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DE MIDDELEEUWEN 

ALGEMEEN 
 
Na het vertrek van de Romeinen begint de periode van de middeleeuwen. Van een abrupte overgang is echter 
geen sprake geweest. De veranderingen zijn heel geleidelijk gegaan en dat geldt zeker voor de ontwikkeling van 
het landschap. In de loop van de middeleeuwen grijpen de mensen steeds meer in het landschap in en drukken 
daar in toenemende mate hun stempel op. Met vallen en opstaan heeft Nederland door dit ingrijpen in grote 
lijnen zijn huidige aanzien gekregen. 
In de noordelijke kweldergebieden werd het leven op de terpen in de al lang bestaande traditie voortgezet. Dat 
was ook het geval in de nederzettingen op de hooggelegen zandgronden. Ten zuiden van de Romeinse rijksgrens 
en met name in het lage westen had reeds in de roerige laat-Romeinse tijd een ware ontvolking plaatsgehad. 
Vanaf de 7e eeuw komt er een groei van de bevolking op gang die de ontginning van veel woeste grond tot 
gevolg heeft. Op de zandgronden worden akkers aangelegd, die de naam es, eng of enk dragen. Het esdek kan 
zich ontwikkelen tot een dikke zwartbruine laag. Dat hangt samen met de wijze van bemesting. Meestal bestond 
deze uit grond uit de potstal. Hier liep het vee Vrij O een vloer van speciaal neergelegde plaggen. Na een 
winterseizoen vormden deze van mest doortrokken plaggen vruchtbare akkergrond. De dikke esdekken zijn nog 
steeds als lichte welvingen in het land te zien. In het lage westen en het rivierkleigebied werden in deze tijd de 
oude woongebieden op de oeverafzettingen van de rivierlopen en op de duinen langs de kust opnieuw in gebruik 
genomen. De uitgestrekte venen tussen de zandgronden en de kust bleven als tevoren onbewoond. Vanaf de 11e 
eeuw raken de veranderingen in een stroomversnelling. De periode van de middeleeuwen beslaat, globaal 
gerekend, duizend jaar. In deze tien eeuwen is er veel veranderd. Historische ontwikkelingen gaan steeds sterker 
het archeologische beeld bepalen. We kunnen ook zeggen dat Nederland nu zijn tweede been in de historie erbij 
trekt. Een van de opvallendste ontwikkelingen is dat ons land van onderdeel van een groter geheel uitgroeit tot 
een eigen eenheid. 
Na het vertrek van de Romeinen zet het leven van de plaatselijke bevolking in de meeste gebieden zich normaal 
voort. Alleen in het lage westen, in het mondingsgebied van de rivieren, lijkt de bevolking totaal te zijn 
weggetrokken. Woonplaatsen uit de 4e, 5e en 6e eeuw zijn hier niet te vinden. Dat is anders op de hoge gronden, 
waar vanaf de 5e eeuw de volksverhuizingstijd merkbaar is. Immigranten vestigen zich als kolonisten in het nog 
dun bevolkte land: de Friezen trekken naar het zuiden, in het noordoosten verschijnen de Saksen en, na hun 
doortocht in de laat-Romeinse tijd, komen vanuit het zuiden de Franken terug. Op welke plekken deze kolonisten 
zich gevestigd hebben, blijkt bijvoorbeeld uit de huidige plaatsnamen clie eindigen op 
-heim (-hem, -um), zoals Sassenheim en Hilversum. Deze immigranten vullen later ook weer het westen op. 
Overal hebben zij als archeologisch spoor hun grafvelden nagelaten. De politieke indeling uit de Romeinse tijd 
blijft voorlopig gehandhaafd. De Franken van het Merovingische koninkrijk beschouwen zich als de rechtmatige 
erfgenamen. Zij herstellen in de 7e eeuw de grens langs de Rijn, stichten er een handels- plaats (Dorestad) en een 
christelijke missiepost (Utrecht). Heftige strijd met de Friese vorsten uit het noorden is het gevolg. In de 8e eeuw 
verandert de situatie ingrijpend. Het gebied van de Friezen en de Saksen wordt ingelijfd. Ons hele land maakt nu 
deel uit van het grote Karolingische rijk, dat zich van de Middellandse Zee tot de Noordzee uitstrekt. De Rijn 
wordt de belangrijkste verkeersroute en Dorestad ontwikkelt zich tot het grote centrum van de Friese handel. 

“De prinses van Zweelo” 
 
In het vroeg-middeleeuwse grafveld liggen de begravingen vaak op rijen. Beschikt men over voldoende 
dateerbare bijgiften, clan kan er binnen het grafveld een tijdsvolgorde vastgesteld worden, waaruit niet alleen de 
duur maar ook de ontwikkeling is af te leiden. Illustratief daarvoor is het grote grafveld van Rhenen. 
Bepaalde groeperingen kunnen ook duiden op families of clans die bij elkaar begraven liggen. Binnen zon groep 
is vaak weer een onderscheid te zien in de bijgiften van “rijk” naar “arm”. Zo leidde een rijk vrouwengraf in het 
grafveld van Zweelo zelfs tot de titel van »prinses” voor de overledene. 
De »prinses van Zweelo” laat het gebruik van de vondsten uit een rijk 5e-eeuws vrouwengraf zien. Om haar hals 
een snoer van barnstenen kralen, één van dunne glaskralen en een in zilver gevatte bevertand. Rond haar middel 
een gordel van grote glaskralen en een paar bronzen sleutels. Aan haar pols een bronzen armband. Spelden van 
verguld ijzer sluiten het linnen kleed op de schouder. Hoe de drie snoeren door de »prinses» gedragen zijn, valt 
af te leiden uit de ligging van de kralen. Daarom wordt eerst de positie van ieder voorwerp in het graf 
nauwkeurig vastgelegd. Daarna kunnen de bij elkaar horende kralen worden samengevoegd, zodat er weer 
snoeren ontstaan. De grote kralen bleken voor een kleurige gordel bestemd te zijn, de kleinere daarentegen voor 
halssnoeren. De “prinses” droeg ook een overkleed, bijeengehouden door een mantel- speld. Deze met dieren 
versierde speld van verguld zilver (11 cm lang) werd in het graf ter hoogte van de borst gevonden. 
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Kooplieden en handelaren 
 
De Friezen bewoonden het noorden en westen van ons land: 
van de Eems tot de Schelde en het Zwin, terwijl ze ook het huidige Utrecht en Gelderland bevolkten. Dit hele 
gebied is tegen het midden van de 8e eeuw opgenomen in het Frankische rijk, maar niet dan nadat er hevige 
gevechten tussen Friezen en Franken zijn geweest. De Friezen hebben op terpen gewoond. Dat zijn kunstmatig 
opgeworpen woonheuvels die mensen, vee en woningen moesten beschermen tegen wassend water. Dijken 
ontbraken en schorren liepen dus vaak onder. Waar de Friezen oorspronkelijk vandaan komen is niet met 
zekerheid te zeggen. Wel weten we dat het waddengebied reeds in de 7e eeuw voor Christus bewoond is, Deze 
vroege bewoners kunnen uit Drente of Noord-Holland zijn gekomen. Cultuurtyperingen van archeologische 
vondsten onderstrepen die visie. Vooral vanaf 200 voor Christus zijn de terpen groter en hoger geworden. De 
zeespiegel is toen gaan stijgen, ook al overstroomde het land niet bij elke vloed. Overstromingen van de schorren 
(woerden) betekende wel dat landbouw erop nagenoeg was uitgesloten. De terpen werden daardoor steeds breder 
door grote woerdakkers. Thans zijn meer dan 1200 terpen in het gebied van de Friezen bekend. 

 Op die woonheuvels bouwden de Friezen hun 
scheepvormige boerderijen. In lengte variëren ze van 17 

tot 30 meter, in breedte van 6 tot 8 meter. De dakdragende palen zitten in de 
enigszins gebogen lage wanden. Die wanden zijn gemaakt van vlechtwerk of 
planken, terwijl de daken van stro of riet zijn gemaakt. Het dak wordt gestut door 
lichtelijk schuin staande grondpalen. Dit bootvormige type boerderij komt in heel 
Noordwest-Europa voor. Op de terpen staan deze boerderijen vaak in een 
cirkelvorm om een plein. Daar verrees later veelal de kerk. Ook de waterput met 
zoet water (regenwater) staat er. Op de terpen hebben naar schatting tienduizenden 
Friezen gewoond en geleefd. De verschillen in rijkdom zijn door archeologische 

vondsten bevestigd. De bouwgrond van de terpen was onvoldoende om aan de behoefte van broodgraan te 
kunnen voldoen. Vis en vee evenwel bezaten de Friezen in overvloed. Ze ruilden aanvankelijk hun ,,overschot” 
tegen granen bij de akkerbouwers verder landinwaarts. 
Het voedsel in die tijd bestond uit vlees en vis (jacht), granen (landbouw) en groenteachtige gewassen. De 
veeteelt is bij de Friezen omvangrijk, vooral de schapenteelt. Wol en kaas zijn ervan de meest gemaakte 
producten. Op de terpen is ambachtelijk werk verricht door het spinnen en weven van de wol. Allereerst voor 
eigen gebruik, maar gaandeweg gingen de Friezen zich steeds meer toeleggen op de ruilhandel. 
De Friese handel is sterk geactiveerd door de wol en kaas in een 
steeds groter gebied te ruilen. Zo verkregen de Friezen steeds meer 
de rol van tussenhandelaars en ondernemende zeevaarders, die 
uiteindelijk als heersers de controle uitoefenden over de 
Noordzeehandel. Ze voeren naar Scandinavië, Noord-Duitsland, 
Engeland, Schotland, Vlaanderen, Frankrijk en via de rivieren naar 
Duitsland en Noordwest-Frankrijk. Centrum van handel was 
Dorestat, maar ook andere havenplaatsen zijn er geweest, zoals 
Medemblik en Staveren. 
Aan handelsproducten werden wijn, aardewerk, glaswerk, 
sieraden, molenstenen, wapens, slaven, bont, pelzen, enz. 
vervoerd. Het beroemdste product is het Friese laken dat van wol 
wordt gemaakt. Lang heeft men getwijfeld of de Friezen dat wel of 
niet zelf deden. Thans staat vast dat ze dat inderdaad deden. 
Archeologische vondsten van wolhaarderskammen, spinhouten, 
spinsteentjes en veel andere attributen voor de wolbewerking bevestigen dat. Zelfs weeftoestellen zijn er 
gevonden. Bovendien: wol was er voldoende door de omvangrijke schapenteelt. De lakenstof werd veelal tot 
mantels verwerkt, die bijzonder in trek zijn geweest. Ze waren wit, grauw, soms ook rood of blauw of gestreept 
zelfs. 
Het internationale handelscentrum van de Friezen was Dorestat. ,,De Europoort” van de middeleeuwen, 
zogezegd. Dorestat lag bij Wijk bij Duurstéde aan een flauwe binnenbocht van de Kromme Rijn: toen een 
belangrijke (grens)rivier, nu slechts een brede sloot. De haven met alles d’r op en d’r an moet minstens 1500 
meter lang zijn geweest, terwijl er breedtes zijn van ruim 
500 meter. Aan de oevers, dicht bij het water, staan de huizen van de kooplieden met hun werkplaatsen en 
loodsen. Verder landinwaarts de boerderijen met stallen en erven. De haven van Dorestat werd bereikt over 
houten straten die over de uiterwaarden werden gelegd ter overbrugging van dit drassige gedeelte. Uiteraard 
kwam daar veel afval terecht en dat is voor archeologen een goudmijn. Het kadencomplex moest echter steeds 
breder worden gemaakt, onder andere omdat de Kromme Rijn sterk meandert en steeds minder watertoevoer 
kreeg. Dat Dorestat door de Noormannen (Vikingen) verwoest is, mag naar het rijk der fabelen worden 

Munt van Dorestat 

Havencomplex.  
Restanten van houten planken die de 
rivier verbonden met de wal 
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verwezen. Niettemin is het 
handelscentrum herhaaldelijk 
geplunderd, alhoewel er nog 
nimmer brandsporen zijn 
gevonden. Dorestat heeft geen 
ommuring gekend en ook het 
nabijgelegen Romeinse ,,kasteel” 
Leve fanum (dat op de 
Peutingerkaart staat en in de Lek is 
teruggevonden) zal weinig tegen 

invallende plunderaars hebben kunnen uitrichten. Nimmer ook heeft Dorestat zelf bestuur gekend. Dorestat is 
duidelijk een grote koopmansnederzetting geweest, waar een uitgebreid kadencomplex aanwezig was. Vandaar 
dat men Dorestat achteraan soms met een ,,t” schrijft. ,,Stat” betekent aanlegplaats en is afgeleid van het Duitse 
,,Gestade”. 

Leren op het kerkhof 
 
In het verleden was het sterven veel meer dan nu een maatschappelijk gebeuren, waarbij de omgeving haar 
sociale verplichting kende en vervulde. De structuur van de samenleving weerspiegelde zich in de verschillen 
tussen enerzijds de vorstelijke begrafenis vol rituelen en anderzijds het eenvoudige begraven van de armen. 
Zoals iedereen in die maatschappij zijn eigen plaats had, zo kreeg iedereen zijn daarbij passende laatste 
rustplaats. Een rustplaats die door toedoen van het kersteningsproces vanaf de vroege middeleeuwen werd 
bepaald door de christelijke beginselen. Het verbranden van de doden wordt geleidelijk aan uitgebannen. In het 

jaar 784 vaardigt Karel de Grote op het concilie van Paderborn zelfs een verbod uit 
op de lijkverbranding. Dat verbod was gebaseerd op de christelijke visie dat bij het 
sterven de ziel naar het hiernamaals verhuist en het lichaam aan moeder aarde 
wordt toevertrouwd. Deze twee- eenheid vormt de basisvisie van de eerbied voor 
het lijk, waarin de crematie niet paste. Ook worden christenen begraven omdat 
Jezus Christus is begraven en verrezen, zoals alle doden op de jongste dag zullen 
verrijzen. De lijkverbranding verdwijnt zodoende overal uit de westerse, 
christelijke cultuurwereld, waarbij de brandstapel nog hoogstens als plaats van 
executie voorkwam. 
 
