
7.1  Fritz Beyle, Mittelalterliches Bauernleben, ca. 1945-1960. 

Het boerenleven in de middeleeuwen, schoolplaat uit de serie Kulurgeschichtliche Bilder (nr. 5) op basis van een aquarel.
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7 De middeleeuwen als een tijd van stilstand?
 Markten en gemeenschappen in Europa,  
 ca. 1000-1300

Arie van Steensel

1 ECONOMISCHE STAGNATIE OF 
 REVOLUTIE?

Met het uiteenvallen van het Romeinse rijk namen 
de handelsactiviteiten in het Middellandse Zee-
gebied geleidelijk af, om rond 700 bijna geheel tot 
stilstand te komen (afb. 7.2). In het Noordzee-
gebied was het handelsverkeer in de achtste eeuw 
intensiever, in het bijzonder tussen de havenplaat-
sen (emporia) die met steun van de Angelsaksische 
en Frankische vorsten tot ontwikkeling kwamen. In 
deze handelsnederzettingen, zoals Dorestad in de 
Nederlanden, Hamwic in Zuid-Engeland en Hedeby 
in Denemarken, waren tevens ambachtslieden 
gevestigd, die bijvoorbeeld glas-, aarde- en metaal-
werk vervaardigden (afb. 7.3). Deze kleinschalige 
activiteiten voorzagen hoofdzakelijk in de vraag van 
de elites naar luxegoederen; ze waren van geringe 
betekenis voor de economische ontwikkeling van 
Noordwest-Europa. Het emporia-netwerk kwam in 
de negende eeuw onder druk te staan door de ver-
brokkeling van het Karolingische rijk. Het verval 
van Dorestad, vanaf 834 versneld door de plunder-
tochten van de Vikingen, geldt hiervan als voor-
beeld (kaart 7.1).

Venetië was ondertussen uitgegroeid tot een 
belangrijke havenplaats aan de Adriatische kust met 
toegang tot het Byzantijnse rijk, de Levant en 
Noord-Afrika. De Middellandse Zee vormde in de 
middeleeuwen altijd een knooppunt tussen ver-
schillende complexe economieën, waardoor er zich 
meer duurzame handelsmogelijkheden voordeden. 
De handel bloeide er vanaf het einde van de acht-
ste eeuw geleidelijk weer op: naast de Venetianen 
bouwden handelaren uit de havensteden Amalfi, 
Gaeta, Genua en Pisa vanaf de tiende eeuw een 
nieuw maritiem netwerk op. De lucratieve com-
merciële contacten met het Midden-Oosten brach-
ten ook gevaren met zich mee. Dat het hierbij niet 
alleen om financiële risico’s ging, blijkt uit het 
voorbeeld van de volkswoede die zich in Caïro in 
996 keerde tegen kooplieden uit Amalfi, waarbij 
160 leden van deze handelskolonie werden ver-
moord, nadat ze waren beschuldigd van het aanste-
ken van een brand die de Fatimidische vloot gro-
tendeels had verwoest. De schaal van de handelsac-
tiviteiten nam evenwel zodanig toe dat sommige 

7.2  Schaal van Oegstgeest, zevende eeuw, zilver, bladgoud, halfedelstenen, Ø 21 cm, 11 cm hoog, Museum 

van Oudheden, Leiden.

In 2013 groeven archeologen deze zevende-eeuwse drinkschaal (of wasbak) op in het Zuid-Hollandse 

Oegstgeest. De schaal zelf is waarschijnlijk afkomstig uit het oostelijke Middellandse Zeegebied of het Midden-

Oosten en dateert uit de laat-Romeinse tijd (300-500 n.Chr.); de later aangebrachte versieringen duiden op 

invloeden uit Duitsland, Engeland en Scandinavië. Het is onduidelijk wie de eigenaar van de schaal was: een 

Friese handelaar of een lokale aristocraat? Het Rijnmondgebied verbond het Noordzeegebied met het Duitse 

Rijnland en maakte zo deel uit van een uitgebreid handelsnetwerk voor luxegoederen.

7.3  Reconstructietekening van Hedeby, Aquarel, Flemming Bau. 

Een voorbeeld van een vroegmiddeleeuws emporium: Hedeby, iets ten zuiden van de huidige Deens-Duitse 

grens. Van dit soort handelsnederzettingen, waaronder het bekende Dorestad bij Wijk bij Duurstede, telden op 

hun hoogtepunt in de negende en tiende eeuw meer dan duizend inwoners. 
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Kaart 7.1  
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Italiaanse steden zich voor het eerst genoodzaakt 
zagen om meer grip te krijgen op de economische 
ontwikkeling van hun rurale achterland.

Ondanks deze aansprekende voorbeelden was de 
omvang van de langeafstandshandel in Europa rond 
het jaar 1000 gering in vergelijking tot de regiona-
le en lokale (ruil)handel. Bovendien waren econo-
mische regio’s nauwelijks met elkaar verbonden, 
waardoor ze een sterk plaats- en tijdgebonden ont-
wikkeling kenden. In de daaropvolgende drie eeu-
wen maakte het continent echter een belangrijke 
demografische en economische expansie door, die 
de Europese samenleving fundamenteel veranderde. 
De groei van de agrarische en industriële productie 
en de toename van de handel resulteerden staps-
gewijs in een complexer economisch systeem. De 
groeiende vraag naar voedsel, grondstoffen en goe-
deren vereiste meer economische specialisatie en 
diversificatie op regionaal niveau; de interregionale 
en internationale handel leidden vervolgens tot een 
zekere integratie van Europa’s kernregio’s.

De economische ontwikkelingen in de centrale 
middeleeuwen gingen samen met het ontstaan van 
nieuwe vormen van sociale organisatie. Steden, die 
vanaf de tiende eeuw in aantal en omvang toena-
men, zijn hiervan nog steeds een zichtbaar voor-
beeld. Als het centrum van productie en handel 
had de middeleeuwse stad een sterke aantrekkings-
kracht op migranten. Binnen de stadsmuren vorm-
den zich nieuwe gemeenschappen en instituties  
die het samenleven van de stedelingen reguleerden. 
Europa behield in de middeleeuwen echter een 
overwegend agrarisch karakter; de processen van 
commercialisering en verstedelijking zijn daarom 
alleen te begrijpen door de relaties tussen stad en 
platteland in ogenschouw te nemen.

Deze grote economische en maatschappelijke 
veranderingen weerspreken het beeld van de cen-
trale middeleeuwen als een tijd van stilstand. 
Sterker nog, verschillende historici betogen dat in 
deze periode de ‘Eerste Europese Revolutie’ plaats-
vond, die van blijvende betekenis was voor Euro-
pa’s latere geschiedenis.1 Deze herwaardering van 
de middeleeuwen vindt minder weerklank onder 
historici die de Europese geschiedenis benaderen 
vanuit een bepaalde waardering van de moderne 
tijd. Zij zien de middeleeuwen of als een tijdperk 
waarin traditionele verbanden het individu over-
heersten en economische vrijheid ontbrak, of als 
een tijdperk waarin solidariteit vanzelfsprekend was 

en economische transacties nog niet waren onder-
worpen aan de markt. De overgang van voormo-
derne naar moderne tijd zou in beide gevallen een 
fundamentele breuk hebben betekend. In hoeverre 
stroken deze beelden echter met de huidige kennis 
over de economische en sociale geschiedenis van 
Europa tussen 1000 en 1300? Op deze vraag geeft 
dit hoofdstuk een antwoord aan de hand van een 
analyse van twee belangrijke processen: ten eerste, 
de verspreiding van markten en, ten tweede, het 
ontstaan van nieuwe gemeenschappen.

2 DE VERSPREIDING VAN MARKTEN

Over de demografische en economische expansie 
van Europa gedurende de centrale middeleeuwen 
bestaat onder historici veel discussie. Het is ook 
niet eenvoudig om met de beschikbare bronnen de 
complexe samenhang tussen de politieke, economi-
sche en sociale ontwikkelingen in deze periode te 
ontvlechten. De geleidelijke groei van de schaal en 
intensiteit van de handelsactiviteiten had bijvoor-
beeld een sterk regionaal karakter (afb. 7.4), omdat 
de productie en uitwisseling van goederen gediend 
waren bij stabiele politieke omstandigheden en 
sociaal-institutionele factoren die gestalte gaven aan 

7.4  Miniatuur uit een handschrift 

van Thomas de Saluces, Le cheva-

lier errant, Frankrijk, 1400-1405, 

perkament, Bibliothèque Nationale 

de France, Parijs. 

In de centrale middeleeuwen ont-

stonden in Europa netwerken van 

regionale en lokale markten. Op 

deze fictieve (jaar)markt wordt 

zowel textiel als vee verhandeld.

