren van hout en 
hadden rieten daken. Vanwege brandgevaar moesten 
in ieder huis een paar leren emmers en een ladder 
aanwezig zijn. Voorname huizen waren van steen. 

Bij het raadhuis was het marktplein, waar markt 
gehouden werd. Daar stond ook de waag. Alles wat op 
de markt verkocht werd, moest gewogen en gekeurd 
worden! Dat deden de waagmeester en zijn knechten. 

Een groot feest was het als de jaarmarkt werd 
gehouden. Van heinde en ver stroomden de mensen 

Stadhuis in Gouda
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toe! Kooplieden, boeren, kunstenmakers, kwakzalvers, 
wonderdokters, maar ook bedelaars … 

Elke stad had zijn eigen soldaten. Deze schutters 
hielden de wacht bij de poorten. ’s Avonds werden 
de poorten gesloten, waarna de klokken werden 
geluid. Dat betekende dat de vuren gedoofd moesten 
worden. De mensen gingen dan niet meer graag 
zonder lamp en wapen de straat op. Straatlantarens 
bestonden toen nog niet. In de stad waren 
straatrovers, die in het donker hun slag sloegen! 

Alleen in de hoofdstraat lagen klinkers. De andere 
straatjes veranderden bij nat weer in modderpoelen. 
De straat diende ook als vuilnisbak. Wat de mensen 
kwijt wilden, gooiden ze zomaar op straat. Varkens, 
kippen, honden en katten scharrelden rond. Dat was 

erg ongezond. Geen wonder dat vaak besmettelijke 
ziekten uitbraken in de steden. De ergste daarvan was 
de pest. Wanneer ‘de zwarte dood’ heerste, stierven 
honderden mensen. Dan werd het heel stil in de 
smalle straatjes ….

Het bestuur van de stad
De landsheer stelde de schout aan als een soort hoofd 
van politie. Hij moest voor rust in de stad zorgen. Hij 
werd daarbij geholpen door zijn rakkers. De schout 
sprak ook recht, samen met de schepenen. Er werden 
heel wat strenge straffen uitgedeeld! 

Soms riep de schout de rijkste en meeste geachte 
burgers van de stad bij elkaar. Hij wilde hen om raad 
vragen bij het nemen van een belangrijke beslissing. 
Deze burgers werden burgemeesters genoemd. De 

Relief van een middeleeuwse bakkerij
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burgemeesters vergaderden in het raadhuis of het 
stadhuis, dat midden in de stad stond. Zij probeerden 
hun steden welvarend te maken. Graven en hertogen 
wilden daar wel aan meewerken. Zij schonken de steden 
allerlei voorrechten. Voorbeelden van deze privileges 
zijn: recht om een jaarmarkt te houden of om een eigen 
munt te slaan. Poorters gaven voor zo’n privilege geld 
aan de landsheer. Door deze voorrechten werden de 
steden steeds machtiger en rijker. De landsheer had 
binnen de stadsmuur niet veel meer te vertellen.

De gilden
Eendracht maakt macht. Zo dachten de ambachtslieden 
in de steden. Timmerlieden, smeden, bakkers, 
kleermakers, bierbrouwers; ze hadden hun eigen bond, 
hun gilde. 

Lid van een gilde werd je niet zomaar. Iemand, die een 
vak wilde leren, begon als leerjongen. Hij woonde bij 
zijn baas in huis en verdiende nog niets. Na een paar 
jaar werd hij gezel. Hij ging bij een andere meester in 
dienst en kreeg nu ook loon. Als een gezel volleerd was, 
legde hij de moeilijke meesterproef af. Als hij slaagde, 
was hij meester en kon hij voor zichzelf beginnen. 

Het gilde regelde alles voor een ambachtsman: 
hoe lang hij mocht werken, welke prijs hij mocht 
berekenen en hoeveel knechten hij mocht hebben. 
Leden van een gilde woonden meestal in dezelfde 
straat. Ook lieten ze prachtige gildehuizen bouwen. 
Daarin hielden ze hun vergaderingen. Soms trokken 
optochten door de stad. De gilden droegen tijdens 
deze processies vaandels en afbeeldingen van 
beschermheiligen met zich mee.

Jacob van Maerlant (1235-1300)

De Vlaming Jacob van Maerlant is een bekende 
dichter uit de middeleeuwen. Hij schreef de 
Rijmbijbel, waarin de Bijbelse geschiedenis op rijm, 
in de volkstaal - het Nederlands - , te lezen is. De 
Rooms-Katholieke Kerk probeerde vertalingen van 
de Latijnse Bijbel tegen te houden, omdat ze niet 
wilde niet dat burgers de Bijbel lazen. 

Standbeeld van Jacob van Maerlant in Damme (België)

Begin van de 
Nederlandse taal
Rond het jaar 1100 schreef een monnik uit 
Vlaanderen een kerkboek over. In de kantlijn 
noteerde hij: ‘Hebban olla vogala nestas 
hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we 
nu?’ Letterlijk staat er ‘alle vogels zijn al aan het 
nestelen, behalve jij en ik? Waar wachten wij nog 
op.’ Dit is een van de oudste geschreven zinnen 
van het vroege Nederlands.