 

Vanuit de christelijke traditie worden de doden eeuwenlang begraven in de kerk of in de onmiddellijke nabijheid 
van het kerkgebouw. Die gewoonte vindt haar oorsprong in zowel middeleeuwse als religieuze opvattingen. De 
begraafplaats symboliseerde de eenheid van levenden en doden binnen Gods Kerk. Ook de reformatie liet deze 
zienswijze onaangetast, zij het dat de plaats van begraven door de protestanten niet als bijzondere heiligheid 
werd aangemerkt. Vanaf de 18e eeuw rijzen er bezwaren tegen het begraven binnen de muren van de kerk. 
Ethische en hygiënische argumenten werden aangevoerd om het te verbieden. Het werd zelfs aangemerkt als 
schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, voor de volksmassa, terwijl sommigen het als 
vorm van bijgeloof betitelden. In navolging van Frankrijk, waar in 1776 het begraven in de kerken bij wet werd 
verboden, begon ook hier de idee post te vatten dat de begraving van doden buiten de kerk of liever zelfs buiten 
de bebouwing van dorp of stad moest gebeuren. De eerste begraafplaatsen dateren dan ook van het einde van de 
18e eeuw. In de Franse tijd werden lijkbegravingen in gebouwen waar godsdienstoefeningen werden gehouden, 
verboden. Toch ging de gebruikelijke wijze van begraven nagenoeg onverkort verder. Pas sedert het Koninklijk 
Besluit van 1825 van Koning Willem 1 waarin begraven binnen de kerk of kerkomgeving binnen de bebouwde 
kom werd verboden, kwam een ommekeer tot stand. Dit werd het startsein voor gemeenten met meer dan 1000 
inwoners om begraafplaatsen buiten stad of dorp te realiseren. Soms werden daarvoor architecten aangetrokken 
om plannen te ontwerpen. De indeling van nogal wat begraafplaatsen liet de maatschappij van rangen en standen 
duidelijk weerspiegelen. Deze verandering in begraafplaats creëerde een behoefte aan voorschriften en regels 
over Organisatie, opzet en functioneren van de nieuw aan te leggen begraafplaatsen, zeker met het oog op 
ethische, financiële en hygiënische aspecten. De verschillende cholera-epidemieën in het midden van de 19e 
eeuw zullen hieraan zeker mede debet zijn geweest. Gaandeweg ontwikkelde zich nu een geheel van 
begrafenisrituelen, variërend van het bekend maken van het overlijden (huissluitingen, spiegel bedekken, klok 
stilzetten, lantaarn buiten hangen, strokruis voor de voordeur, enz.) tot de talrijke volksgebruiken over kleding, 
rouw, vervoer, uitvaartdienst en feitelijke teraardebestelling. De volkscultuur laat hier vele regionale 
verschijnselen zien die tot op de dag van vandaag nog hun weerslag hebben. 
Begraafplaatsen werden vanaf de 19e eeuw ook plaatsen waar mensen tastbare herinneringen aan de overledenen 
oprichtten. Graftekens verschenen er in allerlei vormen, afmetingen en materialen, van simpel houten teken tot 

Karel de Grote 
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monumentale, marmeren en rijk versierde graftekens. Veel graftekens uit de beginperiode van de begraafplaatsen 
zijn er niet moer. Dat heeft niet alleen te maken met de beperkte levensduur van die graftekens, maar evenzo met 
de te kleine omvang van de begraafplaatsen. Nogal wat graftekens zijn zo verdwenen in dijkverzwaringen of 
wegverhardingen. Wat aan oude graftekens nog is bewaard, behoort veelal toe aan ,,eigen” (familie)graven, die 
werden gekocht. Duurzame graven van de gegoede klasse zijn daarvan een voorbeeld. Houten graftekens zijn 
ondanks de aangebrachte loden of zinken bovenbescherming nagenoeg overal verdwenen. Opvallend is dat op 
rooms-katholieke begraafplaatsen de graftekens meer gevarieerd zijn. Toch is onze cultuur van de graftekens als 
sober te karakteriseren, zeker wanneer we vergelijkingen trekken met de veel rijkere versieringen, vormen en 
afmetingen in Frankrijk. 
Grotere grafmonumenten die nog voorkomen, veelal ontworpen door architecten en vervaardigd door 
beeldhouwers, zijn of (familie)graven van de hogere klassen of herinneringen aan nationale helden, 
staatsmannen en literaire figuren. Vaak worden deze momenteel als bezienswaardigheid aangemerkt. In nog 
overgebleven kleinere monumenten zien we vooral bij kindergraven zuilen, obelisken, urnen, sarcofagen of 
stenen kransen en rouwsluiers. De zerken zijn als graftekens misschien wat ongevoeliger voor de 
weersomstandigheden, vaak zijn ze verzakt door de zwakke fundering. Staande grafzerken zijn van boven vaak 
versierd. Liggende zerken zijn over het algemeen toch wel de beeldbepalende patronen van een begraafplaats, 
niet alleen in de 19e eeuw maar ook vandaag de dag. Veelal zijn ze even groot als het graf, gemaakt van 
hardsteen en schuin aflopend. Afwaterend heet dat, om regenwater en sneeuw de kans te geven weg te lopen. In 
de 19e eeuw verschijnen ook gietijzeren graftekens. Vaak rijk versierd met doodssymbolen als slang, vlinder, 
zandloper, schedel of zeis. Ingewikkelde, op maat bestelde gietwerken, werden op het kerkhof gemonteerd. 
Tegen het einde van de 19e eeuw is het gietijzeren grafteken in betekenis sterk afgenomen. Ook ijzeren 
hekwerken als bijvoorbeeld omheiningen waren eenzelfde lot beschoren. Wie evenwel met een historische bril 
op een kerkhof bezoekt, wordt overspoeld met tastbare herinneringen aan een voorbij verleden. Een plaats van 
onderzoek, zeker ook voor kinderen, die ons confronteert met dat verleden. 
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HET NEDERLANDSE LANDSCHAP 

Het begrip landschap 
In het gewone spraakgebruik verstaat men onder een landschap het 
totaalbeeld, dat de aan de aardoppervlakte waarneembare 
verschijnselen te zien geven. Sterk gespecialiseerde onderzoekers 
denken, .wanneer zij over een landschap spreken of schrijven, vaak 
echter meer aan bepaalde soorten van deze verschijnselen, zoals het 
reliëf, de begroeiing, de bebouwing enzovoort. Onder een landschap 
verstaat men dan een gebied, dat in zeker(e) opzicht(en) 
karakteristieke kenmerken vertoont. De kenmerken van het 
landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het 
aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen; ze werden en worden verder veelal ook 
bepaald door menselijke activiteiten. 
De kenmerken, die de natuur in een gebied vertoont, vormen de zogenaamde natuurlijke gesteldheid van het 
landschap. Deze kenmerken kunnen daarbij onder invloed van de mens sterk van karakter zijn veranderd. Zo is 
in West-Europa een groot deel van de heiden op de zandgronden ontstaan, doordat er een voordien aanwezige 

natuurlijke begroeiing van lichte loofbossen ten gevolge van 
strooiselroof, beweiden en afbranden armelijker werd en verdween. 
De kenmerken van een gebied, die zonder meer mogen worden 
toegeschreven aan menselijke activiteiten, noemt men de cultuurlijke 
gesteldheid van het landschap. Hiertoe behoren bijvoorbeeld 
gebouwen, wegen, dijken, kanalen en bruggen. Wanneer de invloed 
van de mens van weinig betekenis bleef, spreekt men van een 
natuurlandschap en als het aspect van een gebied door sporen van 
menselijke activiteiten wordt gedomineerd, van een cultuurlandschap. 

Het ontstaan van de Nederlandse landschappen en hun verscheidenheid 
 
Het gebied waar wij nu Nederland vinden, was de laatste tientallen miljoenen jaren steeds geheel of gedeeltelijk 
zee. Door een rijzing van de aardkorst werden Zuid-Limburg en de omgeving van Winterswijk echter reeds Vrij 
vroeg land. Later is ook overig Nederland gaandeweg land geworden. Dit nieuwe land ging behoren tot het 
stroomgebied van een aantal grote rivieren als de Rijn en de Maas, die er veel grind, zand en klei afzetten. 
Het door de bewegingen van de aardkorst en rivieren gevormde plateaulandschap werd enkele malen voor een 
klein deel en minstens éénmaal voor een belangrijk deel overdekt door Scandinavisch landijs (allochtone 
vergletsjering). Zodra het Scandinavisch landijs weer verdween, werden de tongbekkens die het achterliet 
voornamelijk door rivieren, beken en de wind gedeeltelijk met afzettingen opgevuld. Over de rol van de wind 
dient verder te worden vermeld, dat deze vooral gedurende de ijstijden materiaal verplaatste. Zandkorrels werden 
door de wind over het algemeen dicht over de aardoppervlakte getransporteerd. Daarbij zijn ze soms tamelijk 
gelijkmatig verspreid. In het bijzonder wanneer een weinig kwetsbare begroeiing voorkwam, hoopten ze zich 
echter vaak op tot duinen. We vinden ze met name in Noord- en Midden-Limburg, het Rijk van Nijmegen en bij 
de Oude Ijssel. Fijnere gronddeeltjes werden hoog door de lucht verplaatst; op grotere afstand gingen deze in de 
luwte van heuvellandschappen weer bezinken en de löss vormen, die we hoofdzakelijk.in Zuid-Limburg 
aantreffen. 
Na onder de koude klimaatomstandigheden van de laatste ijs- tijd nogal verwilderd te hebben gestroomd, 
concentreerden de rivieren zich weer in enkele grote beddingen en werd alleen daarin en daarbij nog grof 
materiaal afgezet. Een gevolg hiervan was het ontstaan van de voor het huidige rivierengebied karakteristieke 
stroomruggen en kommen. 
Intussen leidde het afsmelten van de Würmglaciale landijsmassa’s tot een snelle en sterke rijzing van de 
zeespiegel. Deze veroorzaakte weer een zodanige stijging van de grondwaterstand, dat grote gebieden in 
moerassen veranderden waar afgestorven planteresten nauwelijks meer verteerden en zich gingen ophopen tot 
veenlagen, die tenslotte zelfs hele landstreken bedekten. De venen werden daarbij allengs tot boven de 
grondwaterspiegel van de omgeving opgehoogd. 
Onder invloed van de zeespiegelrijzing en een deels door klink veroorzaakte boderndaling kwamen de venen in 
het lage westen en noorden van Nederland later weer meer in het grondwater te liggen. Men onderscheidt 
daarom wel hoog- en laagveen. 



 8

Tijdens de overstromingen van de laatste 2500 jaar vormde de zee in het zuidwesten aanvankelijk slechts een 
aantal zeearmen en krekenstelsels. In het noorden ontplooide ze echter een grotere activiteit, waarbij uitgestrekte 
gebieden in een wadden- en kwelderlandschap veranderden. 
De oudere, gedeeltelijk reeds eeuwen voor het begin van onze jaartelling (overwegend) droog liggende 
kustvlakten, werden al spoedig bewoond. De bewoners beschermden zich tegen de vooral in bepaalde perioden 
opgetreden inundaties door terpen op te werpen. In de loop van de middeleeuwen kregen de terpengebieden 
zware aanvallen te verduren van de zee, waardoor grote delen ervan permanent of regelmatig onder water 
kwamen te staan. Ook in het zuidwesten heeft de zee in de middeleeuwen grote arealen overspoeld. 
Hoewel de mens zeker reeds zo’n 150.000 jaar geleden nu en dan in ons land verbleef, zou hij pas enige 
duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling de kenmerken van het Nederlandse landschap duidelijk gaan 
beïnvloeden. Dit was het geval toen werd overgegaan tot akkerbouw en veehouderij. Zuid-Limburg was de 
eerste streek met akkerbouw. 
De vruchtbare gronden werden, voorzover zij hoogstens zelden en korte tijd onder water stonden, reeds lang 
geleden grotendeels voor de landbouw in gebruik genomen. 
Op de löss van Zuid-Limburg, voormalige kwelders van de kustvlakten en stroomruggen van het rivierengebied, 
vinden we dan ook oude cultuurlandschappen. 
Evenals Zuid-Limburg is een deel van de zeekleigebieden reeds lang een cultuurlandschap. Er komen in 
Groningen en Friesland zelfs streken voor, die reeds enige eeuwen voor of omstreeks het begin van onze 
jaartelling ontgonnen werden en sedertdien vrijwel onafgebroken agrarisch in gebruik bleven. Op de zeeklei 
wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop men zich tegen de hier optredende 
overstromingen beveiligde. Men deed dit tot omstreeks 1000 n. Chr. door het opwerpen van heuvels en daarna 
bijna overal door de bouw van dijken. 
Bij de grote rivieren is men er pas na de bouw van dijken toe overgegaan om de daar plaatselijk aanwezige 
laaggelegen komgronden systematisch te ontginnen, terwijl er op de meeste plaatsen tot in het recente verleden 
werd gewacht met de bouw van boerderijen. 
In tegenstelling tot de vruchtbaarder klei- en lössgronden bleven de zandgronden voor een groot deel lang 
onontgonnen. De hoog boven de grondwaterspiegel gelegen terreinen bleken namelijk veelal te droog om 
permanent als cultuurland te kunnen worden gebruikt, terwijl de drassige gronden vaak minder bruikbaar waren, 
zolang hier niet door grootscheepse cultuurtechnische maatregelen een snellere afwatering mogelijk was 
gemaakt. De belangstelling van de boeren ging vroeger trouwens voornamelijk uit naar gebieden met een 
zodanig wisselende bodemgesteldheid dat er het zich zelfvoorzienend, gemengd agrarisch bedrijf met zowel 
hooi- en wei- als akkerland mogelijk was. En ook waren de ,,woeste gronden”, zolang men nog geen kunstmest 
gebruikte, nodig om de vruchtbaarheid van het akkerland op peil te houden. Hiertoe liet men schapen en ander 
vee op het onontgonnen land grazen en voor de leverantie van mest ‘s nachts in zogenaamde potstallen 
vertoeven. Bovendien werden op de onontgonnen terreinen plaggen gestoken en min of meer verteerde 
plantenresten verzameld om de mest van de potstal van tijd tot tijd af te dekken en ook aan te vullen. Behalve als 
weiland en voor de instandhouding van de bodem- vruchtbaarheid waren de natuurgebieden overigens ook van 
betekenis, doordat er hout vandaan gehaald kon worden. De ontginning van de thans laag gelegen veengebieden 
vond pas in de loop van de middeleeuwen plaats. Ze is voornamelijk door de geestelijke of adellijke overheid 
geregeld. 
De ingebruikneming van de gebieden met veen begon waarschijnlijk op de relatief vruchtbare en door de 
aanwezigheid van een steviger ondergrond ook beter bewoonbare stroken langs de grotere en kleinere rivieren. 
Op deze stroken werden de boerderijen gebouwd, waardoor een agrarische lintbebouwing ontstond. 
Het laagveen maakte men niet alleen tot cultuurgrond, maar dit is ook op grote schaal gebruikt voor de 
brandstofvoorziening. 