1. R. Moore, The first European  
revolution, c. 970-1215 (Oxford en 
Malden, MA 2000); J. Le Goff, L’Europe 
est-elle née au Moyen Age? (Parijs 
2003), een Engelse vertaling: The birth 
of Europe, vert. J. Lloyd (Malden en 
Oxford 2005); M. Mitterauer, Warum 
Europa? Mittelalterliche Grundlagen 
eines Sonderwegs (München 2003).
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7.5  Detail uit een glas-in-lood-

raam (Jacobusvenster) van de 

kathedraal van Chartres, dertiende 

eeuw.

In de centrale middeleeuwen trok-

ken handelaren van markt naar 

markt. Een pelswerker toont hier in 

een overdekte markthal zijn waren 

aan een klant. Rechts staat de kist 

waarin hij de pelzen vervoert.

7.6  Meester van de Biadaiolo-

codex, Korenhandelaren, miniatuur 

uit Domenico Lenzi, Specchio 

umano, veertiende eeuw, perka-

ment, Biblioteca Laurenziana, 

Florence.

Een Italiaanse graanmarkt. De gro-

te middeleeuwse steden moesten 

ten behoeve van de voedselvoor-

ziening graan laten importeren. 

Graan was daardoor een van de 

eerste bulkproducten.

de relaties tussen grondheren, boeren, handelaren 
en ambachtslieden en hun rechten beschermden.

De stichting van nieuwe markten vanaf de elfde 
eeuw is een goede indicator van de toenemende 
handel. In Engeland verdriedubbelde bijvoorbeeld 
het aantal weekmarkten naar schatting van 600 tot 
1800 tussen 1200 en 1349; daarnaast verleende de 
vorst tussen 1227 en 1336 ongeveer 1500 keer 
toestemming om een jaarmarkt te vestigen. Deze 
markten werden door lokale heren, religieuze 
instellingen en de vorst gesticht in de verwachting 
door middel van heffingen een graantje mee te 
kunnen pikken van de handel. Op de lange termijn 
waren niet alle marktstichtingen even succesvol  
en lokale handel voltrok zich vaak op informele 
marktplaatsen. Niettemin ontstonden er in sommi-
ge delen van Engeland netwerken van lokale week-
markten en opeenvolgende regionale jaarmarkten, 
waar een grote keur aan producten werd verhan-
deld (afb. 7.5).

De variatie in de verspreiding van markten over 
Engeland en het Europese vasteland wordt verklaard 
door lokale factoren, zoals geografische ligging, 
bevolkingsomvang, economische ontwikkeling en 
politieke machtsverhoudingen. Normandië kende 
aan het einde van de dertiende eeuw bijvoorbeeld 
een goed functionerend netwerk van weekmarkten. 
De lokale markten waren veelal gesticht door plaat-
selijke heren, want vanaf de veertiende eeuw ver-
leende de Franse koning alleen nog toestemming 
voor de stichting van markten als deze regionale 
betekenis hadden en het bestaande handelsnetwerk 
versterkten. In de Zuidelijke Nederlanden kwam 
vanaf de elfde eeuw een institutioneel raamwerk 
voor regionale en lokale handel tot ontwikkeling, 
terwijl de eerste marktprivileges in Holland, een 
regio die later tot economische bloei kwam en 
waar lokale heren en steden weinig grip hadden 
op het platteland, dateren uit de late dertiende 
eeuw.

Regionale en lokale markten waren belangrijke 
bouwstenen van de middeleeuwse economie. Het 
verzorgingsgebied van het merendeel van de steden 
beperkte zich namelijk tot het directe achterland, 
dat in de regel in de behoeften van de relatief klei-
ne steden kon voorzien. De verspreiding van mark-
ten bevorderde de uitwisseling van goederen op 
regionaal niveau en was daarmee een belangrijke 
stap in het proces van commercialisering. De  
langeafstandshandel vond nog voornamelijk plaats 
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tussen de grotere (haven)steden, die als knoop-
punten in handelsnetwerken bijdroegen aan de zeer 
geleidelijke integratie van regionale en internatio-
nale marktsystemen (afb. 7.6).

3 EEN COMMERCIËLE REVOLUTIE?

De economisch historicus Robert Lopez heeft de  
tot de verbeelding sprekende opbloei van de inter-
nationale handel in de twaalfde en dertiende eeuw 
gekarakteriseerd als een ‘commerciële revolutie’, de 
middeleeuwse tegenhanger van de industriële revo-
lutie.2 De Italiaanse steden waren de bakermat van 
dit fundamentele keerpunt in de Europese geschie-
denis: de geboorte van het kapitalisme werd gedre-
ven door de economische concurrentiestrijd waarin 
kooplieden en bankiers uit Venetië, Pisa en Genua, 
gevolgd door Florence, Lucca en Milaan, vanaf de 
late tiende eeuw verwikkeld raakten. De internatio-
nale handel profiteerde gedurende de centrale mid-
deleeuwen van innovaties op het gebied van finan-
ciering, handelstechnieken, bedrijfsorganisatie en 
goederentransport. Hoewel de langeafstandshandel 
niet als enige verklaring voor het proces van com-
mercialisering kan gelden, was hij zonder meer 
cruciaal voor de expansie van de commerciële eco-
nomie in Europa (kaart 7.2).

Niet alle regio’s waren in dezelfde mate betrok-
ken bij deze economische ontwikkelingen. Het 
zwaartepunt van de nieuwe commerciële netwer-
ken tussen steden, havens en markten lag aanvan-
kelijk in het Middellandse Zeegebied (afb. 7.7), 
waar de Italiaanse maritieme stadstaten vanaf de 
late tiende eeuw hun aanwezigheid in het Byzan-
tijnse rijk, de Levant en Noord-Afrika geleidelijk 
uitbreidden door middel van een netwerk van  
handelskolonies. Van lokale machthebbers verkre-
gen de Italiaanse kooplieden privileges om handel 
te drijven vanuit aangewezen gebouwen of om-
muurde wijken (de fondaco, of funduq in het Ara-
bisch), waarbinnen de handelsgemeenschap zekere 
autonomie genoot. Via de Islamitische wereld had-
den de kooplieden toegang tot luxeproducten (spe-
cerijen, zijde, kleurstoffen en metalen) uit Azië en 
Afrika, die zij uitwisselden voor wapens, textiel, 
slaven en een variëteit aan goedkope bulkgoederen 
(leer, pels, zout, graan, hout, vee). Deze handel 
met het Oosten resulteerde in een negatieve beta-
lingsbalans, waardoor er ieder jaar edelmetaal,  

7.7  De kathedraal en klokken-

toren van Amalfi. 

Amalfi (aan de westkust van Zuid-

Italië) was een van de maritieme 

republieken die een belangrijke rol 

speelden in de opleving van de 

handel in het Middellandse Zee-

gebied. In de tiende eeuw onder-

hielden handelaren uit de stad 

contacten met het Byzantijnse rijk 

en de moslimwereld. De dertien-

de-eeuwse klokkentoren verraadt 

invloeden van Byzantijnse en 

Arabische architectuur; de gevel 

van de kathedraal van Sint-

Andreas is herbouwd (voltooid in 

1891) nadat hij in 1861 gedeelte-

lijk was ingestort.

in de centrale middeleeuwen voornamelijk zilver, 
via Islamitische handelaren wegvloeide uit Europa.

De waarde van de handel in het mediterrane 
gebied oversteeg vele malen die van de handel in 
het Noordzeegebied. Het succes van de Italiaanse 
kooplieden stond echter niet los van de rol die  
zij hadden in de handel met Noordwest-Europa, 
dat op zijn beurt weer in contact stond met het 
Oostzeegebied. De Atlantische route vanuit Zuid-
Europa naar het Noordzeegebied werd pas aan het 
einde van dertiende eeuw geopend; de eerste galei 
uit Genua meerde in 1277 in Brugge aan, na een 
reis die maanden had geduurd. Tot aan het einde 
van de dertiende eeuw vond de intra-Europese 
handel over land plaats. De Alpen vormden een 
groot obstakel voor het vervoer van handelswaar. 
Aanvankelijk namen handelaren de westelijke route 
via Marseille over de Rhône of door de Alpen over 
de Mont Cenis en de Grote Sint-Bernard; in de 
tweede helft van de dertiende eeuw werd de toe-
gankelijkheid van de Sint-Gotthardpas, Simplonpas 
en Brennerpas verbeterd. Pas in het laatste kwart 

2. R. Lopez, The commercial revolu-
tion of the Middle Ages, 950-1350 
(Englewood Cliffs, NJ 1971).
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Kaart 7.2  
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van de dertiende eeuw kreeg de handel een zoda-
nig volume en rendement dat Italiaanse handela-
ren zich permanent in Engeland en de Zuidelijke 
Nederlanden konden vestigen. Ondanks hun domi-
nantie waren er vanaf de late twaalfde eeuw ook 
Engelse, Franse en Vlaamse kooplieden actief in 
Genua en andere Zuid-Europese steden. In 1228 
kregen de Duitse kooplieden in Venetië bijvoor-
beeld hun eigen warenhuis, de fondaco dei Tedeschi, 
toegewezen.