Hoe zag het land eruit? 
 
Na het vertrek van de Romeinen begint de periode van de middeleeuwen. Van een abrupte overgang is echter 
geen sprake geweest. De veranderingen zijn heel geleidelijk gegaan en dat geldt zeker voor de ontwikkeling van 
het landschap. In de loop van de middeleeuwen grijpen de mensen steeds meer in het landschap in en drukken 
daar in toenemende mate hun stempel op. Met vallen en opstaan heeft Nederland door dit ingrijpen in grote 
lijnen zijn huidige aanzien gekregen. 
In de noordelijke kweldergebieden werd het leven op de terpen in de al lang bestaande traditie voortgezet. Dat 
was ook het geval in de nederzettingen op de hooggelegen zandgronden. Ten zuiden van de Romeinse rijksgrens 
en met name in het lage westen had reeds in de roerige laat-Romeinse tijd een ware ontvolking plaatsgehad. 
Vanaf de 7e  eeuw komt er een groei van de bevolking op gang die de ontginning van veel woeste grond tot 
gevolg heeft. Op do zandgronden worden akkers aangelegd, die de naam es, eng of enk dragen. Het esdek kan 
zich ontwikkelen tot een dikke zwartbruine laag. Dat hangt samen met de wijze van bemesting. Meestal bestond 
deze uit grond uit de potstal. Hier liep het vee vrij op een vloer van speciaal neergelegde plaggen. Na een 
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winterseizoen vormden deze van mest doortrokken plaggen vruchtbare akkergrond. De dikke esdekken zijn nog 
steeds als lichte welvingen in het land te zien. In het lage westen en het rivierkleigebied werden in deze tijd de 
oude woongebieden op de oeverafzettingen van de rivierlopen en op de duinen langs de kust opnieuw in gebruik 
genomen. De uitgestrekte venen tussen de zandgronden en de kust bleven als tevoren onbewoond. Vanaf de 11e 
eeuw raken de veranderingen in een stroomversnelling. Opnieuw treedt een bevolkingsgroei op, met als gevolg 
dat de beschikbare woongrond te krap wordt. Nieuwe ontginningen vinden op grotere schaal plaats dan 
voorheen. Bossen moeten plaatsmaken voor nederzettingen die in hun namen –  uitgaande op -hout, -loo, -zaal, -
rade en -rode –  nog aan deze bosontginningen herinneren. Het kappen van bos gaat door, tot ten slotte het 
oerbos tot op enkele restanten na — zoals de Haarlemmerhout — verdwenen is. Maar dit levert nog niet 
voldoende ruimte op. Ook de veenmoerassen worden aangepakt. 
De middeleeuwse veenontginning geschiedde in grote blokken, waarbij men uitging van de natuurlijke 
waterlopen in het gebied. Haaks daarop of onder een hoek werden lange, evenwijdige sloten het veen in 
gegraven. Zij eindigden op een gemeenschappelijke achterlijn die tevoren in het veen was uitgezet en waarlangs 
een achterwetering werd gegraven. Zo was elke ontginning verdeeld in lange, smalle stroken, waarbij het 
doornatte veen via de sloten goed werd ontwaterd. De boerderijen stonden aan de kop van de kavels langs de 
oevers van veenstroompjes en vormden tezamen langgerekte wegdorpen. Deze wijze van landinrichting is 
karakteristiek voor het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Ook hier vinden we weer kenmerkende plaatsnamen 
die uitgaan op -koop en -cop. Dit slaat terug op de cope, het contract dat gesloten werd met de ondernemer die de 
veenontginning op touw zette. 
Wanneer men tegenwoordig in deze gebieden de uitgestrekte weilanden ziet, is het moeilijk voor te stellen dat 
het de opzet was akkerland voor graanverbouw te verkrijgen. Op den duur werd dit echter onmogelijk. Veen 
gedraagt zich namelijk als een spons: wanneer het droog wordt, schrompelt het ineen, het klinkt in. Daardoor kan 
het oppervlak beduidend zakken en dicht, soms te dicht, bij de grondwaterspiegel komen. De omzetting in 
grasland werd hierdoor onvermijdelijk. Het veen is tijdens de middeleeuwen ook als brandstof gebruikt. Nadat 
het oerbos gekapt en opgestookt was, ging men op uitgebreide schaal turfsteken. Dit heeft grote gaten in het 
veendek veroorzaakt, die zich met water vulden. Een aantal van deze aldus ontstane plassen is na de 
middeleeuwen weer drooggemalen. De verlaging van het oude landoppervlak als gevolg van de ontwatering 
maakte het deltagebied uiterst kwetsbaar voor het buitenwater. Dat probeerde men buiten te sluiten door de bouw 
van dijken, eerst in do vorm van lage kades, die allengs uit- groeiden tot zware rivierdijken en zeeweringen. 
Hoge vloed liep nu niet meer uit in wijdvertakte krekenstelsels, maar werd hoog opgestuwd tussen en tegen de 
dijken. Zo werd het natuurlijk evenwicht tussen land en water in het deltagebied verbroken. Watersnoden en 
overstromingen waren schering en inslag. Daar kwam nog bij dat de 12e en 13e eeuw een periode lijkt te zijn 
geweest met een grotere aanvalskracht van de zee en in. grijpende veranderingen in het verloop van de kustlijn. 
Deze werd rechtgetrokken en teruggedrongen, waarbij het vrijkomende zand tot de hoge Jonge Duinen werd 
opgeblazen. Dit verklaart ook voor een deel de verzanding van de Rijnmond bij Katwijk en de verwijding van de 
Maasmond. De rol van de Oude Rijn werd overgenomen door de Lek. De hoofduitmonding van de Schelde 
verplaatste zich in het uiteengeslagen Zeeland van de Ooster- naar de Westerschelde. Door inbraken langs de 
kust en de verwijding van bestaande geulen en kreken ontstonden zeeboezems, zoals de Dollard, de Fivel, de 
Lauwerszee en het Zijpe. De verzameling veenmoerassen die men Almere noemde, werd een echte binnenzee, 
de Zuiderzee. In het zuidwesten werd het oude land weggevreten tot een archipel van kleine eilanden die pas 
vanaf de late middeleeuwen door bedijkingen tot de huidige eilanden aaneengroeiden. Veel van het oude land is 
daar voorgoed verloren gegaan, zoals blijkt uit buitendijkse vondsten. 
Op de zandgronden, vooral op de Veluwe, was de mens eveneens schuldig aan het verbreken van het natuurlijke 
evenwicht: na de rigoureuze ontginningen was het droge zand een willige prooi van de wind en ontstonden er 
uitgestrekte zandverstuivingen. Een laatste 
ingrijpende verandering in het middeleeuwse 
landschap is vrijwel uitsluitend van menselijke aard: 
de bouw van de steden. Van de 13e tot de 15e eeuw 
is, onder invloed van de sterke bevolkingsgroei, hun 
aantal enorm toegenomen. De ligging van deze 
woonplaatsen hield weinig verband met de 
bewoonbaarheid van de natuurlijke ondergrond. 
Daarin verschillen zij wezenlijk met alle voorgaande 
nederzettingen. Hun ontstaan wordt daarentegen veel 
meer bepaald door historische factoren. De 
middeleeuwse steden bevinden zich derhalve in een 
soort overgangszone tussen landschap en historie. 

Watermolens 
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De oudste watermolen uit ons land is die van het Brabantse dorpje Loon aan de rivier de Dommel. Deze 
waterradmolen, een zogeheten dwangmolen omdat alle boeren uit de omgeving hier hun graan moesten laten 
malen, dateert van 704. De meest voorkomende types zijn de bovenslagradmolen en de onderslagradmolen. In 
Twente, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komen nog watermolens voor. Het werkingsprincipe is als 
volgt:  
 

De werking is als volgt: De beek stroomt over de 
molengoot (A) en valt via een luik op het rad (8), in dit 
geval een bovenslagrad. Het gaat wentelen waardoor 
wateras (C) en waterwiel (D) ronddraaien. Via een haakse 
overbrenging op de bonkelaar (E) wordt de verticale 
koningsspil (F) en het kroonwiel (G) bewogen. De 
kammen van dit kroonwiel grijpen in de spaken van de 
ronctsels (H). Deze brengen de draaiende beweging over 
op de bovenste steen (de loper) in de maalstoelen (K). Het 
gemalen meel valt via de meel- koker (L) in de zakken. 
Bron: Watermolens van Nederland, Nederlands 

Openluchtmuseum Arnhem, Arnhem 1978, pag. 4 (brochure). 
 
De geschiedenis van de watermolens vinden we o.a. weergegeven in het voortreffelijke werk van B. Slicher van 
Bath: 
Een uitvinding, welke veel arbeid bespaarde, was de watermolen. In de Romeinse tijd kende men de handmolen 
voor huiselijk gebruik en daarnaast de grote molen (rosmolen), voortbewogen door mensen of dieren (ezels of 
paarden). Meestal werd dit werk verricht door slaven, waarvan de aanvoer toen nog voldoende was. Volgens een 
beschrijving van Vitruvius moet er in zijn tijd (50-1 vocr Chr.) een machine hebben bestaan, die door 
waterkracht werd voortbewogen, maar tot een toepassing hiervan in de praktijk is het niet gekomen. Eerst in de 
laat-Romeinse tijd waren er watermolens in Rome, die in beweging werden gebracht door water, dat uit de 
aquaducten werd aangevoerd. Opmerkelijk is dat de watermolens juist in de laat-Romeinse tijd in gebruik 
komen, in een tijdperk toen de arbeid duurder werd ten gevolge van de bevolkingsvermindering en het 
teruglopen van de slavenaanvoer. 
Zeer langzaam heeft de watermolen zich over West-Europa verbreid; de oudste molens zijn waarschijnlijk in 
Arles gebouwd tussen 308 en 316 na Chr. Het duurde vier eeuwen voordat de watermolen zijn intrede deed in 
Groot-Brittannië en Thüringen (8e eeuw); een eeuw daarna bereikte hij Ierland. In de 12e eeuw waren de 
watermolens doorgedrongen tot Scandinavië, IJsland en Polen. 
Men heeft de zeer trage uitbreiding van de watermolens in verband gebracht met de moeilijkheden bij de 
toepassing van de trekkracht. Eerst na het in gebruik komen van de betere bespanning van de paarden, was het 
mogelijk de zware molen- stenen te vervoeren. Het is echter bekend dat de molenstenen, die vooral uit het 
Rijngebied kwamen, ook per schip werden getransporteerd. 
Behalve molens voor het malen van graan kwamen er allengs molens om olie uit olijven, noten of papavers te 
slaan, voor het maken van mosterd, voor het kloppen van eikenschors voor de leerlooierijen, om metalen te 
pletten, om hout te zagen, om wede en meekrap te verpulveren, zodat deze als verfstoffen gebruikt konden 
worden en sedert de 13e eeuw ook voor het maken van papier, dat daarna het perkament als schrijfstof ging 
verdringen. 

Men vond deze molens vaak in afgelegen streken bij riviertjes op plaatsen 
waar een vrij sterk niveauverschil optrad, dus bij stroomversnellingen. Soms 
werd het water voor de molen kunstmatig opgestuwd, waardoor visrijke 
meertjes ontstonden. Men heeft ook geprobeerd de kracht van het stromende 
water in rivieren te gebruiken door onder bruggen molens op te hangen of 
molens op schepen te bouwen, die in de rivier lagen vast gemeerd. 

Verovering op het water 
 
Al voor de Romeinse tijd vond in ons land de eerste bescherming tegen het 
water plaats via het opwerpen van woonheuvels. (Friesland: terpen, 
Groningen: wierden). 
Een vermeerdering van de bevolking vanaf de 11e eeuw leidde tot een 
uitbreiding van het arsenaal aan landbouwgrond. In Nederland moeten we 
hierbij een duidelijk onderscheid maken tussen het ontginnen van 
laagveengebieden en de beveiliging tegen het buitenwater door het opwerpen 

van lage dijkjes. 
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In laagveengebied werden sloten gegraven om het overtollige water te lozen. Zo verkreeg men een goede 
afwatering en een lagere grondwaterstand. Sloten omzoomden zo akkers en weilanden en balken fungeerden als 
bruggetjes. 
Voorheen oordeelden historici dat de ontginningsactiviteiten pas waren begonnen nadat bedijkingen hadden 
plaatsgevonden. Deze visie is intussen achterhaald. Laagveengrond kon men eerder ontginnen, omdat deze in de 
10e en 11e eeuw hoger was gelegen. In de loop der tijden zijn deze gronden gedaald ten gevolge van wat men 
inklinking van de grond noemt. Bovendien bestonden er streekgebonden situaties. In Holland en Utrecht vond 
afwatering via sloten plaats. Daarna volgde dijkbouw. In Zeeuws-Vlaanderen begon men in de 11e  eeuw al met 
bedijkingen. 
De dijkenbouw uit de 11e eeuw met binnenbedijkingen (rivieren) en waterlozing (laagveengebieden) bleek geen 
garantie tegen overstromingen. Dijken bleken te zwak of niet hoog genoeg. Bovendien rees de zeespiegel tussen 
1000-1300 gestadig. Zo werden in 1170 Noord-Nederland en het Zuiderzeegebied getroffen. In 1214 kreeg het 
zuiden veel water te verwerken, in 1219 het noorden opnieuw. In 1248 en in 1287 werd de kuststreek getroffen. 
Beroemd en berucht is de Sint-Elisabethsvloed uit 1421, waarbij 10 000 mensen zouden zijn verdronken en 72 
kerkdorpen verdwenen zouden zijn. Dit verhaal moet naar het rijk der fabelen worden verwezen. In de nacht van 
17 op 18 november 1421 bracht een zware storm grote schade langs de kust. Een maand later ontstaan nieuwe 
dijkbreuken, maar het gat wordt gedicht. In 1422 breekt de herstelde dijk (bij Broek, nu Hollands Diep ten 
zuiden van Strijen). Een aantal landsheren werkte niet mee aan het herstel en geleidelijk brokkelde het leven in 
dit gebied af. De randgebieden beschermden zich wel. Het gebied de Grote Waard verdween en werd een 
binnenzee: de Biesbos. Op initiatief van adellijke heren (graven vooral) werden ontginningsactiviteiten 
opgestart. Utrechtse en Hollandse laagvlakten werden zo ontwaterd. Veeteelt werd de voornaamste bezigheid 
van de boeren in dit polderlandschap, dat door sloten in weilanden een patroon van een dambord heeft. In 
Friesland en Overijssel worden zo moerassen ontgonnen. 
Van belang is ook de rol van kloosterorden, met name van de cisterciënzers. In de noordelijke Nederlanden 
legden ze vele venen en moerassen droog. Na deze bedijkingen en waterlozingen uit de 10e  t/m 13e eeuw volgde 
het droogmaken van waterplassen. Kleine plassen werden al eerder drooggelegd, maar de grotere, de meren, die 
we droogmakerijen noemen, dateren uit de 17e eeuw of later (Wormer: 1626, Heerhugowaard: 1626, Schermer: 
1635). De eerste helft van de 17e eeuw geschiedt dit droogmaken met behulp van windmolens. Zo gebruikte men 
voor de Schermer 20 windmolens. 

Polders 
 
We hebben al verteld, hoe de lage helft van ons land na de aanleg van zee- en rivierdijken nog grotendeels 
onbewoonbaar was. Een groot gedeelte van het jaar stond het blank. Men is toen begonnen een stuk land te 
omringen met een dijkje. Het was nu mogelijk, zo’n ingedijkt stuk min of meer droog te houden. Men groef er 
sloten in, en als deze vol waren, werd het water er eenvoudig uitgeschept en over de dijk heen geworpen. Later, 
toen men grotere stukken met een dijk ging omringen, bracht men het overtollige water door windwatermolens 
op een kanaaltje of in een meer, en vandaar werd het dan op een rivier gebracht, die het water naar de zee 
voerde. Die kanalen, (water)leidingen, weteringen en vlieten genoemd, werden aan de monding in de rivier 
afgesloten door een ,,spoeie” of ,,sluse”. Anders zou immers bij hoge rivierstand het water naar binnen stromen. 
Stukken land, omringd door een dijk, zodat men de waterstand kan regelen, heten polders. De naam polder hangt 
misschien samen met het woord pol, dat in het algemeen iets aanduidt, dat boven zeker vlak uitsteekt, bv. een 
eilandje in een meer. Ook zo’n droog gehouden omdijkt stuk grond moet in het begin als een eiland midden in 
het omringende water hebben gelegen. 
Boezemsysteem 
In en omstreeks de 13e eeuw heeft er een belangrijke ontwikkeling plaats gehad. Men ging vele van de tientallen 
riviertjes waaraan West-Nederland zo rijk is, afdammen. Die dammen waren vaak een onderdeel van een 
uitgebreider zeewering. In die dam kwam eerst een overtoom en later een scheepvaartsluisje en ook een 
uitwateringssluis (soms als duiker) omdat men het riviertje natuurlijk niet kon beletten zijn water in zee te lozen. 
Waarom deed men dat? Waarschijnlijk raakte men in die tijd door de groeiende bevolking meer geïnteresseerd in 
de ontwatering van landbouwgebieden. Anderen hebben verband gezocht met een verhoogde agressiviteit van de 
zee waartegen men zich wilde beschermen. Misschien wilde men het zout weren. Omstreeks 1270 werd zowel in 
de Amstel als in de Rotte een dam gelegd. Daaraan ontstonden Amsterdam en Rotterdam. Op deze manier 
ontstonden in de 13e eeuw tal van dam- steden. 

Windmolens 
 
In het deel van ons land, dat gelijk of lager ligt dan de zeespiegel, was de grond nog niet voor bewoning 
geschikt. Wel was het zee- en rivierwater buitengesloten, maar de lage helft van Nederland lag als een grote 
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kom, waarin regen- en grondwater zich verzamelde, tussen de dijken. Holland ten zuiden van het IJ was ondanks 
duinen en dijken in de winter en het voorjaar geheel met water bedekt. 
Men zocht naar middelen om die toestand te verbeteren. Kleine stukken land werden met lage kaden 
(ophogingen) omringd. Door dat land werden sloten en greppels gegraven, die als waterbergplaats dienden. Maar 
dat water moest weg! Oorspronkelijk gebeurde dit op een zeer gebrekkige manier, nI. door middel van 
hoosbakken. Het water werd uit de sloot geschept en over de kade heen geworpen. 
Reeds in de 12e eeuw sloegen de windmolens hun kruis in de luchten van Frankrijk, Engeland, Vlaanderen en de 
Nederlanden. Draaiden de watermolens al lang hun reusachtig wiel door het schuimende water van onze beken, 
de windmolen kwam al vroeg te hulp en tekende met de kerktorens het silhouet van elke stad en elk dorp. De 
wind woei overvloedig in deze vlakke landen bij de zee en de stenen maalden het rijpe koren tot zacht stuivend 
meel. Maar nog groter aandeel was de molen in de geschiedenis van Holland beschoren. Hij zou met de 
waterbouwkundigen van vele eeuwen de drassige polders en meren droogleggen, waar het water blinkend en 
blauw stond boven een vruchtbare grond. 
Ca. 1400 is de windwatermolen uitgevonden. Een van de eerste molens, waarvan we horen, is gebouwd bij 
Alkmaar. De heren Floris van Alkemade en Jan Grietenzoon konden daarmee ,,water uitwerpen”. In 1408 gingen 
de Heemraden van Delf land deze nieuwigheid bezichtigen. 
De eerste windwatermolens schijnen geen stevige bouwsels te zijn geweest: de molenmaker verplichtte zich, om 
ze weer overeind te zetten als ze omwoeien. Naarmate de molens verbeterd werden en ze meer water konden 
,,uitslaan” werd meer en meer land door een kade omringd, ingepolderd. Zo ontstond het Hollandse polderland. 

Molens, droogmakerijen 
 
De watermolens met hun zwaaiende wieken vormen een karakteristieke verschijning in ons polderland. Een 
polder zonder molens is als een zee zonder schepen. De molens staan meestal aan het uiteinde van do hoofdsloot 
of molentocht, waarmee alle andere sloten in open verbinding staan. Bij de windwatermolens werd het water 
naar boven gebracht door middel van een scheprad. Dit rad beweegt zich tussen twee muurtjes. Zijn schoepen 
hangen een eind in het polderwater en voeren het 
omhoog, langs een gemetselde ,,opleider”. Door de snelle beweging van het water wordt het wachtdeurtje, dat 
beneden- en bovenwater scheidt, geopend en zo komt het water uit de polder in de boezem. Een schepradmolen 
kan ‘t water hoogstens tot 2 m opvoeren. Later werden de windvijzelmolens uitgevonden, molens waarbij een 
vijzel het water omhoog brengt. Hiermee kan men het water tot 3 à 4 m hoogte opbrengen. 
Laag gelegen polders werden ook wel van drie of vier molens voorzien, die op verschillende hoogte waren 
geplaatst en die het water naar elkaar toe maalden. Zo’n stel bij elkaar behorende molens heet een molengang. 
Bij een molengang geeft er één, de admiraal, het teken, wanneer begonnen moet worden met malen, of wanneer 
moet worden gestopt, ,,strijk” gezet, zoals men dat noemt. Strijkt de admiraal, dan volgt de hele groep dit 
voorbeeld; ‘t is een teken, dat het water in de polder laag genoeg staat. Een trapsgewijze bemaling moest in de 
regel plaats hebben bij polders, die met hun bodem zeer diep lagen. Die polders zijn ontstaan door droogmaking 
van een meer en heten droogmakerijen. 
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DE VROONHOEVE  
 

Horigen en de Heer 
 
Middenin het domein lag de woning, burcht of boerderij, van de landheer zelf, de vroonhoeve geheten of de hof 
of de zaal. (Als toponymica zijn deze woorden in de taal blijven hangen: Oldenzaal, Scherpenzeel, de Hof van 
Delft, Schoonhoven.) Daaromheen het hof land, de akkers en de weiden van de vroonhoeve. Gewoonlijk 
ongeveer de helft van het landgoed. Wat verder weg het dorpje met de boeren. Aan zijn grenzen verliep het 
landgoed in de woeste gronden. Die waren voor gemeenschappelijk gebruik. Het heideveld waar de kudden 
schapen ronddoolden, het moeras dat ‘s zomers altijd genoeg gras voor de koeien had en waar iedereen zijn turf 
kon steken; en in de herfst lag het bos vol eikels en werden daar de varkens ingejaagd. 
Woonde de landheer op een ander domein, dan stelde hij een dienstman of boer die in verstand boven zijn 
natuurgenoten uit- stak, tot rentmeester aan: de meier. Die moest het werk op het vroon regelen, en zorgen dat de 
boeren tijdig hun pacht betaalden en het verplichte werk op de hofhoeve kwamen doen. Een zware taak, dat 
toezicht op de boeren, want hun pacht-,,sommen” waren wonderlijk samengesteld. Voor het ene stukje grond 
moest de huurder vijf korven eieren leveren, voor het andere zoveel schepels koren, voor het derde twee hammen 
of tien pond wol of zes kazen of vier potten honing. Voor het gebruik van de meentwei twaalf voer hooi, voor 
het verlof te sprokkelen in het winterbos drie karren brandhout. En voor nog weer een ander akkertje moest hij 
op de hoeve werken: des jaars drie morgen bouwland komen ploegen, twee weken helpen in de korenoogst, het 
rieten dak heel houden, elke dag een koe melken, vele tonnen bier brouwen. Dat waren de handdiensten. Maar 
bovendien was bijna elke boer ook nog de spandiensten verplicht. ,,Rijden werwaarts het bevel luidt.” Dat kon 
zijn het jaarlijkse geschenk van de landheer naar het klooster brengen. Maar dat kon ook zijn ten oorlog rijden in 
de tros van de heerban. 
De meier sloeg alles wat er van de hoeve en van de pacht overschoot op in de voorraadschuren. Af en toe 
verscheen de heer met zijn gezin en zijn dienstmannen om de pacht ter plaatse op te eten. 
Was de vroonhoeve eigendom van een kapittel of klooster, dan werd het wat moeilijker de overschotten te innen. 
De geestelijken waren aan hun convent gebonden en het was natuurlijk onmogelijk dat de hele monniken- of 
nonnenschaar zijn klooster verliet en de vroonhoeven langs trok. Daarom werd hier en daar een hoeve 
aangewezen als centrale stapelplaats. De meiers van de naburige domeinen kwamen daar de ontvangen 
producten afleveren. Die stapelhoeven moesten gemakkelijk bereikbaar zijn. Gewoonlijk lagen ze aan het water. 
Of aan een van de weinige landwegen. Ongeveer een dagreis van elkaar. Eens per jaar kwamen de kloosterboden 
de verzamelde pachten ophalen. Die van het klooster Werden, het staat nog in de registers te lezen, begonnen in 
Nijmegen. Ze voeren de IJsel af en dan de Vecht op. In de buurt van Coevorden werd de buit op wagens geladen 
en zo ging het in een groeiende karavaan de Hondsrug over naar Groningen. 

Produkten 
 
Iedere boer is vrij die gewassen te verbouwen die hij wil. Naast granen komen poulvruchten voor. Rogge en 
tarwe zijn voor het brood. Haver voor de pap en het voer voor ossen en paarden. Gerst wordt verbouwd voor het 
brouwen van bier, vlas voor de linnen stoffen. 
De belangrijkste granen zijn gerst, spelt (een soort tarwe) en haver. De opbrengsten blijven aan de lage kant en 
komen niet uit boven een verhouding van zaaizaad : opbrengst = 1: 3. De broodgranen (rogge en tarwe) leveren 
nog minder op, nI. een verhouding 1:2. 
Tarwe, een wintergraan in de middeleeuwen, wordt in de herfst uitgezaaid. In het voorjaar groeit het krachtig op 
en na 10 maanden is het rijp voor de oogst. Tarwe levert een zachte, melige korrel op die geschikt is voor brood. 
Gerst wordt tot gort gemalen voor brood, pap of wordt tot mout bereid voor het maken van bier. Haver, voorheen 
een onkruid in tarwevelden, kan wat schralere gronden doorstaan en dient vooral als veevoeder. 
Grofweg zouden we kunnen stellen dat de middeleeuwse boer het schaap hield voor de industriële producten, de 
runderen voor de zuivelproducten en als trekkracht en het varken voor het vlees. Schapen zorgden voor wol, 
melk, kaas, huiden voor perkament. Runderen en paarden waren er veel minder in aantal. Ze konden slechts 
karig worden gevoed en door de zware ploegentractie waren het vaak povere beesten. Koeien kwamen er meer 
naarmate er steden ontstonden, in verband met zuivelproducten. De varkens waren de grote vleesleveranciers. 
Honderd varkens vergen 85 ha bos als voedergebied. Als kleinvee overheerste de kip in aantal de eenden, 
ganzen, duiven, enz. 

Wie eet wat 
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In principe eet de middeleeuwer twee maaltijden per dag: het morgenmaal rond tienen, het avondmaal, de cena, 
rond vijven. Hard werken, boerenveldwerk dus, vergt ook “tussendoortjes”. Van een ontbijt is pas veel later 
sprake. De boeren beginnen hun dag met wat bier en roggebrood. Ook ‘s middags. 
‘s Avonds wordt dat nog aangevuld met kaas, eieren en vis. Soms vlees. Voor het slapen gaan pap. 
Tegen de ogenschijnlijke enorme overvloed springt het aller- daagse voedsel schril af. Roggebrood, meelpap, 
spek, eieren, kaas, uien, groenten, vis, haring, erwten en bonen, terwijl de dorst wordt gelest met bier. Dat is het 
zo ongeveer wel. De maaltijden zijn karig, ongevarieerd en eenzijdig samengesteld. De haring is o.a. door de 
geringe aankoopprijs ongekend populair, ook buiten ons land. De zoute haring komtin de middeleeuwen uit de 
Oostzee. Het haring kaken, een veertiende-eeuwse uitvinding van de Vlaming Willem Beukels uit Biervliet, is 
van groot belang. Met een speciaal kort mesje worden snel kieuwen en ingewanden verwijderd. De haringen 
worden vervolgens in een ton ingemaakt, ingezouten. Het voedseltekort blijft steeds als een constante dreiging 
aanwezig. Bij dreigend oorlogsgevaar of onlusten stijgen de voedselprijzen, terwijl mis- oogsten rampzalig zijn. 
In een paar eeuwen tijd zijn tientallen hongersnoden geconstateerd. Water dient in de middeleeuwen als drank 
voor de beesten en als wasmiddel. Als drinkwater is het ongeschikt. Ook melk wordt veelvuldig verafschuwd; 
het zou schadelijk zijn voor de tanden en dus alleen geschikt voor jonge kinderen. Moet iemand melk drinken, 
dan is naspoelen met honingwater of zure wijn geboden. Koffie en thee bestaan pas in West-Europa sedert de 17e  
eeuw. Bier en wijn zijn de middeleeuwse dranken bij uitstek. Dat niet iedereen even enthousiast is over het 
gebruik van ,,hartversterkers” mag wel blijken uit de noodzaak tot het schrijven van deze Vlaamse spreuk: 
 

,,Drinc ic win soo bederf ic, 
drinc ic water soo steil ic; 

Nochtans is het beter win gedroncke en bedorve  
dan water gedroncke en gestorve.” 