De jaarmarkten in de Champagne, een gunstig 
gelegen streek aan de landroutes tussen Noordwest- 
en Zuid-Europa, waren in de twaalfde en dertiende 
eeuw de belangrijkste ontmoetingsplaats voor 
kooplieden uit beide gebieden. Jaarlijks vonden er 
tussen januari en oktober zes markten plaats in 
Lagny-sur-Marne, Bar-sur-Aube (afb. 7.8), Provins 
en Troyes. De markten duurden elk ongeveer zes 
weken en verliepen volgens een vast stramien. 
Kooplieden reisden van markt tot markt en deden 
in opeenvolgende jaren zaken met elkaar. Ze kre-
gen bovendien bescherming van de lokale macht-
hebbers en konden gebruikmaken van de financiële 
diensten die tijdens de markten werden aangebo-
den. Vergelijkbare cycli van jaarmarkten ontston-
den in de tweede helft van de twaalfde eeuw in 
Zuidoost-Engeland, Vlaanderen en het Nederrijn-
gebied. Deze jaarmarkten bevorderden de integratie 
van regionale en internationale handel. Bovendien 
stimuleerden ze nieuwe oplossingen op het terrein 
van betalings- en kredietsystemen, bijvoorbeeld 
door de verspreiding van de wisselbrief. Dit betaal-
middel verving complexe en risicovolle betalingen 
in contanten, voorzag in de omrekening van munt-
eenheden en maakte de verstrekking van kortlo-
pend handelskrediet mogelijk.

Middeleeuwse handelaren organiseerden zich in 
verenigingen om de risico’s van de handel over 
grote afstanden te delen en collectief privileges van 
autoriteiten te verwerven. In de tweede helft van 
de elfde eeuw waren dergelijke handelsgilden – 
soms ook hanzes genoemd – reeds actief in de ste-
den Valenciennes, Sint-Omaars en Atrecht. In de 
dertiende eeuw kwamen er in heel Europa meer of 
minder geformaliseerde genootschappen van han-
delaren voor, soms samengesteld uit kooplieden uit 
meerdere steden. De Provençaalse kooplieden 
vormden bijvoorbeeld een corporatie (universitas) op 
de Champagne-jaarmarkten in 1246, evenals de 
Lombardische en Toscaanse handelaren in 1287.

Het bekendste handelsgilde is de Duitse Hanze, 
een vereniging van kooplieden die in de dertiende 
eeuw ontstond uit oudere regionale en lokale han-
delsgilden in Noord-Duitsland en Westfalen. In de 
veertiende eeuw groeide de Hanze uit tot een om-
vangrijke economische belangenorganisatie van  
steden in de Duitse landen, de Nederlanden en het 
Oostzeegebied. De Hanzesteden, met Lübeck (afb. 
7.9), Hamburg en Keulen als drijvende krachten, 
slaagden erin om bijna de gehele handel in het 
Oostzeegebied te monopoliseren. Dit betekende dat 
Hanzekooplieden alleen mochten handelen via kan-
toren (kontors) en dat die handel strikt gereguleerd 
was. Brugge, Londen, Bergen en Novgorod waren 
belangrijke kontors, bestaande uit een of meerdere 
gebouwen en functioneerden als stapelmarkten 
voor goederen uit het Oostzeegebied. De Hanze-
kooplieden voerden met hun koggen onder andere 
vis, pelzen, graan, was en hout aan: waren die in 
Brugge en Londen werden verhandeld voor textiel, 
specerijen (afb. 7.10), wijnen en andere luxe- 
producten. Om gunstige handelsvoorrechten af te 

7.8  De houten galerij (halloy) van 

de Église Saint-Pierre in Bar-sur-

Aube, Noord-Frankrijk, zestiende 

eeuw.

Op de dinsdag voor halfvasten 

werd in Bar-sur-Aube een jaar-

markt in de Champagnecyclus 

gehouden. De handelaren verza-

melden zicht rond de kerk van 

Sint-Petrus, die in de twaalfde 

eeuw werd gebouwd. De nog 

bestaande houten galerij rond de 

kerk diende als markthal. In deze 

vorm dateert zij uit de zestiende 

eeuw.

7.9  Het stadszegel van Lübeck, 

ca. 1256, Museen für Kunst und 

Kulturgeschichte, Lübeck. 

In het Oostzeegebied ontstond in 

de loop van de dertiende eeuw uit 

de samenwerking van steden een 

omvangrijk commercieel netwerk. 

Lübeck was een van de oudste en 

belangrijkste Hanzesteden. De 

koopman en schipper aan boord 

van de kogge zweren elkaar trouw 

en steun tijdens de reis.
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dwingen van vorsten en steden, trokken de koop-
lieden gezamenlijk op. In 1280 verplaatsten ze bij-
voorbeeld hun handelsactiviteiten van Brugge tijde-
lijk naar Aardenburg, na een conflict over onder 
meer stedelijke belastingen.

4 DE DYNAMIEK VAN DE MIDDEL-
 EEUWEN

De economische opbloei van Europa nam aanvang 
in de late tiende eeuw, toen de Italiaanse steden 
weer een rol van betekenis kregen in de handel in 
het Middellandse Zeegebied. Deze groei versnelde 
in de twaalfde eeuw doordat markten zich over 
andere delen van het continent verspreidden en 
met elkaar verbonden raakten. Waarom vond deze 
commerciële expansie juist in deze periode plaats? 
De omstandigheden rond het jaar 1000 bieden 
geen eenduidige verklaring, maar halverwege de 
elfde eeuw leidden verschillende politieke, sociale 
en religieuze ontwikkelingen tot een stabielere 
politieke en sociale orde op het continent. In het 
bijzonder het ontstaan van territoriale vorstendom-
men, steden en nieuwe machtsverhoudingen op 
het platteland droegen bij aan de openbare veilig-
heid en de vorming van instituties, bijvoorbeeld 
rechtbanken en markten, die bezitsrechten beter 

beschermden en commerciële activiteiten bevorder-
den. Het proces van commercialisering stond 
bovendien in een zichzelf versterkende wisselwer-
king met de groei van de (stedelijke) bevolking en 
de toename van de agrarische en industriële pro-
ductie.

Lange tijd hebben historici demografische groei 
als de belangrijkste verklaring voor economische 
ontwikkelingen in de centrale middeleeuwen be-
schouwd, in tegenstelling tot historici die stellen 
dat de opbloei van de langeafstandshandel de be-
langrijkste oorzaak was van de economische trans-
formatie die Europa doormaakte. Het mag veron-
dersteld worden dat de Europese bevolking tussen 
het einde van de tiende eeuw en het begin van de 
veertiende eeuw bijna verdubbelde van naar schat-
ting 38,5 tot 73,5 miljoen inwoners. Deze toena-
me komt neer op een gemiddeld groeitempo van 
0,22% per jaar. Het ontbreken van bronnen maakt 
het echter moeilijk om deze demografische ontwik-
keling nader te analyseren. Toch is het van belang 
om de vraag te stellen hoe de bevolkingsgroei zich 
verhield tot het proces van commercialisering dat 
in de loop van de twaalfde eeuw pas echt vaart 
kreeg.

Het geschatte gemiddelde groeitempo zou niet 
opmerkelijk zijn als deze groei chronologisch en 
geografisch gelijk over Europa was verspreid. Dit is 
echter niet aannemelijk, want groeipercentages ver-
schilden per regio en tijd. Voor Engeland betogen 
de historici John Langdon en James Masschaele dat 
de bevolking tussen 1000 en 1200 een lage groei-
snelheid (0,20%) kende, die in de voorgaande 
eeuwen waarschijnlijk niet veel lager lag.3 Vervol-
gens groeide de bevolking tussen 1200 en 1300 
veel sneller, met groeipercentages van gemiddeld 
0,75 tot 0,86%. Vergelijkbare hoge groeiratio’s zijn 
voor deze periode ook vastgesteld voor bijvoor-
beeld Toscane, Picardië en Vlaanderen. Het verband 
tussen de versnelde bevolkingsgroei en commercia-
lisering wordt hiermee gecompliceerd, omdat dit 
laatste proces eerder, duidelijk al halverwege de 
twaalfde eeuw, zichtbaar wordt in de bronnen. Als 
bevolkingsgroei niet de enige verklaring biedt voor 
de verspreiding van markten, dan kan in plaats 
daarvan verondersteld worden dat de economische 
kerngebieden van Europa halverwege de twaalfde 
eeuw een kritische grens passeerden, waarna 
demografische en economische ontwikkelingen 
elkaar versterkten.