Bier 
 
Alle grote domeinen hadden in de vroege middeleeuwen hun eigen brouwerijen. Ook de gewone boer brouwde 
zijn eigen biertje, maar door de heerlijke rechten was hij gedwongen zijn mout te laten malen in de banmolen, 
waarvoor hij een gedeelte (1/12 tot 1/24) moest afstaan. De brouwnijverheid had te kampen met een ernstige 
handicap, nI. de beperkte houdbaarheid van het bier. Vooral het middeleeuwse gruitbier was beperkt houdbaar. 
Het gruit was een samenstelling van allerlei aromatische kruiden met als hoofdmoot de zaden van gagel (een in 
het wild groeiende moerasplant). De latere toevoeging van hop was een verbetering, ook voor wat de smaak 
betreft. De hop- plant was al eerder bekend, maar werd voornamelijk gebruikt als groente en geneesmiddel. 
In de 15e eeuw kwam het Hollandse kuitbier erbij. Probleem bij het brouwen was naast de houdbaarheid de 
kwaliteit van het water: dan weer vervuild, dan weer brak. Het plaatsen van een soort bak in een waterloop, 
zodat water door de bakwanden moest dringen en als het ware werd gefilterd, zorgde voor een verbetering van 
de waterkwaliteit. Brouwerijen lagen dan ook veelal aan rivieren. Veelal zijn ze vanwege het brandgevaar in 
steen opgetrokken. 

Kastelen 
Aanvankelijk waren de burchten nog 
primitieve constructies: een ,,motte” of 
kunstmatige heuvel werd opgeworpen 
waaromheen grachten werden gegraven. Op de 
heuvel werd een palissade getimmerd en 
dikwijls ook een houten toren, voorloper van 
de latere stoere donjon of meestertoren. Hout 
was immers makkelijk bewerkbaar, overal 
vindbaar en veel goedkoper dan steen. In een 
kroniek lezen we: ,,De rijken en edelen van 
deze streek brengen het grootste deel van hun 
.tijd door met elkaar te bevechten en te doden. 
Met behulp van die versterkte plaatsen kunnen 
ze zich beter verdedigen tegen hun vijanden, beter hun gelijken overwinnen en beter de zwakken onderdrukken”. 
Men kan zich dus het overgrote deel van de burchten uit die vroegere periode niet eenvoudig genoeg voorstellen. 
Vanaf de tiende eeuw, heel geleidelijk, werd het hout vervangen door steen, niet in de eerste plaats omdat Steen 
sterker was, wel omdat het beter bestand was tegen brand. In de ,,houten” periode werden bij een belegering op 
de meest kwetsbare plekken verse dierenhuiden aangebracht tegen brandende pijlen. De bewoners van de streek 
waren trouwens verplicht om mee te werken aan de opbouw en aan het onderhoud van de versterkingen (balfart), 
een plicht die later in een geldelijke bijdrage werd omgezet. In de veertiende eeuw trof men nog versterkingen 
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aan, half in steen en half in sterk eikenhout. Overal verschenen de bolwerken, zelfs op de meest onherbergzame 
en op de meest ontoegankelijke plaatsen, zoals bovenop klippen en steile rotsen. Men heeft berekend dat er in 
Aquitaniö ongeveer om de 12 km een kasteel heeft gestaan, ,,vermoedelijk omdat de bezetting van een burcht, in 
de elfde eeuw, binnen een straal van 6 km van een vijandelijke strijdmacht kon ingrijpen voordat deze te veel 
schade had aangericht”. In het Heilig Roomse Rijk schijnen weinig burchten tot voor de jaren 1200 op te 
klimmen, maar daarna hebben de heren hun achterstand opgehaald, want in het middeleeuwse Duitsland zouden 
tenslotte meer dan 10 000 burchten een plaatsje onder de zon gekregen hebben. 
De burcht was eerder kazerne dan woning. Alle comfort was er opgeofferd aan de veiligheid, want voor alles 
moest de woning pijlvrij zijn, zodat de bewoners er zich veilig geborgen voelden. De basis werd oorspronkelijk 
meestal door twee vertrekken gevormd: een hal en een kamer. De hal, meestal op de eerste verdieping van de 
toren, diende als ontvangkamer waar de heer besprekingen hield met zijn vazallen en zijn boeren. Ze was echter 
ook de eetzaal en ‘s nachts de slaapplaats. De hal, later ,,de hoghe sale” genoemd, met de witgekalkte wanden en 
de smalle vensters, was feitelijk de woonplaats van de burcht, waar iedereen, dienaars, krijgslui, gasten en 
prostituées, vrij dooreen liep, at en sliep, samen met de honden. Van een gezellige huiselijke sfeer kan er in deze 
benauwdheid, waar het aan licht, aan warmte en aan behaaglijkheid ontbrak, helemaal geen sprake zijn. 
Anderzijds was de kamer voorbehouden aan de heer en aan zijn gemalin, terwijl de persoonlijke dienaren hier 
ook een plaatsje op de grond ingeruimd kregen. De kamer was tevens de plaats voor de vertrouwelijke 
onderhandelingen en voor de transacties van de burchtheer en de bewaarplaats van zijn ,,schat”, niet zijn vrouw, 
maar zijn geldkist. Het geheel was in ieder geval altijd koud en vochtig, want vensterglas ontbrak en 
schoorstenen raakten pas vanaf het einde van de twaalfde eeuw ingeburgerd. 
Toch zien we in het westen, met de groeiende verfijning van de levensstijl, vanaf de twaalfde eeuw ook in de 
burchten meer comfort. De twee elementen, hal en kamer, werden tot afzonderlijke complexen uitgebouwd, 
terwijl dikwijls een afzonderlijk deel voor de vrouwen (kemenaden) werd voorzien. De burcht werd een 
onneembare vesting, symbool van de macht van de heer, maar ook een meer comfortabele woning, symbool van 
de rijkdom van de heer. 
Lang niet alle ridders waren voldoende bij kas om een eigen burcht te bouwen, nog afgezien van het feit dat het 
een vorstelijk voorrecht geworden was. Velen bleven bij een machtige heer inwonen of deden wachtdienst op 
een van zijn burchten. Velen moesten genoegen nemen met een eenvoudige stenen woning met een paar kamers. 
De bouw van burchten was dus in de regel het werk van vorsten. Die waren echter vaak op reis, voor oorlog, 
voor jachtpartijen, voor bezoek aan landgoederen, enzovoort, zodat het niet altijd gemakkelijk is om uit te vissen 
waar ze feitelijk woonden. Sommige dames waren al evenmin sterk aan één woonplaats gebonden. 
Gaandeweg kreeg de burcht zijn vertrouwd ,,klassiek” aspect met een stevige ringmuur die het geheel omsloot. 
Zo mogelijk werd die ringmuur opgetrokken op een rotsachtige bodem, zodat hij niet ondermijnd kon worden. 
Anders werd er een gracht omheen gegraven. Vastberaden belegeraars waren echter ook vernuftig en poogden 
het water af te voeren om daarna de muur met pikhouwelen te ondermijnen. Om dit te verhinderen, werden de 
muren dikwijls voorzien van een breed taluud, ofwel bouwde men aan de ringmuur mezekooien, stenen of 
houten uitspringende halve torentjes, van waaruit de ondermijners bestookt konden worden. In de “moderne” 
constructies treffen we in de ringmuur ook hier en daar de beruchte ,,secreeten” aan, de primitieve W.C.’s, die de 
uitwerpselen in de slotgracht loosden. 
De noodzaak eiste dat een betrekkelijk grote groep binnen de ringmuur kon schuilgaan, want in tijd van nood 
kwamen ook de rondomwonende boeren lijf en goed veilig brengen binnen de beschermende muur. We vinden 
er allerlei bijgebouwen in hout of in steen, zoals de spijker, waar de graanvoorraad werd opgeslagen, de 
bakoven, de smidse, de stallen voor het vee, de werkplaatsen, de kapel, de keuken, de wapenkamers en de 
opslagplaatsen met allerhande voorraden om een lange belegering te doorstaan. Eén van de vitale onderdelen van 
de burcht was natuurlijk de waterput. De toegangspoort met de valbrug was niet zelden uitgebouwd als een 
sterkte op zichzelf. Dikwijls werd de slottoren nog alleen gebruikt voor zuiver militaire doeleinden en werd er 
binnen de omheining een nieuw gebouw als woning voor de heer opgetrokken. 
Met het verval van de ridderklasse als militair onaantastbare kaste zette ook het verval van de burcht in. De 
dikke muren werden nutteloos tegen de groeiende vernielingskracht van de vuurwapens. De dubbele functie van 
de burcht, woning én sterkte, werd gesplitst. De weeldezucht van de renaissance vond een uitlaatklep in de bouw 
van het kasteel, opgetrokken in dienst van de genotzucht van de beati possidentes, terwijl op zuiver militair vlak 
de burcht de plaats ruimde voor het fort. 

Eetgewoonten 
 
De middeleeuwse eetgewoonten wijken in sterke mate af van die van nu. We willen hierbij twee aspecten 
behandelen, nI. de tafelmanieren, waaronder het gebruik van allerlei voorwerpen, en de smaken van de gerechten 
uit die tijd. 
Bij de welgestelden zijn maaltijden van uren geen uitzondering. Vorken zijn onbekende dingen. Messen en 
lepels worden wel gebruikt. Een gast brengt zijn eigen mes mee. Met het puntige lemmet wordt gesneden en 
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later wordt het ook gebruikt om voedsel naar de mond te brengen. De kunst van het snijden is in die tijd een 
onderdeel van de opvoeding. Vlees voorsnijden was een eer, Een ceremonie, met gebruik van allerlei maten en 
soorten messen, bepaalde de manier van snijden. Lepels werden wel veelvuldig gebruikt. Ze waren van hout, pas 
later van tin. Ze worden niet zozeer gebruikt voor sauzen en soepen, maar veeleer voor het verorberen van 
vruchten, zoetigheid en taarten. De conclusie is duidelijk: de handen zijn het eetgerei bij uitstek. 
Tot aan de elfde eeuw gaat een kasteelvrouwe niet met de heren aan dezelfde tafel. Daarna wel en eten ze zelfs 
van hetzelfde ,,bord” en drinken ze uit dezelfde beker. Het vaatwerk in de middeleeuwen bestond voor de horige 
boeren uit wat schotels, kommen en nappen van voornamelijk hout. Tin was voor de rijken, terwijl zilver en 
goud voor koningen en vorsten was. Het bezit ervan hoorde bij het adellijk vertoon. Het werd bij gastmalen zelfs 
tentoongespreid op de ,,tresoor” (dressoir). Deze had meer etages naarmate men van hogere adel was. De vorst 
had zes verdiepingen, de prins vijf, enz. Voor het warm houden van schotels werden stolpen gebruikt; later 
komforen met doorgebrande kooltjes. Borden waren er aanvankelijk nauwelijks. De armen aten van 
broodborden, sneden oudbakken roggebrood (de telloor). Die broodborden dienden om het vet op te vangen dat 
bij het vlees snijden uit de gerechten droop. Ook het bot worden van messen werd ermee tegengegaan. Na de 
maaltijd werden de telloren aan de armen uitgedeeld of aan honden en katten, die rond de tafel zwierven. Later 
werden houten plankjes, eerst vierkant daarna ook rond, gebruikt. Op het einde van de middeleeuwen verschenen 
de tinnen lepels. Veelal met een schepvlak als een pollepel en een rechthoekige steel. Vouwlepels zijn gevonden. 
Ze dateren uit de veertiende eeuw. Een scharnier tussen schepgedeelte en steel zorgde ervoor dat de lepel in een 
handzaam etui aan de gordel kon worden opgehangen. Kroezen, nappen, bekers, kommen: van hout, aardewerk, 
tin, zilver en goud. De houten nap was voor de armen. De nap van beukenhout heette beukenbeker, die van 
berkenhout berkemeyer. Die laatste had een voet en deksel. Ter verhoging van de smaak werden ze vooraf 
ingesmeerd met kruiden. Het bier, de mede en de wijn werden ook gedronken uit aardewerk kannen. Het gebruik 
van glas komt pas meestal vanaf de 16e eeuw meer in gebruik. Bij het tafelgerei van de vorst hoorde het 
»tafelschip”. Daarin werden lepel, mes en kruiden voor de vorst opgeborgen. Dat tafelschip vergezelde de vorst 
overal en diende om vergiftiging te voorkomen. Aan het tafelschip hingen haaietanderi, stenen van jaspis of 
serpentijn, die bij vergiftiging zouden moeten waarschuwen. 
De tafelmanieren in de middeleeuwen zijn vergeleken met die van nu als ruw te kenschetsen. De eettafel was 
ogenschijnlijk een chaos. Een overvloed aan spijzen werd gelijktijdig op tafel gezet, hetgeen als teken van 
gastvrijheid werd gezien. Vanaf de 12e eeuw worden de tafelmanieren wat beschaafder. De mond afvegen aan 
het ,,ammelaken” (tafelkleed), dat uitgespreid ligt over de op schragen rustende planken, is toegestaan. Niet 
evenwel de tanden. Ook ontstoken ogen mogen niet met het tafellaken worden schoongewreven. Op het hoofd 
krabben tijdens de maaltijd wordt oogluikend toegestaan. De tafel- en eetetiquette ontwikkelt zich verder. 
Sauzen en vetten worden opgenomen met een stukje brood dat wordt leeggezogen. Het brood gaat daarna in 
manden. Die zijn voor de beesten of de armen. Snel en gehaast eten is uit den boze. Een stuk vlees of bot 
terugwerpen in de gemeenschappelijke, pot wordt niet in dank afgenomen. Smakken is ongemanierd en 
achterover leunen of met volle mond praten levert boze gezichten op. Etensresten in de zaal gooien of spuwen 
wordt verboden. Op het einde van de middeleeuwen wordt het zelfs handenwassen geblazen en worden de 
handen van ,,geurtjes” voorzien. Eten met twee handen wordt allengs beperkt tot eten met alleen de rechterhand. 
De middeleeuwse vorsten en welgestelden eten zwaar verteerbaar voedsel en doen dat bovendien in grote 
hoeveelheden. Deregelmaat is niet groot, maar twee maaltijden per dag is toch een gewoontegebruik. 
Voortvloeiend uit de Romeinse kookkunst spelen vloeibaar zout (garum) en korrelige gom (asa foetida) een 
grote rol. Dat zout wordt op een bijzondere wijze gemaakt. Vaten van ongeveer 30 liter worden gevuld met 
zeezout (dat wordt verkregen door zeewater te verdampen op vlakke tegels) vis en kruiden. Dat mengsel wordt 
een week lang in de zon gezet en gaat gisten. Gedurende 20 dagen wordt voortdurend geroerd, zodat uiteindelijk 
alles verpulverd en vermengd is. Na tilteren is het garum klaar, alhoewel het nog vaak vermengd is met kruiden 
als diiie, thijm, koriander en munt. 
De gom heet ook wel ,,duivelsdrek” en wordt betrokken uit de wortels van een Perzische bremsoort. Het eten 
wordt hartig en goed gekruid met garum en asa foetida. Suiker is nog onbekend in de vroege middeleeuwen en 
daarom wordt gezoet met honing, rozijnen, dadels en vijgen. Tot de tijd van de Karolingers (dus tot ongeveer 
800) is er in de smaak voor kruiden een zekere continuïteit onderkenbaar: olijfolie, garum, peper, kruidnagel, 
kaneel zijn bekend. Ook tuinkruiden worden veelvuldig als smaakmakers toegevoegd aan het voedsel. 
Na de Karolingische periode is in de smaak een ommekeer in- getreden. Kruiden en groenten treden terug en 
worden opgevolgd door scherpe smaken uit het oosten: de specerijen. 

Smaakmakers 
 
De middeleeuwse smaakmakers naast zout en suiker zijn kruiden en specerijen. Kruiden overheersen tot de 10e 
eeuw; daarna komen de specerijen sterk op. 

• Kruiden 
Door toedoen van de Romeinen raakt het gebruik van kruiden algemeen bekend in heel Europa. Er 
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worden mystieke krachten aan toegekend. Zo worden hijsop en knoflook gebruikt om heksen in de 
middeleeuwen te verjagen.Vooral de kloostertuinen telen veel kruiden. Het gebruik van kruiden kan in 
verse gesneden vorm, maar ook als ze gedroogd zijn. Dan smaken ze bovendien krachtiger. De 
bekendste vroegmiddeleeuwse kruiden zijn: 

o Peterselie: de stengels en blaadjes hebben èn geur èn smaak. Ze worden vooral vers gebruikt 
als mengsel voor het voedsel en als versiering. 

o Koriander: dit eeuwenoude kruid heet ook wel Japanse of Chinese peterselie. De ronde, 
geribbelde zaadjes van de korianderplant zijn grijs tot geelachtig bruin van kleur. De smaak is 
zoet en licht pikant. Gedroogd zaad wordt ook gebruikt bij vis, koeken en pasteien. 

o Salie: het zijn langwerpige, viltachtige blaadjes. Samen met uien wordt salie vooral gebruikt 
voor het vullen van wild en gevogelte. 

o Thijm: heeft een pikant aroma en behoudt bij drogen zeer goed de smaak. 
o Bonenkruid: de bittere smaak van de blaadjes ontstaat omdat dit kruid wordt gebruikt voordat 

de plant feitelijk gaat bloeien. 
o Dille: een anijsachtige smaak van de zaden en blaadjes. 

 
• Specerijen 

Specerijen worden in de middeleeuwen via de Venetiaanse handel betrokken uit Arabië, dat in 
handelscontact stond met het Zuidoosten van Azië. Het onderscheid met kruiden is vooral gelegen in de 
klimatologische situatie. Bovendien zijn het vaker vruchten en wortels, terwijl kruiden veeleer zaden en 
blaadjes zijn. De beperkte hoeveelheid en de lange aanvoerlijnen zorgden voor de ,,peperdure” prijzen. 
De bekendste middeleeuwse specerijen zijn: 

o Peper: het donkere, ronde vruchtje van de Aziatische peperstruik. Onrijpe groene bessen zijn 
erg heet van smaak. Zwarte peper wordt gemaakt van de geel wordende bessen. Die laat men 
broeien en vervolgens drogen in de zon, waarna ze zwart worden. Witte peper wordt gemaakt 
van de rijpe, rode bessen. Na onderdompeling in water zijn de velletjes te verwijderen en komt 
de gladde, witte kern tevoorschijn. Die wordt gemalen.  

o Kaneel: de gedroogde, opgerolde bast van de groenblijvende kaneelboom. De roodbruine bast 
wordt gedroogd en gemalen. Zoetig-nootachtig van smaak en zacht doordringend van geur.  

o Kruidnagel: kruidnagels zijn de ongeopende bloemen (gedroogde bloemkelken) van de 
kruidnagelboom. Ze zijn donker- bruin en spijkervormig. Ze kenmerken zich door een zoet-
kruidachtige smaak. 

o Gember: wordt gemaakt van de gedroogde, grillige wortel van de gemberplant. Is geelgrauw 
van kleur, smaakt zoetig, scherp en ruikt sterk. 

o Nootmuskaat: de muskaatnoot is de pit van de vrucht van de nootmuskaatboom. Kleur en 
grootte zijn vergelijkbaar met de perzik. Bij rijpheid springt de dikke, vlezige bolster open en 
komt de noot tevoorschijn. 

o Foelie: foelie is het dunne, rood-oranjebruine vliesje dat om de noot van de muskaatboom zit. 
De smaak is wat zachter dan die van de nootmuskaat. 
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Smakelijk eten 
 
Brood en vlees enerzijds, wijn en bier anderzijds vormen de basis van het middeleeuwse voedsel. In de 12e eeuw 
is brood hèt voedsel bij uitstek. Het wittebroot (is herenbroot, schoenbroot) van zuivere tarwebloem is voor 
rijken. Het ,,regierbroot” of gewoon brood is half-wit en meestal een mengsel van tarwe en veel rogge. Het 
,,armenbroot” tenslotte is een mengsel van rogge, haver, gort, gierst. Het meest wordt roggebrood en zwartbrood 
gegeten. Ook haverkoeken zijn bekend. Het gist voor het brood is zuurdeeg, dus in feite het oude deeg van de 
vorige dag. De meeste broden hebben een ronde vorm. Het bakken gebeurde in de banoven. Naast het brood is 
vlees in de middeleeuwen in enorme hoeveelheden verslonden, in hoofdzaak door de welgestelden. Koeien, 
kalveren, ossen, lammeren, schapen en geiten en vooral veel varkens. Wild en gevogelte wordt via de jacht 
verkregen. Vogels worden veel gegeten en allerlei soorten: ganzen, zwanen, kuikens, tortels, pluvieren, wulpen, 
roerdompen, ooievaars, sneppen, duikeenden, leeuweriken, reigers, kraanvogels, spreeuwen, kwartels, haantjes, 
houtduiven, zeemeeuwen, vinken, mussen, nachtegalen, mezen, merels, sijsjes, lijsters, roodborstjes, spechten. 
Kalkoenen zijn evenwel nergens vermeld. De pauw dient vooral als sier- stuk bij het opdienen van de gerechten. 
Kippen worden vooral voor vettige soepen gebruikt. Dieren die niet worden gegeten, zijn: wolven, katten, 
vossen, apen, ezels, olifanten en honden. Beren overigens wel! 
De middeleeuwer smult van pasteien en soepen. Net als de pauw is de pastei een tafelsierstuk. Een vorm, 
gemaakt van het fijnste meel, wordt gevuld met vlees, vis, ei, enz. De pasteien kennen soms enorme afmetingen. 
Soepen zijn er in alle soorten en een duidelijk onderscheid tussen ,,potage”, ,,soppen» en ,,bruwets” is er niet. 
Potage is een eenvoudige spijs die we eerder mêt een dikke brij dan met dunne soep moeten vergelijken. Als er 
vlees in zit, heet het ,,bruwet”, een soort ragout. Het woord soep komt oorspronkelijk van een stuk brood, 
waarover vleesnat wordt gegoten. 
In de middeleeuwen voeden de mensen zich ook met “gras en wortels”. Gras is dan alles wat boven de grond 
groeit, wortel omvat alles wat in de grond zit. Kolen, spinazie, sla, prei, bieten, waterkers, zuring zijn dan 
grassen. Rapen, radijs en knollen zijn wortels. Groenten worden gewantrouwd. Bij de welgestelden is het veeleer 
een oogstrelend siergerei voor de tafel. Bij de armen blijft het naast brood een belangrijk voedselbestanddeel. 
Er,ten en bonen zijn dan de voornaamste. Ook vis is een geliefde kost. Het is goedkoper dan vlees. Zalm, 
zeepaling, rog, tong, makreel, schelvis, kabeljauw, karper, steur, voorn, forel, prik en barbeel als riviervis. 
Walvis en bruinvis, die nog aan de kusten voorkomen, worden soms ook gegeten. Ook de haring is een bekende 
vissoort. Temeer door de talrijke vastendagen wordt vis veel verorberd. Alle vrijdagen waren vastendagen. Ook 
de 40 dagen voor Pasen en diverse kerkelijke vieringsdagen. Aan die vastentijden wordt streng de hand 
gehouden. Aan zuivelproducten worden vooral eieren, boter en kaas gegeten. Er zijn twee hoofdsoorten kaas: de 
geperste kaas (vast en vet) en de weke kaas (smeuïg en smeerbaar). De middeleeuwer is een smulpaap van 
zoetigheden. Fruit en vruchten zijn heerlijkheden. Allerlei noten (amandelen, beuken- en hazelnoten, kastanjes), 
fruitsoorten (appels, peren, druiven, pruimen, bramen, frambozen). 

NAAR DE STAD  

 Steden groeien 
 
Handel en steden zijn met elkaar sterk verweven. De vele waterwegen in ons land maakten handel goed 
mogelijk. Bovendien waren de bewoners ertoe gedwongen. Bijvoorbeeld om het graan voor het voedsel of het 
hout voor hun schepen in ruil voor wol en laken. Dorestat is al rond 800 een bekende handelsnederzetting. De 
invallen van de Noormannen zou de ondergang hebben betekend, maar daaraan valt te twijfelen. De oorzaak zal 
meer gezocht moeten worden in de verplaatsing van de hoofdstroom van de Rijn naar de Waal. Rond 1000 had 
Tiel de rol van Dorestat overgenomen. Tegen het einde van de 12e eeuw kwam de betekenis van Utrecht sterk 
naar voren. De stad lag erg gunstig aan binnenwateren en kon Vlaanderen met het Oostzeegebied verbinden. De 

komst van betere schepen als de kogge maakte ,,buitengaats” varen 
mogelijk. De zeeroute bracht de Hollandse Zuiderzeestadjes welvaart, 
terwijl Dordrecht door een gunstige ligging tussen zee en achterland 
eveneens van betekenis werd. In de 14e eeuw bloeide de Hanzehandel. 
Een Hanze is een groep kooplieden met eenzelfde reisdoel. 

 
Het ontstaan van steden in ons land is niet simpel te verklaren. Onder 
een stad verstaan we een economische gemeenschap, die tevens een 
rechtsgemeenschap is en derhalve autonomie en zelf bestuur bezit. 
Uiterlijk onderscheidde de middeleeuwse stad zich van het platteland 
door haar dikke muren met poorten en torens, waarachter de 
stadsmensen veiligheid vonden voor have en goed. De Nederlandse 

Een middeleeuwse stad 
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steden zijn vrijwel allemaal ontstaan vanuit een zogeheten ,,voor-stedelijke-kern”. Die groeiden vooral na 1200 
uit tot een stad: een voorstedelijke kern krijgt stadsrechten en wordt zo stad. Zo’n voorstedelijke kern kan een 
burcht zijn, waarbij een kleine groep van handelslieden en kooplui overwintert en waar boeren zich bij 
aansluiten. Ook andere omstandigheden kunnen een rol hebben gespeeld. Erg belangrijk is een gunstige ligging 
aan een verkeersweg of aan een waterroute. Ook een strategische ligging. Of in het agrarische land in de rol van 
een centrale marktplaats. Centra van geestelijk of wereldlijk bestuur horen eveneens tot de groeifactoren van 
steden. Veelal zal het een combinatie van allerhande factoren zijn geweest. In ons land komt bovendien het 
ontstaan voor in het open veld. Een soort overlaadstation, de portus, groeit uit tot een stad. 
Zo’n portus is niet veel meer dan een straat van houten huisjes met wat herbergen. Een pakhuis en parochiekerk 
wellicht ook. Zo’n open portus trekt mensen van allerlei pluimage aan. Geen wonder dat men alras om 
bescherming vraagt bij de heer. Een ringgracht, een aarden wal, een houten palissade en veel later de stenen 
omwalling, brengen bescherming. 
In ons land zijn maar weinig steden die een ontstaansgeschiedenis van voor 1200 kennen. Maastricht, Utrecht en 
Nijmegen zijn goede uitzonderingen, die aanspraak kunnen maken op een Romeins verleden. Handelssteden als 
Tiel, Deventer, Groningen, Middelburg, Zutphen en Kampen dateren eveneens van voor 1200. 
De formele stedelijke rechten kregen de steden al vanaf de 13e eeuw. Het zijn vooral de landsheren die deze 
rechten verleenden in privileges. Nijmegen en Maastricht kregen evenwel rechten van de Duitse koning en 
Friese steden kregen die rechten van het plattelandsbestuur, omdat in Friesland een landsheer ontbrak. Aan het 
verkrijgen van stadsrechten gingen betalingen vooraf. Het verlenen van stadsrecht betekent dat de stad en haar 
poorters buiten het recht van het omliggende platteland vielen. Dit recht is dan ook het enige criterium om van 
een stad te kunnen spreken en de omvang, het aantal bewoners of de rijkdom doen er dus niet toe. Het opstellen 
van een geheel aan rechtsregels was een ingewikkelde zaak. In Noord-Nederland zijn dan ook veel stadsrechten 
overgenomen van Brabantse steden, die beroemd waren om hun vrijheden. Zo kreeg Dordrecht het van 
Geertruidenberg, Haarlem van Den Bosch, terwijl Delft en Alkmaar het weer van Haarlem overnamen. Dikwijls 
gingen stadsbestuurders later op hofvaart naar de moederstad, waar meer kennis was en jurisprudentie bestond. 