7.10  Twee bladzijden uit de Livre 

d’heures de Philippe de Clèves,  

ca. 1480, Koninklijke Bibliotheek, 

Brussel. 

Al lang voordat Europeanen zelf 

naar het Verre Oosten gingen, 

waren zij bekend met de Aziatische 

specerijen, die Europa via het 

Midden-Oosten bereikten. In dit 

laatmiddeleeuwse getijdenboek 

zijn kaneel, nootmuskaat en kruid-

nagel afgebeeld. 

3. J. Langdon en J. Masschaele, 
‘Commercial activity and population 
growth in medieval England’, Past & 
Present 190 (2006) 35-81.



135

de middeleeuwen als een tijd van stilstand?

De demografische expansie is verder moeilijk pre-
ciezer te duiden, omdat er weinig bekend is over 
geboorte-  en sterftecijfers. De groei van de agrari-
sche productie was niettemin een belangrijke fac-
tor, omdat alle monden gevoed moesten worden. 
De omstandigheden voor de landbouw waren gun-
stig door het zogenaamde middeleeuwse klimaat-
optimum, dat leidde tot een kleine stijging van de 
temperatuur tussen ongeveer 700 en 1300. De 
productiviteit van de grond werd bovendien ver-
hoogd door een intensiever gebruik van het akker-
land. Dit kon door een betere bemesting en de 
introductie van het drieslagstelsel – de rotatie van 
braak, wintergraan en zomergraan – om braaklig-
ging terug te dringen. Verder had de landbouw 
baat bij een aantal technische verbeteringen, zoals 
de introductie van de risterploeg waarmee de 
grond dieper geploegd kon worden, en de ontwik-
keling van nieuwe aanspanningstechnieken zodat 
paarden en ossen effectiever ingezet konden wor-
den als trekdieren (afb. 7.11). De verspreiding van 
deze nieuwe praktijken en technieken is echter 
moeilijk te dateren; ze waren ook lang niet overal 
in Europa toepasbaar. De belangrijkste factor, tot 
slot, was de mogelijkheid om het landbouwareaal 
uit te breiden door weidegrond te gebruiken voor 
graanbouw of door de ontginning van nieuwe 
gronden. De groei van de agrarische productie in 
de centrale middeleeuwen kwam voornamelijk op 
het conto van deze laatste mogelijkheid.

Verstedelijking en commercialisering waren 
mogelijk door een toename van het rurale demo-
grafisch en agrarisch overschot; tegelijkertijd ver-
sterkten deze processen de ontwikkeling van het 
platteland. Steden konden doorgaans worden voor-
zien door het directe achterland, maar de con-
sumptieve vraag – de middeleeuwer was voor 70% 
van zijn dagelijkse caloriebehoefte afhankelijk van 
graan – van de grotere steden stimuleerde speciali-
sering in de agrarische productie en regionale han-
del. De reikwijdte van de stedelijke regio werd 
echter beperkt door de hoge transportkosten (afb. 
7.12). Aan het einde van de dertiende eeuw werd 
voor de naar schatting 80.000 inwoners van 
Londen graan, groente en fruit per wagen aange-
voerd uit een regio met een straal van veertig kilo-
meter en tot tweemaal zo ver bij vervoer over 
water. Parijs kende het dubbele aantal inwoners en 
was voor zijn voedselvoorziening afhankelijk van 
een regio die zich via regionale en lokale markten 

7.11  Miniatuur van ploegende mannen uit de Tiberiuskalender, ca. 1000, perkament, © The British Library 

Board 2014, Londen. 

De ontwikkeling van een zwaardere ijzeren keer- of rasterploeg in de centrale middeleeuwen maakt het dieper 

ploegen van de grond mogelijk, ook in kleigronden. De ploeg wordt nog getrokken door vier ossen; in de daar-

opvolgende eeuwen werd er steeds meer met paarden gewerkt.

7.12  De middeleeuwse brug Saint-Bénézet over de Rhône, van Avignon naar Villeneuve-lès-Avignon, ca. 1345.

De uitbreiding van het handelsnetwerk in de centrale middeleeuwen ging gepaard met de aanleg van bruggen. 

Een mooi voorbeeld is deze brug bij Avignon, die oorspronkelijk zo’n 900 m lang was en waarvan de eerste  

versie al in 1177-1185 werd gebouwd. Het gebouw in het midden is de van oorsprong twaalfde-eeuwse, maar 

sindsdien ingrijpend verbouwde kapel van Sint-Nicolaas. Vorsten, handelaren, steden en gilden droegen bij aan 

de bouw en het onderhoud van bruggen en wegen.
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uitstrekte tot een straal van honderd kilometer. In 
meer verstedelijkte gebieden oversteeg de vraag 
naar graan de regionale productie. Om de bevol-
king te voeden, voerden Florence en andere 
Italiaanse steden in de dertiende eeuw via grote 
handelshuizen substantiële hoeveelheden graan uit 
Sicilië in. De Vlaamse steden, in het bijzonder 
Gent, waren afhankelijk van graan uit Waals-
Vlaanderen, Henegouwen, Picardië en Artesië dat 
over de Schelde en Leie werd verscheept.

De stedelijke industrie creëerde ook een vraag 
naar bepaalde grondstoffen en producten van het 
platteland. Er werd haver en gerst verbouwd voor 
de bierbrouwerij en op kleinere schaal vlas, hen-
nep, wede, meekrap en andere gewassen waaruit 
vezels en kleurstoffen werden gewonnen voor de 
textielindustrie (afb. 7.13 en 7.14). Deze nijverheid 
was in het bijzonder een drijvende kracht achter 
het commercialiseringsproces: ze verbond de wol 

7.13  Miniatuur van een water-

molen uit een handschrift van De 

similitudinibus, ca. 1220, perka-

ment, © The British Library Board 

2014, Londen. 

Molens werden in de centrale mid-

deleeuwen een belangrijke ener-

giebron. Het principe was al be-

kend in de oudheid, maar werd nu 

veelvuldiger toegepast, onder meer 

om graan te malen. Waar geen 

stromend water voorhanden was, 

werden windmolens gebruikt. In de 

late middeleeuwen verrezen aan de 

kust ook getijdenmolens, die profi-

teerden van het hoogteverschil 

tussen eb en vloed.

7.14  Miniatuur uit een hand-

schrift van Giovanni Boccaccio, De 

claris mulieribus, Frankrijk, 1403, 

perkament, Bibliothèque Nationale 

de France, Parijs. 

Rechtsonder: in de vroege middel-

eeuwen werd geweven op getou-

wen met een verticale ketting (dra-

den), maar vanaf de twaalfde eeuw 

schakelde wevers over op getou-

wen met een horizontale ketting. 

Deze nieuwe techniek versnelde 

het weefproces. 

producerende boeren met de ambachtslieden die 
het laken fabriceerden en de handelaren die de 
productie en verkoop van het eindproduct organi-
seerden. Aanvankelijk was de lakenproductie in 
handen van individuele ambachtslieden, maar 
gedurende de dertiende eeuw leidden technische 
verbeteringen – bijvoorbeeld de overgang van het 
verticale weefraam naar het meer gemechaniseerde 
horizontale weefgetouw – en specialisering van het 
productieproces, verdeeld over stad en platteland, 
tot een zekere industrialisatie die gefinancierd  
werd door kapitaalkrachtige ondernemers. Textiel-
producten behoorden in de centrale middeleeuwen 
tot de belangrijkste handelswaren. De Vlaamse pro-
ductiecentra waren door de concentratie en groei 
van de lakenindustrie aan het einde van de twaalf-
de eeuw afhankelijk van de import van kwalitatief 
hoogwaardige wol uit Engeland en een eeuw later 
gold dit ook voor de grote textielsteden in Italië.

5 ZILVER EN DE KOSTEN VAN HANDEL

Handel kan in principe zonder muntgeld worden 
bedreven, maar het proces van commercialisering 
was niet mogelijk geweest zonder de vergrote 
beschikbaarheid van edelmetaal in de centrale mid-
deleeuwen. De ontdekking van grote zilvervoor-
raden in centraal Europa (met belangrijke mijnen 
in onder meer Freiberg in Saksen (1160) en Kutná 
Hora in Moravië (1300)) en kleinere vondsten in 
Tirol en Schotland maakten vanaf de twaalfde eeuw 
mogelijk om nieuwe, zwaardere munten te slaan 
en in omloop te brengen. De geldeconomie drong 
snel tot alle lagen van de samenleving door, want 
steeds vaker betaalden boeren in munten in plaats 
van goederen hun renten aan grondheren, die hier-
mee op hun beurt producten op de markt kochten. 
Muntgeld werd hierdoor onmisbaar voor handela-
ren en consumenten (afb. 7.15).