De koopman 
 
Avontuurlijke jongens, die de wijde wereld in willen trekken, zijn er altijd geweest. Ook op de boerderijtjes in de 
middeleeuwen. Van de meeste kennen we de lotgevallen niet, maar van een enkele wel. Zo weten we het 
toevallig van een zekere Goderik van Finchal. Deze verliet heel jong de armelijke boerenwoning van zijn ouders 
en trok als marskramer de wereld in. Z’n eerste handelswaar vond Goderik aan het strand. Met een klein 
kapitaaltje, dat hij reizend en trekkend vergaarde, sloot Goderik zich aan bij een gezelschap kooplieden om op 
wat grotere schaal handel te drijven. Hij deed voordelig zaken en hield zoveel geld over, dat hij met een paar 
andere kooplieden een schip kon uitrusten. Het bleef hem voor de wind gaan; het schip kwam rijk beladen weer 
thuis; Goderik van Finchal was een welgesteld koopman geworden. 
Zulke kooplieden reisden niet willekeurig wat rond in de hoop elkaar tegen te komen. Zij reisden bij voorkeur 
naar drukbezochte plaatsen, zodat ze er zeker van konden zijn klanten voor hun koopwaar te vinden. Tot die 
plaatsen behoorden de jaar- markten. Dergelijke markten werden door heel Europa heen gehouden en duurden 
soms een paar dagen, soms een paar weken. Vaak waren het tegelijkertijd kermissen met goochelaars, acrobaten, 
gedresseerde beren en minstrelen. Voor de bewoners uit de omgeving was zo’n jaarmarkt elk jaar weer een grote 
feestelijke gebeurtenis. Zij hoorden daar kooplieden van heinde en ver verhalen vertellen over onbekende 
landen; ze leerden merkwaardige woorden kennen als spinazie, siroop en divan; en ze zagen koopwaren die ze 
nog nooit eerder gezien hadden: zijden stoffen, ivoor, peper, nootmuskaat, rozijnen, parfum, aapjes, pauweveren 
en nog veel meer. Vaak had deze koopwaar de halve wereld afgereisd. 
Neem bijvoorbeeld peper: peper groeit in Indië. Arabische kooplieden trokken naar Indië om peper te kopen en, 
over land, mee te nemen naar de Middellandse Zee. Daar troffen ze kooplieden uit Venetië die ook wel 
belangstelling voor de peper hadden. In boten werd ze dan naar Venetië vervoerd; en van daaruit brachten de 
Venetianen de peper weer op lastpaarden over de Alpen naar de rest van Europa. Je zult begrijpen dat peper die 
zo’n lange reis achter de rug had, peperduur was. Temeer daar hij steeds van eigenaar wisselde: iedere nieuwe 
eigenaar wilde er wel wat aan verdienen dus werd hij steeds duurder verkocht. 
Ook kon er niet veel tegelijk vervoerd worden. De schepen waren klein en ook op lastpaarden kun je niet veel 
kwijt. Peper was dus schaars en duur in Europa, maar niet alleen peper: alle koopwaar die van ver kwam. 
Het was dan ook bepaald niet zo dat iedere boer of timmerman naar de jaarmarkt ging om een baai zijde of een 
zakje peper te kopen. Zij kwamen voornamelijk kijken en het kopen was alleen voor de heel rijken weggelegd. 
Die middeleeuwse jaarmarkten waren grote, kermisachtige markten waar kooplieden uit alle landen naar toe 
kwamen om hun exotische waren aan de man te brengen. De meeste mensen kwamen naar die markten om te 
kijken en zich te vermaken. Niet om hun dagelijkse boodschappen te doen. Toch hadden de mensen toen ook 
eten nodig, wilden ze in leven blijven. De boeren zorgden wat dat betreft voor zichzelf. Maar de stedelingen 
moesten hun eten kopen. Zij konden daarvoor terecht op de weekmarkten die in iedere stad gehouden werden. 
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Boeren uit de omgeving kwamen naar deze wekelijkse markten toe en verkochten daar wat ze konden missen 
aan fruit of groente of vee. En de boeren zelf konden op deze markten kopen wat er in de stad gemaakt werd, 
door bijvoorbeeld de smid of de timmerman. 
Woonde je in een dorpje of op een afgelegen boerderij, dan was een reis naar de stad een hele onderneming. Je 
kwam daar zeiden of nooit en je wist nauwelijks wat er buiten je eigen dorp gebeurde. Daarom werden de 
marskramers heel hartelijk ontvangen. Een marskramer verkocht aan de deur. Met zijn koopwaar, vaak op de 
rug, liep hij van dorp naar dorp, van boerderij naar boerderij.. In die tijd was er nog nauwelijks verkeer. Het 
bezoek van een marskramer was dan een welkome afwisseling. Niet alleen omdat hij vaak ,,heel wat in zijn mars 
had” aan stoffen of huishoudelijke voorwerpen. Maar ook omdat hij nieuwtjes bracht en verhalen vertelde. 

Stedelijke bouwwerken 
 
Als wij een afbeelding van een middeleeuwse stad zien, lijkt het wel of ze enkel uit zware muren en torens 
bestaat: torens van de vele kerken en kapellen en soms van vestingwerken. De kerken met het daarbij gelegen 
kerkhof, de ziekenhuizen en kloosters met hun tuinen, het fraaie stadhuis op het marktplein namen de meeste 
ruimte in beslag. Het waren ook de enige gebouwen, die in steen werden opgetrokken. De zorg, die de burgers 
voor hun kerken en stadhuizen hadden, de eer, die zij erin stelden, hiermede andere steden te overtroeven, 
bewijzen hun grote liefde voor en hun aanhankelijkheid aan het geloof en aan hun eigen stad. 
De huizen van de poorters, van hout gebouwd, stonden dicht bij elkaar. Liep er een rivier door de stad, dan was 
zelfs de brug nog vol houten huisjes gebouwd. Alleen de zeer rijke koopman kon zich de weelde van een stenen 
huis veroorloven.  

Het uiterlijk van een middeleeuwse stad 
 
Voor zover straten bestonden, waren ze smal, bochtig en zonder rooilijn, al wil dit niet zeggen, dat er zonder 
enig plan gebouwd werd. Overhangende bovenverdiepingen, topgeveltjes, keldertrappen en zitbanken voor de 
huizen maakten ze nog nauwer. Karrensporen, plassen, modderkuilen en vuilnishopen maakten een wandeling 
overdag tot een twijfelachtig genoegen. ‘s Avonds, bij het ontbreken van enige verlichting, was het een 
gevaarlijke onderneming. Huisvuil werd op straat gedeponeerd, maar niet voor andermans deur! Was er 
processie of kwam er hoog bezoek, dan hielden de burgers grote schoonmaak! In deze »straten” liepen honden, 
kippen en varkens vrij rond. Zij vonden in de afvalhopen rijkelijk voedsel. Pas laat in de middeleeuwen kwamen 
er geplaveide straten, waarvoor arme drommels op de zandgronden de keien gingen uitgraven (kinderhoofdjes). 
Vanwege het grote gevaar voor brand bij al deze houten woningen was het niet verwonderlijk hier en daar 
waterputten tussen de huizen aan te treffen. In elk huis had men daarom leren brandemmertjes, die bij een begin 
van brand misschien dienst konden bewijzen. Bij een felle brand stond men volkomen machteloos. Veel steden 
zijn in deze tijden in de as gelegd en enkele zelfs meer dan eens. 
Het leven in de stad 
In de kleine kamers van de huizen woonden de burgers intiem, maar ongerieflijk. De vloer van vastgestampte 
leem was nogal stoffig. Men zat op vaste banken langs de wand of op simpele driepootjes. Wat men op te bergen 
had, ging in een grote, met ijzer beslagen kist. De kleine raampjes hadden geen ruiten, maar geolied papier. ‘s 
Avonds gingen de luiken ervoor en moest het vuur in de open haard gedoofd worden. De nachtwaker, die bij het 
invallen van de duisternis zijn ronde begon, gaf daartoe het teken. In de huizen van de welgestelden vond men 
wel ruiten en ook al tegelvloeren, belegd met tapijten. Sierlijke kannen en schotels en eiken muurkasten verf 
raaiden het interieur. Vertier vonden de burgers wel in een van de vele herbergen, waar schuimend gerstebier 
gedronken werd. Hier werd gekaart, gedobbeld... en ook wel eens ruzie gemaakt. 
Hier en daar kon men op straat opgeschrikt worden door het aanhoudende gelui van een bel. Dan naderde een 
melaatse uit de leprozenkolonie aan de buitenrand van de stad. Het besmettingsgevaar was toen veel groter dan 
nu. Waterleiding ontbrak. Grachtwater werd gebruikt voor de was en door het rondlopen- de vee. Slechts uit 
apart geslagen putten mocht drinkwater gehaald worden. Natuurlijk viel het grote aantal kloosterlingen, mannen 
en vrouwen, in deze steden op. Zij verzorgden niet alleen de godsdienstige noden van de burgerij, ook de 
liefdadigheid en de ziekenverpleging waren voor een deel in hun handen. Ziekten kwamen veel voor en meer 
dan eens zwaar besmettelijke, zoals cholera en pest. 

NIEUWE WERELDEN  

 De ontdekkingsreizen 
 
De toepassing van het kompas maakte grotere zeereizen mogelijk. Wie het kompas heeft uitgevonden is niet 
bekend. Dat de wondernaald een Chinese vinding zou zijn, schijnt niet op voldoende gronden te rusten. Wel 
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weten we, dat al in de l3de eeuw de werking van de magneetnaald in Europa bekend was. Maar eerst als de 
zeelui zich aan de ,,kleyne steen” durven toevertrouwen, breekt de tijd van de grote ontdekkingen aan. De 
eersten, die de bekende vaarroutes verlaten, zijn de Portugezen. Onder leiding van hun prins Hendrik de 
Zeevaarder gingen ze op zoek naar Indië. Ze ontdekten 700 mijl ten westen van Lissabon de Azoren en kwamen 
daarna elk jaar zuidelijker. De Kaap Verdische Eilanden werden bezet en in 1486 bereikte Bartholomeus Diaz 
Kaap de Goede Hoop tijdens één van de hevigste stormen uit zijn zeemansleven. En dus lag het voor de hand dat 
hij de zuidelijkste punt van Afrika de naam Stormkaap gaf. Maar koning Johan II van Portugal was het daar later 
niet mee eens en veranderde de naam in Kaap de Goede Hoop. Had men nu niet een goede hoop de zeeweg naar 
Indië te vinden? Maar de Portugese koning zou het niet meer beleven. Toen Vasco da Gama in 1498 voet aan 
wal zette in Goa was Johan II al drie jaar dood. Zijn opvolger noemde zich trots: 
,,Heer van Ethiopië, Arabië, Perzië en Indië”. In 1500 kon hij daar nog een titel aan toevoegen: door een hevige 
storm ver naar het westen afgedreven, ontdekte de Portugese zeeman Cabral op terugreis uit Indië per ongeluk 
Brazilië. 

In dezelfde tijd ontdekte Columbus Amerika. Het was op 12 oktober van het 
jaar 1492, ‘s nachts om twee uur bij heldere maan, dat de uitkijk van de Pinta 
met een luid: ,,Land! Land!” de bemanning wakker schreeuwde. Toen de dag 
aanbrak, kon Columbus aan wal gaan op het eiland, dat hij San Salvador zou 
noemen. Hij meende Indië te hebben bereikt; tot zijn dood heeft de grote 
zeeman niet geweten, dat hij een nieuwe wereld had ontdekt. 
Wie was die Christofor Colombo, die met ijzeren wilskracht zijn plan om via 
het westen naar Indië te varen had weten door te zetten? Colombo (de naam 
betekent duif) was een avontuurlijke Italiaanse jongen, die door een schipbreuk 
in Portugal was beland. Het was hem daar goed gegaan en hij had een rimpel 
pelloos leven kunnen leiden, als hij zich maar nooit met aardrijkskunde was 
gaan bezighouden. Maar dat deed hij wel; hij bestudeerde alle kaarten, die hij 
in handen kon krijgen en raakte steeds meer overtuigd van de bolvorm van de 
aarde. De gedachte dat Indië dus ook via het westen bereikbaar moest zijn, liet 
hem niet meer los. Tevergeefs probeerde hij de Portugese koning over te halen 

de proef op de som te nemen. Meer geluk had Columbus ten slotte bij een poging om Isabella van Castilië voor 
zijn plan te winnen. In de overwinningsroes van de Spaanse zege op de Moorse vesting Granada gaf ze hem in 
1492 een drietal scheepjes om het waagstuk te ondernemen. 

Met de Santa Maria van 120 ton, de 
Nina en de Pinta, die beide 60 ton 
waren, zeilde hij daarna via de 
Canarische eilanden westwaarts. 
Angstig zagen de zeelui dagenlang 
niets dan water. Angstig was de 
bemanning ook voor de koers van de 
klene vloot; west, steeds maar weer 
west. Wat zullen ze gelukkig zijn 
geweest, toen de verschijning van 
zeevogels eindelijk aankondigde, dat 
er land in de nabijheid moest zijn. 