De winst van de middeleeuwse koopman was 
uiteindelijk afhankelijk van de mate waarin hij de 
risico’s en kosten van zijn onderneming kon ver-
minderen. De geleidelijke verbetering en uitbrei-
ding van het oude Romeinse wegennet en de 
bouw van nieuwe bruggen resulteerden in een 
daling van de transportkosten; ook de toename in 
vrachtcapaciteit van schepen, mogelijk gemaakt 
door technologische vooruitgang, drukte die kos-
ten. Daarnaast werden kooplieden ondersteund 
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7.15  Hans Hesse, Zilvermijn, 

achterzijde van het Bergaltar in de 

stadskerk van St.-Annen in het 

Duitse Saksen, ca. 1520, olieverf 

op hout, 184 × 158 cm. 

Het productieproces van zilver in 

de late middeleeuwen. In de cen-

trale middeleeuwen waren zilveren 

munten het voornaamste betaal-

middel. Belangrijke zilvermijnen 

lagen in Centraal-Europa 

(Hongarije, Saksen, Karinthië en 

Bohemen), maar deze waren aan 

het einde van de dertiende eeuw 

grotendeels uitgeput.
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door een dienstensector, die met de schaal en 
complexiteit van de internationale handel mee-
groeide. Geldwisselaars (Lombarden) faciliteerden 
financiële transacties, notarissen stelden contracten 
op en makelaars en herbergiers voorzagen koop-
lieden van (plaatselijke) informatie over marktaan-
bod, prijzen, handelspartners en lokale heffingen 
(afb. 7.16). In een vroegveertiende-eeuwse gids 
voor handelaren, La pratica della mercatura, geschre- 
ven door de Florentijn Francesco Balducci Pego-
lotti, komt de infrastructuur die herbergiers  
boden, uitvoerig aan bod.4 Pegolotti beschrijft  
hoe balen wol vanuit Engeland naar Florence  
werden vervoerd, waarbij herbergiers zorg droe-
gen voor het transport en de organisatie van de 
opslag van de handelswaar door Frankrijk van 
Libourne bij Bordeaux via Montpellier naar Aigues-
Mortes.

De winst werd verder vergroot door het druk-
ken van de transactiekosten, dat wil zeggen de 
onkosten van het zaken doen. Meer efficiëntie in 
het vinden van handelspartners, het onderhandelen 
over prijzen en het afdwingen van contracten kon 
op verschillende manieren worden bereikt, maar 
vooral instituties – de formele en informele spel-
regels in het menselijk verkeer – speelden hierin 
een doorslaggevende rol. De jaarmarkt is een goed 
voorbeeld van een institutie die het economisch 
gedrag van de middeleeuwers reguleerde en daarbij 

twee problemen oploste. Enerzijds garandeerden 
deze markten veiligheid: handelaren genoten bij-
voorbeeld bescherming van lokale heren. Ook kre-
gen handelaren meer vertrouwen in elkaar, want 
zij konden zich beroepen op regelgeving waaraan 
transacties waren onderworpen, en gebruikmaken 
van de juridische middelen om de naleving van 
afspraken af te dwingen. Anderzijds loste de jaar-
markt het probleem van informatie op: vraag en 
aanbod kwamen samen door de aanwezigheid van 
kooplieden uit verschillende handelsnetwerken, 
waarbij de handel gefaciliteerd werd door de aan-
wezige financiële en administratieve dienstverle-
ners. De middeleeuwse jaarmarkten reduceerden de 
transactiekosten, waardoor ze handel en gespeciali-
seerde productie bevorderden en bijgevolg ook de 
economische ontwikkeling.

6 NIEUWE GEMEENSCHAPPEN

De snelle groei van de bevolking gedurende de 
centrale middeleeuwen resulteerde in het ontstaan 
van nieuwe nederzettingen, waarvan een klein deel 
ook uitgroeide tot steden van enige omvang. De 
grotere bevolkingsdichtheid had grote gevolgen 
voor het natuurlandschap: de uitbreiding van het 
landbouwareaal leidde tot ontbossing, een proces 
dat in de hand werd gewerkt door de groeiende 
stedelijke vraag naar brandstof en agrarische pro-
ducten.

De verstedelijking was zelf nog niet heel zicht-
baar, want steden waren over het algemeen klein 
met enkele duizenden tot tienduizenden inwoners. 
Wanneer de oudere politieke centra Constantinopel 
en Córdoba buiten beschouwing worden gelaten, 
dan lagen de grootste steden rond 1100 in Italië, 
dat ten tijde van de oudheid al behoorlijk verstede-
lijkt was geweest. Rome telde naar schatting 
35.000 inwoners en Palermo 75.000 inwoners, 
maar het zwaartepunt verschoof in de twaalfde 
eeuw naar het noorden, want aan het einde van de 
dertiende eeuw woonden er mogelijk 100.000 
mensen in Venetië, Florence en Milaan. In Noord-
west-Europa bereikten alleen de hoofdsteden Parijs 
en Londen deze aantallen; Gent had rond 1300 
65.000 inwoners en Brugge ongeveer 45.000 
inwoners. Toch behoorden Frankrijk en Engeland 
niet tot de meest verstedelijkte gebieden, dat waren 
Midden- en Noord-Italië en de Zuidelijke Neder-

4. Francesco Balducci Pegolotti, La 
pratica della mercatura, ed. A. Evans 
(Cambridge, MA 1936).

7.16  Miniatuur uit een hand-

schrift van Rabanus Maurus, De 

rerum naturis, 1023, perkament, 

Biblioteca dell’Abbazia, Monte-

cassino. 

Op deze elfde-eeuwse miniatuur  

is goed te zien hoe handelaren  

hun goederen afwegen met weeg-

schalen.
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landen, waar door het grote aantal (kleinere) ste-
den rond 1300 mogelijk 30 tot 40% van de bevol-
king in steden woonde. Volgens ruwe schattingen 
lag dit percentage voor geheel Europa op 10 à 
15%, maar vooral in het noorden en oosten van 
Europa lag dit aandeel veel lager. De groei van 
nieuwe stedelijke gemeenschappen kwam geheel 
op conto van het platteland, want in de middel-
eeuwse steden lag het sterftecijfer hoger dan het 
geboortecijfer.

Op het platteland ontstonden ten gevolge van de 
bevolkingsgroei eveneens nieuwe nederzettingen. 
Voor de periode tot 1100 is het vestigingspatroon 
op het platteland moeilijk in kaart te brengen, 
omdat het historisch en archeologisch onderzoek 
een onvolledig en gevarieerd beeld geeft. Het is 
onwaarschijnlijk dat de plattelandsbevolking in de 
vroege middeleeuwen geheel verspreid was over 
gehuchten en losse hoeven, niettemin nam het 
aantal dorpen tussen de elfde en de dertiende eeuw 
duidelijk toe door de bevolkingsgroei en de proli-
feratie van heerlijkheden en parochies. Deze neder-
zettingen raakten in deze periode in meer of min-
dere mate georganiseerd in relatief zelfstandige 
dorpsgemeenschappen die juridische, economische 
en sociale functies vervulden. Dit gold bijvoorbeeld 
voor de ommuurde dorpen in de Languedoc, 
gevormd in de nabijheid van het kasteel van de 
plaatselijke heer, maar ook voor de meer open 
dorpen in Engeland, die rond het hof van de lokale 
grootgrondbezitter of parochiekerk lagen. Sommige 
dorpsgemeenschappen genoten vanaf hun ontstaan 
veel autonomie, zoals de nederzettingen die door 
kolonisten in Holland en Noord-Duitsland werden 
gesticht, en vielen niet onder het gezag van plaat-
selijke heren.

Lokale zelforganisatie was het sterkst in streken 
waar heren en grootgrondbezitters zwak stonden 
en dorpelingen gezamenlijk verantwoordelijk waren 
voor publieke voorzieningen (kerken, wegen, 
bruggen, dijken) en het beheer van gemeenschap-
pelijke gronden, weiden en andere bronnen. Over 
aaneengesloten akkerland moesten bijvoorbeeld 
afspraken worden gemaakt ten aanzien van grond-
bewerking, oogstbegin en stoppelbegrazing. 
Wanneer dorpelingen collectief optraden, konden 
zij zich beter verweren tegen veeleisende heren. 
Vanaf de twaalfde eeuw verkregen vele dorpsge-
meenschappen formele rechten met betrekking tot 
de organisatie van het dorpsbestuur en de recht-

spraak. De variatie hierin was groot, maar in de 
regel kozen dorpsheer en dorpsbewoners in samen-
spraak enkele welgestelde dorpelingen als bestuur-
ders en rechters. In de Nederlanden werden zij 
vaak aangeduid als schout en schepenen, die toe-
zagen op de naleving lokale regelgeving en het 
oplossen van kleine geschillen.

Nederzettingen en dorpen kenden een gevari-
eerde sociale samenstelling van vrije en onvrije 
(pacht)boeren en in sommige regio’s aanvankelijk 
ook nog slaven, zoals blijkt uit het Domesday book, 
een register uit 1086 waarin Willem de Veroveraar 
alle bezittingen in Engeland en hun eigenaren liet 
optekenen. Aan het einde van de dertiende eeuw 
was persoonlijke onvrijheid aan het verdwijnen in 
West-Europa, met uitzondering van delen van 
Engeland, Frankrijk, Catalonië, het Duitse rijk en 
Polen, waar horigheid langer bleef voortbestaan.  
De rechtspositie van boeren en horigen verbeterde 
door het verval van het hofstelsel en daarmee 
samenhangend de opkomst van markten en nieuwe 
dorpen en steden. Het hofstelsel kende verscheide-
ne regionale varianten, maar in de klassieke zin 
was het een exploitatiesysteem waarbij het hof ver-
deeld was in heren- en hoevenland. Het herenland 
werd bewerkt door horigen die aan het hof waren 
gebonden en daarmee verplicht om hand-en-span-
diensten te leveren aan de hofheer. Soms was de 
rechtspositie van de onvrije boeren beter en be-
werkten zij voor zichzelf een deel van het hoeven-
land in ruil voor afdrachten en arbeid.

In de twaalfde eeuw kwam dit systeem geleide-
lijk onder druk te staan. Arbeid werd door de 
bevolkingstoename relatief goedkoper dan grond, 
waardoor arbeidsdiensten voor de heren en groot-
grondbezitters minder aantrekkelijk werden dan 
afdrachten in geld en natura. Zij zochten andere 
vormen van exploitatie door hun land te verpach-
ten of door loonarbeiders te laten bewerken. Dit 
proces had twee belangrijke gevolgen: horigen 
kochten zichzelf vrij, waardoor de mobiliteit van 
arbeid toenam, tegelijkertijd moesten vrije boeren 
voor de markt gaan produceren of in loondienst 
treden om hun pachten en levensonderhoud te 
bekostigen. Door collectief op te treden, bijvoor-
beeld als dorpsgemeenschap, waren boeren ook 
beter in staat om hun (bezits)rechten te bescher-
men ten opzichte van heren. Soms werden ze daar-
in gesteund door territoriale vorsten die ernaar 
streefden de lokale heren aan zich te onderwerpen. 
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Het verloop van deze ontwikkelingen was in hoge 
mate regionaal bepaald, maar het verband tussen 
het proces van commercialisering, het ontstaan van 
nieuwe vormen van landexploitatie en de opkomst 
van nieuwe gemeenschappen is onmiskenbaar. De 
middeleeuwse stad is hiervan nog een duidelijker 
voorbeeld (afb. 7.17).

7 DE MIDDELEEUWSE STAD

De middeleeuwse stad bood onvrijen eveneens een 
mogelijkheid om hun juridische status te verbete-
ren, want het stadsrecht bevrijdde burgers van de 
verplichtingen die aan horigheid waren verbonden. 
De oudste bekende stadsrechten van West-Europa, 
die de burgenses (burgers) van Hoei in 1066 door de 
prins-bisschop van Luik toegekend werden, gaven 
bijvoorbeeld bescherming aan onvrije inwoners van 
de stad. Gemeenschappen verwierven deze stads-
rechten soms door strijd, maar vaker door te on-
derhandelen met de machthebbers, die beseften dat 
bloeiende stedelijke markten hen financieel gewin 
kon opleveren. De nieuwe stedelijke gemeenschap-
pen waren eedgenootschappen (coniurationes) van 
burgers die elkaar loyaliteit beloofden en streefden 
naar zelfbestuur en autonomie. Zowel in Italië als 
in Noordwest-Europa lagen bestaande verenigingen 
van handelaren vaak ten grondslag aan de stedelijke 
gemeenschap. Het stedelijke bestuur werd tot in de 
late middeleeuwen gedomineerd door kooplieden.

7.17  Onderste helft van een  

miniatuur uit een handschrift van 

Gilles de Rome, Le régime des 

princes, Rouen, 1400-1425, perka-

ment, Bibliothèque Nationale de 

France, Parijs. 

Stad en platteland waren in de 

centrale middeleeuwen comple-

mentair aan elkaar en kenden nau-

we banden. De groei van steden 

was mogelijk door migratie van het 

platteland; daarnaast vervulden  

steden een marktfunctie voor het 

omliggende platteland.

7.18  Het stadszegel van Middelburg (Onze-Lieve-Vrouweabdij van 

Middelburg 1298), bruine was, Rijksarchief Zeeland, Middelburg. 

Middeleeuwse steden waren zich goed bewust van hun zelfstandige status 

en droegen die met trots uit. De zegels waarmee het stadsbestuur officiële 

stukken bekrachtigde, waren dan ook vaak voorzien van de typische ken-

merken van middeleeuwse steden: torens en muren. In een natuurgetrou-

we weergave van het stadsbeeld waren de makers minder geïnteresseerd.
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De Lombardische en Toscaanse communes bewerk-
stelligden volledige onafhankelijkheid aan het einde 
van de twaalfde eeuw, nadat de Duitse keizer 
Frederik Barbarossa (r. 1155-1190) tevergeefs had 
geprobeerd zijn gezag te herstellen. De autonomie 
van de dertiende-eeuwse Italiaanse stadstaten was 
echter uitzonderlijk, want benoorden de Alpen  
bleven de steden ondergeschikt aan het gezag van 
wereldlijke en kerkelijke heersers. In de praktijk 
liep de mate van autonomie sterk uiteen, de Duitse 
vrije rijkssteden hadden veel meer speelruimte dan 
de steden in Engeland, waar de vorst een sterkere 
positie innam. Belangrijke economische centra, 
zoals de Vlaamse steden, waren eveneens beter in 
staat hun positie ten opzicht van de vorst te hand-
haven dan steden die functioneerden als bestuurlijk 
of kerkelijk centrum. In alle gevallen verdedigden 
de steden de verworven vrijheden en rechten 
standvastig. Ze onderscheidden zich in het land-
schap door hun dichte bebouwing, kenden een 
diverse sociale samenstelling en fungeerden als  
centra van bestuur, markten, ambachtelijke produc-
tie en gespecialiseerde diensten. De stadsmuren en 
-poorten beschermden de middeleeuwse stad naar 
buiten toe en symboliseerden ook de stedelijke 
autonomie, die tevens tot uitdrukking kwam in het 
stadszegel (afb. 7.18).

Uit de stedelijke regelgeving komt naar voren 
dat het bewaren van de interne vrede en sociale 
cohesie een grote uitdaging was voor de nieuwe 
gemeenschappen. Voor migranten van het platte-
land, zeker wanneer ze onvrij en weinig vermo-
gend waren, was het bijvoorbeeld niet eenvoudig 
om in de stad werk te vinden om in hun levens-
onderhoud te voorzien. Verwantschap en nabuur-
schap volstonden niet meer als basis voor sociale 
cohesie en solidariteit, al was het onderscheid tus-
sen grote dorpen en kleine steden gradueel. De ste-
delijke samenleving kende een grotere complexiteit 
en sociale diversiteit door de verschillende her-
komst en status van de inwoners; daarnaast ont-
stonden er nieuwe problemen aangaande veilig-
heid, huisvesting, hygiëne, voedselvoorziening en 
werkgelegenheid, die om collectieve oplossingen 
vroegen. Stedelingen organiseerden zich in nieuwe 
sociale verbanden die niet primair op verwantschap 
berustten; er ontstonden bovendien nieuwe instel-
lingen die (semi)publieke voorzieningen aanboden. 
Concreet vertaalde dit zich, vooral vanaf de der-
tiende eeuw, in de vorming van corporaties die 

evenals de stadsgemeenschap waren geënt op het 
principe van vrijwillige vereniging, zoals ambachts-
gilden, broederschappen en buurten. De organisatie 
van publieke en sociale voorzieningen lag niet bij 
de overheid of de markt, maar was de gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid van burgers, corporaties, 
religieuze instellingen en het stadsbestuur. Vanwege 
deze participatie wordt de middeleeuwse stads-
gemeenschap weleens getypeerd als een burger-
gemeenschap, waarin samenwerking en vertrouwen 
belangrijke waarden waren. Dit harmonieuze beeld 
doet echter onvoldoende recht aan de bestaande 
politieke spanningen en de sociaal-economische 
ongelijkheid in de middeleeuwse steden.