Columbus gaf er zijn westelijke koers voor op en volgde de vogels en zij waren het, die hem op de Bahama-
eilanden brachten. 
Behalve San Salvador ontdekte Columbus op deze reis Cuba en Haïti. Spanje onthaalde hem bij zijn terugkeer 
als een vorst. Hij werd in de adelstand verheven, kreeg een tiende van alle inkomsten uit de ontdekte gebieden en 
ontving bovendien de titel van erfelijk onderkoning van het nieuwe rijk. Columbus maakte na zijn eerste reis nog 
drie andere tochten naar de nieuwe wereld. Op één daarvan ontdekte hij ook het vasteland van Amerika 
(Venezuela). Maar zijn onderkoningsschap werd geen succes; het regende klachten over zijn hebzucht en 
wreedheid. Tenslotte is hij zelfs in de boeien teruggestuurd naar Spanje, waar hij als oncierkoning werd afgezet. 
Miskend stierf Columbus op 21 mei van het jaar 1506 vergeten in Valladolid. Het werelddeel dat hij ontdekte, 
werd Amerika genoemd naar Americo Vespucci, die in 1497 de nieuwe wereld bezocht en er een beroemd 
geworden reisverhaal aan wijdde. 
Anderen namen het werk van Columbus over en zo ontdekte Ferdinand Magalhaes, een Portugees in Spaanse 
dienst, de naar hem genoemde doorvaart naar de Stille Oceaan. Hier gebeurde het tegenovergestelde van wat 
Bartholomeus Diaz aan de Kaap overkwam. Toen Magalhaes de grote oceaan voor zich zag, was het rustig weer 
en de zee strekte zich spiegelend, kalm uit tot de einder. ,,Een stille oceaan,” moet Magalhaes hebben 
uitgeroepen (mar pacifico, pacific) en die naam bleef bestaan. Na een tocht van bijna vier maanden over de stille 
oceaan ontdekte Magalhaes de Philipijnen, die tijdens de regering van Philips 11(1555-1598) werden bezet en 

Columbus 
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daarom naar deze vorst zijn genoemd. Het werd de laatste ontdekking van de Portugees; in een gevecht met de 
inboorlingen kwam hij om het leven. Zijn metgezellen keerden met het enige scheepje dat hun overbleef, via 
Indië naar Spanje terug. Daarmee vol- brachten ze de eerste reis om de wereld. Ze deden er drie jaar over. 
De ontdekkingen hadden grote gevolgen. Allereerst voor de bewoners van de ontdekte gebieden. In Amerika 
verwoestten ,,conquistadores” (veroveraars) hun steden, tempels en paleizen. De Spanjaard Cortez onderwierp 
met een handvol avonturiers het machtige rijk van Montezuma. Een overwinning op een honderdvoudig sterkere 
tegenstander. Tien jaar later maakte Pizarro zich meester van Peru. Het verhaal van die veroveringen is 
ongelooflijk maar waar. Montezuma, de vorst van Mexico, moet in Cortez een wrekende godheid hebben gezien, 
waardoor hij als verlamd de gebeurtenissen over zich liet komen. Cortez beschikte bovendien over paarden, die 
in Mexico onbekend waren en die daarom de soldaten van Montezuma in paniek brachten. En zo wisten Cortez 
en zijn mannen een geweldige overmacht te verslaan. Voor alles waren de conquistadores op zoek naar goud en 
zilver. Dat vonden ze ook, maar nooit genoeg. Ze joegen de ,,indianen” op om de zilvermijnen grotere 
opbrengsten te laten leveren, maar het zware werk in de mijnen bleek voor de oorspronkelijke bewoners van 
Amerika te zwaar. Toen de dood onder de Indiaanse mijnwerkers een ware slachting had aangericht, stelde de 
priester Las Casas voor hen door negerslaven uit Afrika te vervangen. Zijn raad werd opgevolgd en zo begon de 
onterende geschiedenis van de negers in Amerika. Een ander gevolg voor de Indianen was de besmetting met 
ziekten, die tot dan toe in hun land onbekend waren. Voor ons betrekkelijk onschuldige ziekten als mazelen en 
griep bleken voor de bewoners van de Nieuwe Wereld even gevaarlijk als de pest in Europa. Hele streken 
werden ontvolkt, doordat de Indianen geen enkele weerstand tegen de gevreesde kwalen hadden. 
De Spanjaarden maakten in de veroverde gebieden korte metten met de bestaande godsdiensten. Met ontzetting 
waren ze getuige geweest van de meest gruwelijke mensenoffers. Alleen al daarom kon de Rooms-katholieke 
Missie onder de Indianen op hun krachtige steun rekenen. In Indië toonden de Portugezen zich niet minder 
ijverig in de verbreiding van het Rooms-katholieke geloof. Zuid-Amerika werd zo goed als geheel tot de kerk 
van de veroveraars bekeerd. In Goa ging ongeveer de helft van de bevolking tot de Rooms-katholieke kerk over. 
De Nieuwe Wereld leerde Europa producten kennen als aardappelen, tabak, maïs en kinine. Omgekeerd brachten 
de ontdekkers koren, suikerriet, paarden en ander vee naar Amerika. Vol bewondering zag men in Portugal en 
Spanje de prachtige gouden en zilveren voorwerpen uit de veroverde gebieden. Maar het meest was men toch in 
het Amerikaanse zilver geïnteresseerd. Achteraf zou blijkén, dat juist de zilverstroom naar Spanje tot de 
ondergang van het land zou bijdragen. De toevloed van zilver veroorzaakte een grote waardedaling van het geld, 
waardoor vooral Spanje ernstig schade leed. Het rijk verarmde, terwijl het zich welvarend waande en op zijn 
lauweren ging rusten. Zo bleven de beste kansen liggen voor landen als Engeland en Holland. Zij zouden als de 
grote koloniserende mogendheden de vruchten van de ontdekkingsreizen plukken. 

OPSTAND 

Kerken zonder klokken 
 
Als de kerkklokken luidden, gingen de meeste Nederlanders trouw naar do mis. Er waren echter ook mensen, die 
niet meer naar de katholieke kerk wilden gaan. Zij noemden zichzelf ,,protestanten”, maar in de ogen van de 
meeste katholieken waren zij ,,ketters”. Tijdens de regering van Karel V had de Duitse monnik, Maarten Luther 
een hervorming van de katholieke kerk gepredikt. In de Nederlanden kreeg Luther niet zoveel aanhangers. Maar 
na hem kwamen er andere leiders, die een nieuwe, protestantse kerk wilden stichten. Eén van hen was Johannes 
Calvijn in Genève. Hij kreeg in de Nederlanden meer gehoor dan Luther. Zijn volgelingen werden ,,calvinisten” 

genoemd. Filips II wilde geen 
protestantse kerken toestaan. De koning 
eiste van de landvoogdes, dat zij alle 
protestanten gevangen zou laten nemen 
en bestraffen. Velen van hen stierven op 
de brandstapel. De protestanten werden 
bang. Zij hielden in het geheim hun 
bijeenkomsten op zolders of in schuren. 
Soms preekten hun leiders ook in de 
open lucht. Dat werd een ,,hagepreek” 
genoemd. Van hun kerk kon geen 
kerkklok geluid worden. Hoewel Willem 
van Oranje zelf katholiek was, vond hij 
dat Filpips II veel te streng optrad tegen 
de ketters. Hij vreesde dat er grote onrust 
in de Nederlanden zou ontstaan als de 
vervolgingen door bleven gaan. De 
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landvoogdes Margaretha wist niet goed wat ze doen moest. Ze hoorde dat door de strenge winter en doordat het 
brood steeds duurder werd, bij veel mensen kou en honger geleden werd. Ook die mensen werden ontevreden. 
Van de koning moest zij de ketters strenger vervolgen, maar de edelen dreigden met opstand. In 1566 bood een 
groep edelen de landvoogdes een ,,Smeekschrift” aan, waarin zij meer Vrijheid van godsdienst vroegen. Eén van 
haar raadsheren noemde deze edelen ,,geuzen” (bedelaars). De naam ,,geus” zou later een erenaam worden voor 
ieder die zich tegen de Spanjaarden verzette! In datzelfde jaar 1566 brak de zogenaamde ,,beeldenstorm” uit. Na 
een hagepreek in het zuiden van Vlaanderen, trok een groep calvinisten naar een klooster en sloeg daar de 
beelden kapot. Van zuid naar noord werd daarna in veel kerken en kloosters de boel kort en klein geslagen! 

De klokken roepen op tot de strijd 
 
Koning Filips II werd over de gebeurtenissen in de Nederlanden zo boos, dat hij besloot de hertog van Alva met 
een Spaans leger naar de Nederlanden te zenden. Duizenden mensen vluchtten voor Alva’s leger het land uit. 
Margaretha nam ontslag en Alva werd in 1567 landvoogd. Iedereen die het niet met Filips II eens was geweest, 
werd vervolgd. Alva richtte een nieuwe rechtbank op ,,de Raad van Beroerten”. Spoedig kreeg deze rechtbank de 
bijnaam van Bloedraad. Ook Willem van Oranje was bang om gestraft te zullen worden. Daarom vluchtte hij 
naar Duitsland. Dat was maar goed ook. Andere hoge edelen zoals zijn vrienden Egmont en Hoorne, werden 
gevangen genomen en onthoofd. Als Willem gebleven was, dan was hem ongetwijfeld hetzelfde overkomen. 
Vanuit Duitsland wilde Willem van Oranje de Nederlanders helpen in hun verzet tegen Alva. Hij bracht een 
leger op de been. Bij Heiligerlee in Groningen behaalde de broer van Willem een overwinning, maar zijn andere 
broer, graaf Adolf sneuvelde. Het volk kwam, toen ook nog een ander leger het land binnenviel, niet in opstand. 
Willem van Oranje moest toen de strijd opgeven. Over al deze daden van de Prins werd een gedicht gemaakt, het 
Wilhelmus. In 1572 ging het echter beter. Veel vluchtelingen hadden met hun schepen al jaren alles wat Spaans 
en katholiek was beroofd. Deze watergeuzen veroverden op 1 april 1572 plotseling Den Briel. In de weken 
daarna wisten de watergeuzen steeds meer steden in Holland en Zeeland te bezetten. In al deze steden werden de 
kerken van de katholieken afgenomen en aan de calvinisten gegeven. De pastoors moesten vluchten en de 
kloosters gingen op slot. Willem van Oranje trok toen naar Holland. De Staten van Holland benoemden hem toen 
tot hun stadhouder. Willem van Oranje werd de leider van do opstand tegen Alva. De strijd was niet 
gemakkelijk. Alva zette een tegenaanval in. Hij strafte veel opstandige steden zoals Zutphen, Naarden en 
Haarlem op een verschrikkelijke manier. Maar Alkmaar kon hij niet innemen. De opdracht van Alva was 
mislukt. In plaats van rust, was er onrust en opstand gekomen in grote delen van de Nederlanden. 

Klanken van tweedracht en verzoening 
 
Alva vertrok weer naar Spanje en zijn opvolger probeerde met Willem van Oranje in Breda vrede te sluiten. Het 
mislukte, want koning Filips II had geschreven dat als er een vrede gesloten werd, ook in Holland en Zeeland 
alle mensen weer katholiek moesten worden. De calvinisten wilden dit niet en zij hadden in Holland en Zeeland 
de macht in handen. De strijd ging toen door. De bevolking in de Nederlanden had erg veel last van de 
rondtrekkende legers. Vaak werden de soldaten maandenlang niet betaald en dan gingen ze plunderen. De 
mensen werden daar erg bang voor. Bijna iedereen verlangde naar vrede. Daarom sloten Holland en Zeeland met 
de gewesten, die niet in opstand gekomen waren een verbond om de Spaanse legers uit het land te verdrijven. 
Dat gebeurde in 1576 bij de Pacificatie van Gent. Vooral Willem van Oranje was erg blij met de Pacif icatie van 
Gent. Alle Nederlandse gewesten vochten nu samen tegen de Spanjaarden. Dat was altijd Willems ideaal 
geweest. 

Katholiek en calvinistisch klokgelui 
 
Er was één probleem dat bij de Pacificatie van Gent niet was opgelost. Dat was de vraag hoe katholieken en 
protestanten zonder ruzie naast elkaar konden leven; ieder met hun eigen kerken, In Holland en Zeeland was de 
katholieke kerk verboden, in de andere gewesten waren de katholieken de baas en was het calvinisme verboden. 
De katholieken vreesden dat de calvinisten ook bij hen alle macht wilden hebben en ook hun kerken af wilden 
nemen. De spanning tussen de beide godsdiensten bleef groot. Hoewel de Nederlandse gewesten elkaar beloofd 
hadden de Spaanse soldaten uit het land te verdrijven, verliep de strijd niet zo gunstig. Een nieuwe landvoogd, de 
hertog van Parma, maakte handig gebruik van de spanning tussen de gewesten. Filips II stuurde hem genoeg geld 
om zijn soldaten te betalen: Hij wist door omkoping en schone beloften een aantal edelen en gewesten aan zijn 
kant te krijgen. Op 6 januari 1579 sloten enkele gewesten in het zuiden de Unie van Atrecht en erkenden spoedig 
Parma als landvoogd. De eenheid tussen de gewesten ging verloren. De Pacificatie van Gent kon hen niet meer 
bij elkaar houden. Willem van Oranje had dit alles al geprobeerd om de gewesten boven de grote rivieren de Rijn 
en de Maas te verenigen. Deze gewesten zouden dan samen sterker staan tegenover de Spanjaarden. 
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De broer van Willem van Oranje, graaf Jan van Nassau, werkte het plan verder uit. Zo werd na veel 
vergaderingen op 23 januari 1579 in Utrecht de Unie van Utrecht gesloten. Vooral over het godsdienstprobleem 
is lang gesproken. Men besloot toen maar dat elk gewest zelf een regeling moest maken, maar niemand mocht 
meer om zijn geloof vervolgd worden. Prins Willem van Oranje was eerst niet zo blij met de Unie van Utrecht. 
De calvinisten voerden de boventoon. De prins wenste meer godsdienstvrijheid. Ook de katholieke 
afgevaardigden van de gewesten hadden nogal wat bedenkingen. Toch besloot men samen de strijd tegen de 
Spanjaarden voort te zetten. Zij beloofden als één land op te treden in de strijd tegen Spanje. Elk gewest behield 
echter het recht op zelfbestuur. Zij beloofden elkaar ,,ten eeuwigen dage verenigd te blijven”. Daarom werden de 
Domklokken die dag geluid. 

De klokken klinken nog na 
De Staten van de gewesten die door de Unie van Utrecht verenigd waren, hebben in 1581 een ,,acte van 
Verlatinghe” goedgekeurd. Toen erkenden zij Filips II niet meer als hun vorst. Toch wilden de gewesten wel 
weer een vorst hebben. In Holland dacht men Willem van Oranje als hun graaf te kiezen, maar in 1584 werd hij 
vermoord. Vier jaar later namen de Staten zelf het hoogste gezag op zich. Toen ontstond ,,de Republiek der 
zeven verenigde Nederlanden”. De zonen van prins Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik, hebben het 
gebied van de Republiek verdedigd en uitgebreid. Gedeelten van Vlaanderen, Brabant en Limburg werden 
veroverd. Toen er in 1648 een einde kwam aan de oorlog met Spanje, was de Republiek al een machtig land 
geworden. De zuidelijk gewesten bleven nog lang in Spaanse handen. Later kreeg dat gebied de naam België. De 
,,Republfek der zeven verenigde Nederlanden” werd later Nederland genoemd. De plechtige naam voor 
Nederland is ,,het koninkrijk der Nederlanden”. 