Het ambachtsgilde is waarschijnlijk het bekend-
ste voorbeeld van de middeleeuwse corporaties 
(afb. 7.19). De oorsprong van de ambachtsgilden 
was erg divers, tot het einde van de dertiende 
eeuw waren ze veelal nog informele organisaties, 
waarin ambachtslieden per beroep of bedrijfstak 
waren verenigd om hun belangen gezamenlijk te 
behartigen. Grotere steden met een gevarieerde 
economie telden soms tientallen gilden, waarvan 
enkele zeer gespecialiseerd waren, zoals de boeken-
slotenmakers in de universiteitsstad Parijs. Lange 

7.19  Glas-in-loodvenster in de kathedraal van Freiburg im Breisgau (1300-1330). 

In veel steden waren ambachtsgilden onlosmakelijk verbonden met het economische, politieke, sociale, culturele 

leven. Het kleermakersgilde in Freiburg im Breisgau doneerde enkele glasramen aan de plaatselijke kathedraal. 

In het midden Maria met het kind; daaronder prijkt het wapen van het gilde.
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7.20  Miniatuur uit Le livre de vie 

active de l’Hotel Dieu, Frankrijk, 

ca. 1482, perkament, Musée de 

l’Assistance Publique, Parijs. 

Interieur van het Hôtel Dieu (hos-

pitaal) in Parijs. De zieken werden 

in deze instelling door nonnen 

verzorgd. De afgebeelde verpleeg-

sters op deze afbeelding symboli-

seren de kwaliteiten die men voor 

ziekenzorg onontbeerlijk achtte: 

behoedzaamheid, matigheid, kracht 

en rechtvaardigheid.

7.21  Het Heilige-Geestgasthuis 

in Lübeck. 

De zorg voor armen, zieken en 

bejaarden was een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van stadsbe-

stuur, kerk, gilden en stedelingen. 

Het Heilige Geestgasthuis in 

Lübeck, dat met financiële steun 

van rijke kooplieden in 1286 werd 

voltooid, bood plaats aan ongeveer 

honderd zieken.
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tijd werden gilden gezien als monopolistische en 
groeibelemmerende instituties, maar tegenwoordig 
benadrukken historici hun flexibiliteit, waardoor ze 
belangrijke economische functies vervulden, name-
lijk het bewaken van de kwaliteit van producten, 
het tegengaan van oneigenlijke concurrentie, het 
opleiden van gezellen en het verspreiden van nieu-
we kennis en technieken. Verder verleenden 
ambachtslieden elkaar via het gilde sociale steun in 
het geval van ziekte, werkloosheid of ouderdom. 
De informele hulpverlening werd versterkt door 
het feit dat ambachtslieden soms samenwoonden in 
een straat of een wijk, bijvoorbeeld omdat ze een 
gespecialiseerd beroep (edelsmeden) uitoefenden of 
milieuoverlast (leerlooiers) veroorzaakten. Ten slot-
te waren de oudste gilden in veel gevallen opge-
richt als een religieuze broederschap of daaraan 
gelieerd. Deze lekenorganisaties organiseerden kerk- 
en begrafenisdiensten en liefdadigheid voor de 
leden (waaronder in dit geval ook vrouwen). Er 
zijn voorbeelden van ambachtsgilden en broeder-
schappen die niet alleen hun eigen leden dienden, 
maar ook algemene charitatieve doelen. De gilden 
in Toulouse droegen bijvoorbeeld de helft van de 
boetes die zij inden voor het werken op heilige 
dagen, over voor het onderhoud van de drie brug-
gen over de rivier de Garonne.

In sommige twaalfde-eeuwse steden werden de 
statuten van de gilden door het stadsbestuur goed-
gekeurd en erkend, maar de ambachtslieden wer-
den door de bestuurselite van koopliedenonderne-
mers (en in het geval van de Italiaanse steden 
tevens de aristocratie) systematisch uitgesloten van 
het stedelijke bestuur. De politieke onvrede en 
sociale onrust die hiervan het resultaat waren, leid-
de in Florence in 1293 tot de toelating van twaalf 
machtige ambachten tot het stadsbestuur (met 
name die van de internationale handelaren, de 
advocaten en notarissen, en de bankiers), tegelij-
kertijd werd het aantal bestaande beroepsorganisa-
ties van enkele tientallen teruggebracht tot 21 
erkende ambachtsgilden. Het streven naar politieke 
participatie veranderde de positie van de gilden in 
de samenleving, omdat medezeggenschap grotere 
controle door het stadsbestuur met zich meebracht. 
De politieke en sociale onvrede werd in de tweede 
helft van dertiende eeuw tevens gevoed door de 
groeiende sociaal-economische tegenstellingen. 
Vooral in de textielsteden in Vlaanderen en Italië 
resulteerde de neergaande conjunctuur tot een ver-

7.22  Tunnel behorend tot het ste-

delijke watervoorzieningssysteem 

in Exeter, veertiende eeuw. 

Middeleeuwse steden investeerden 

in publieke voorzieningen om de 

stad leefbaar, veilig en schoon te 

houden. In het Engelse Exeter werd 

in de veertiende eeuw bijvoorbeeld 

een complex van tunnels met 

loden pijpen aangelegd om schoon 

drinkwater van buiten de stad naar 

verschillende publieke fonteinen in 

de stad te leiden.

slechtering van de levensomstandigheden van veel 
loonarbeiders, waarvoor overheid en ambachts- 
gilden een oplossing moesten vinden.

Een groot deel van de stedelijke bevolking was 
in tijden van honger of ziekte aangewezen op de 
vrijgevigheid van de rijke burgers, de kerk en de 
zorginstellingen die vanaf de twaalfde eeuw wer-
den opgericht. Hospitalen voor zieken en melaatsen 
en gasthuizen voor pelgrims en ouderen werden in 
heel Europa opgericht (afb. 7.20 en 7.21). In de 
Noord-Franse en Zuid-Nederlandse steden en dor-
pen functioneerden tevens (parochiale) armentafels, 
die voedsel, brandstof en kleding uitdeelden aan 
behoeftige stedelingen. Opvallend is de beperkte, 
coördinerende rol van het stadsbestuur met betrek-
king tot de zieken- en armenzorg, want deze werd 
vrijwel geheel georganiseerd en gefinancierd door 
kerken, kloosterordes en rijkere burgers. Dit gold 
in de centrale middeleeuwen tevens voor de scho-
len, die in deze periode aanvankelijk nog verbon-
den waren aan kathedralen en kloosters, maar in 
de twaalfde eeuw nam het aantal parochiescholen 
snel toe. De oudste universiteiten, als corporaties 
typische stedelijke instellingen, dateren ook uit de 
periode rond 1200. Hoe moeizaam de samenwer-
king in de middeleeuwse steden soms tot stand 
kwam, de institutionele organisatie die ze aan het 
einde van de dertiende eeuw kenden, zou nog eeu-
wenlang stand houden (afb. 7.22).
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7.23  Absolon Stumme, pagina uit 

het stadsrecht van Hamburg, 1497, 

Staatsarchiv der Freien und 

Hansestadt Hamburg, Hamburg. 

Aan het eind van de dertiende 

eeuw waren steden in heel Europa 

uitgegroeid tot handelscentra van 

formaat, een ontwikkeling die zich 

in sommige regio’s in de late mid-

deleeuwen zou doorzetten. Dit fraai 

geïllustreerde stadsrecht uit het 

eind van de vijftiende eeuw getuigt 

van het zelfbewustzijn van de 

Hamburgse burgers en de voor-

spoed die de handel bracht, hoe-

wel de stad formeel niet helemaal 

onafhankelijk was. De miniatuur 

staat aan het begin van het gedeel-

te ‘Van Schiprechte’. 
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8 BESLUIT

Rond 1300 was Europa dichter bevolkt en meer 
verstedelijkt dan drie eeuwen eerder; daarnaast 
hadden de economische ontwikkelingen zeer waar-
schijnlijk geleid tot een grotere welvaart op het 
continent. De ontluikende steden hadden zich ont-
wikkeld tot centra van markten, productie en kapi-
taalvorming en vormden knooppunten in regionale 
en internationale handelsnetwerken. In de steden, 
evenals op het platteland, waren nieuwe gemeen-
schappen ontstaan die beter in staat waren om de 
persoonlijke vrijheid en bezittingen van hun leden 
te waarborgen. De versnelde verspreiding van 
markten en gemeenschappen was echter een proces 
dat meerdere eeuwen bestreek en niet alle delen 
van Europa in dezelfde mate kenmerkte. Op enkele 
economische kerngebieden na was Europa aan het 
einde van de dertiende eeuw in essentie nog een 
agrarische samenleving. In de kerngebieden leidde 
de groei van de op profijt gerichte productie en 
handel in de late middeleeuwen tot het ontstaan 

van een markteconomie, waarbij ook arbeid, land 
en kapitaal via de markt werden uitgewisseld (afb. 
7.23).

Sporen van belangrijke kenmerken van de he-
dendaagse samenleving en economie voeren terug 
tot de centrale middeleeuwen; in retroperspectief 
waren deze dynamische eeuwen dus richtingge-
vend voor de wording van het moderne Europa. 
Een radicale breuk tussen voormodern en modern 
Europa valt op grond van het recente historisch 
onderzoek vanuit een empirisch oogpunt niet vol 
te houden. Tegelijk moeten de vele doodgelopen 
sporen niet over het hoofd gezien worden, want 
die onthullen juist het anders-zijn van middeleeuws 
Europa. De middeleeuwen onderscheidden zich 
nog het meest door een zekere gelaagdheid: de 
economie was tegelijkertijd gericht op subsistentie 
als op handelswinst, de samenleving werd gelijk-
tijdig gekenmerkt door horigheid op het platteland 
als vrijheid in de steden. De waardering van de 
middeleeuwen wordt echter bovenal bepaald door 
de ervaring van de eigen, moderne tijd. 



146

cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen

om verder te lezen

Bavel, B. van, Manors and markets. Economy and society in 
the Low Countries, 500-1600 (Oxford 2010).

Blockmans, W., Metropolen aan de Noordzee. De geschiede-
nis van Nederland, 1100-1560 (Amsterdam 2010).

Britnell, R., The commercialisation of English society, 
1000-1500 (Cambridge 1993).

Duby, G., Rural economy and country life in the medieval 
West, vertaling C. Postan (2e druk; Philadelphia 
1998).

Favier, J., Gold and spices. The rise of commerce in the 
Middle Ages (Londen 1998).

Goff, J. Le, The birth of Europe, vert. J. Lloyd (Malden 
en Oxford 2005).

Graham-Campbell, J. en M. Valor ed., The archaeology 
of medieval Europe. Vol. 1: Eight to twelfth centuries AD 
(Aarhus 2007).

Hunt, E. en J. Murray, A history of business in medieval 
Europe, 1200-1550 (Cambridge 1999).

Hodges, R., Dark Age economics. A new audit (Londen 
2012).

Langdon, J. en J. Masschaele, ‘Commercial activity 
and population growth in medieval England’, 
Past & Present 190 (2006) 35-81.

Lilley, K., Urban life in the Middle Ages 1000-1450 
(Basingstoke 2002).

Lopez, R., The commercial revolution of the Middle Ages, 
950-1350 (Englewood Cliffs, NJ 1971).

Loveluck, Ch., Northwest Europe in the Early Middle Ages, 
c. AD 600-1150. A comparative archaeology 
(Cambridge 2013).

Mitterauer, M., Why Europe? The medieval origins of its 
special path, vertaling G. Chapple (Chicago en 
Londen 2010). 

Moore, R., The first European revolution, c. 970-1215 
(Oxford en Malden, MA 2000).

Reynolds, S., Kingdoms and communities in Western Europe, 
900-1300 (2e druk; Oxford 1997).

Scott, T., The city-state in Europe, 1000-1600. Hinterland, 
territory, region (Oxford en New York 2012).

Slicher van Bath, B., De agrarische geschiedenis van West-
Europa (500-1850) (6e druk; Utrecht 1987).

Spufford, P., Power and profit. The merchant in medieval 
Europe (New York 2003).

Waley, D. en T. Dean, The Italian city republics (4e 
druk; Londen 2013).

Wickham, C., The inheritance of Rome. A history of Europe 
from 400 to 1000 (Londen 2009).



147

de middeleeuwen als een tijd van stilstand?

belangrijke begrippen, gebeurtenissen en personen

ambachtsgilde Vereniging van ambachtslieden die hetzelfde beroep 
uitoefenden en de belangen van de beroepsgroep behartigde. Naast 
een economische hadden ze ook vaak een sociale, politieke en reli-
gieuze functie.
armentafels Particuliere liefdadigheidsinstellingen die behoeftigen 
van voedsel, brandstof en kleding voorzagen; vaak een kerkelijk ini-
tiatief.
commerciële revolutie Term geïntroduceerd door Robert S. Lopez, 
waarmee hij de ingrijpende veranderingen aanduidde die zich in de 
twaalfde en dertiende eeuw in West-Europa voltrokken op het ge-
bied van de handel en de economie. 
communes Vaak stedelijke gemeenschappen, die meestal waren ont-
staan uit een eedgenootschap (coniuratio). Deze gemeenschappen 
waren de ontvangers van de stedelijke rechten en verwierven zo-
doende een meer of mindere mate van autonomie. We kennen ook 
enkele gemeentes op het platteland.
Duitse Hanze Vereniging van kooplieden uit Westfalen en Noord-
Duitsland, die in de veertiende eeuw uitgroeide tot een machtige 
belangenorganisatie van steden in dit gebied met een dominante 
positie in de handel met het Oostzeegebied. Belangrijkste Hanze-
steden waren Lübeck en Hamburg.
Eerste Europese Revolutie Term waarmee Robert I. Moore het radi-
cale karakter van de veranderingen op economisch, sociaal en cultu-
reel gebied in West-Europa in de jaren tussen ca. 1000 en 1300 
benadrukte.
emporia Handelsplaatsen in de vroege middeleeuwen, vaak gelegen 
aan de kust bij riviermondingen, bijvoorbeeld Dorestad of Hamwic.
handelsgilden Verenigingen van kooplieden, soms ook wel hanzes 
of koopliedengilde genoemd, bedoeld om risico’s te spreiden en 
een betere onderhandelingspositie met autoriteiten te bewerkstelli-
gen. In de steden vormde het koopliedengilde meestal de toonaan-
gevende groep.
hofstelsel Een organisatievorm van het grondbezit waarbij onvrije 
boeren (horigen) gebonden waren aan het land. Ze moesten een 
deel van hun eigen productie afstaan aan de heer en waren daar-
naast verplicht een deel van hun tijd te besteden aan het bewerken 
van diens land (herendiensten).
horigen Boeren die gebonden waren aan het land dat ze bewerkten 
voor hun heer. Onvrije boeren moesten een deel van hun oogst 
afstaan en herendiensten verrichten. Ze hadden geen toegang tot een 
normale rechtsgang en hadden voor specifieke handelingen toestem-
ming nodig van hun heer.
jaarmarkten van Champagne Circuit van markten georganiseerd in 
de streek van de Champagne waar handelaren uit Italië en het 
Noordzeegebied, de twee meest geürbaniseerde streken van toenma-
lig Europa, elkaar konden ontmoeten. Deze markten ontstonden in 
de elfde eeuw en bereikten hun grootste bloei in de twaalfde en 
dertiende eeuw.

middeleeuwse klimaatoptimum Klimaatverandering in de periode 
tussen 700 en 1300. Een lichte stijging van de temperatuur leidde 
tot een toename van de agrarische productie.
religieuze broederschappen Een vereniging die niet zozeer vanuit 
een bepaald beroep was georganiseerd, maar vanuit een specifieke 
devotie, bijvoorbeeld voor een speciale heilige. Deze broederschap-
pen namen naast religieuze ook sociale taken op zich en speelden 
soms een rol in de stedelijke politiek.
stadsrecht Term waarmee de rechten aangeduid worden die een 
stad had weten te verwerven. Het belangrijkste was de gegarandeer-
de vrijheid van de inwoners van een stad (vaak na een jaar en een 
dag in de stad woonachtig geweest te zijn). Daarnaast ging het 
meestal om het recht een muur te bouwen, zelf recht te kunnen 
spreken, markt te kunnen houden, tolvrijheid en munt te slaan. 
Dergelijke rechten werden soms door strijd maar meestal door 
onderhandelen verworven. Stadsrechten waren daarom voor elke 
stad verschillend, maar we zien wel dat sommige steden het recht 
van andere steden overnemen, waardoor er stadsrechtfamilies ont-
staan. Zo namen heel wat steden de stadsrechten van Leuven, Aken 
of ’s-Hertogenbosch als voorbeeld.




