
HC Stedelijke Dynamiek in de Lage Landen (1050 - 1700) 
 
Vraag 1 
Wat maakte de opkomst van de stedelijke burgerij in de 
Nederlanden mogelijk?   
Periode: 1050 - 1302 
→ Opkomst van de stedelijke burgerij 
KA’s:  
- De opkomst van de handel en ambacht die de basis legde 
voor het herleven van de agrarisch - urbane samenleving 
- De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende 
zelfstandigheid van steden. 
 
Vraag 2 
Welke invloed hadden sociaal-economische en politieke 
ontwikkelingen  
op de positie van de stedelijke burgerij in de Nederlandse 
gewesten?  
periode 1302 - 1603 
→ Positie van de stedelijke burgerij  
KA’s: 
- De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende 
zelfstandigheid van steden. 
- Begin staatsvorming en centralisatie 
- De protestantse Reformatie die de splitsing van de 
christelijke kerk in Wes-Europa tot gevolg had 
- Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de 
stichting van de Nederlandse staat 
 



Vraag 3 
In hoeverre bepaalde de burgerij de ontwikkelingen in de 
Republiek in de Gouden Eeuw?  
Periode: 1602 - 1700 
→ Een succesvolle Republiek 
KA’s: 
- Het streven van vorsten naar absolute macht 
- De bijzondere plaats in staatkundig en de bloei in 
economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse 
Republiek 
- Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het 
begin van een wereldeconomie 
Ondersteunende vragen bij onderzoek 
 
 Deel 1: 1050 - 1302 → Opkomst van de stedelijke burgerij 
 
1. Beschrijf hoe in de stad / regio vanaf de 11e eeuw een 
agrarisch - urbane samenleving ontstond 
 
2. Leg uit welke gevolgen stadsrechten hadden voor de 
economische, culturele en politieke positie van de stad / 
regio 
 
3. Leg aan de hand van voorbeelden uit hoe de stad / regio 
zich in de late middeleeuwen economisch succesvol 
ontwikkelde 
 
4. Leg uit dat de opkomst van de stad / omgeving leidde 
tot politieke spanningen tussen de adel en patriciërs 



enerzijds en boeren en ambachtslieden anderzijds 
————————————————————————————
————- 
Deel 2: 1302 - 1602 → Positie van de stedelijke burgerij  
 
5. Leg aan de hand van voorbeelden uit dat de stad / regio 
een eigen positie had binnen het stedelijk netwerk in de 
Nederlandse gewesten (en daarbuiten) 
 
6. Leg uit dat de opkomst van de burgerij gevolgen had 
voor de positie van de geestelijkheid 
 
7. Leg uit welke gevolgen de centralisatiepolitiek van de 
vorst had op de positie van de stedelijke burgerij in de stad 
/ regio 
 
8. Geef voorbeelden van hoe de stad / regio gevolgen heeft 
ondervonden van de politieke en religieuze oorzaken van de 
Opstand. 
————————————————————————————
————— 
Deel 3: 1602 - 1700 → Een succesvolle Republiek 
 
9. Geef voorbeelden van hoe in de stad / regio de Gouden 
Eeuw zichtbaar werd en hoe het stadsbestuur maatregelen 
nam om de welvaart te behouden 
 
10. Leg aan de hand van voorbeelden uit hoe de burgerij in 
de stad / regio blijk geeft van haar groeiende / verworven 



welvaart (ontstaan burgerlijke cultuur) 
 
11. Leg uit hoe in de stad / regio voelbaar was dat er in de 
2e helft van de 17e eeuw een einde kwam aan het 
economische succes van de Republiek.  
 
 
Dynamische ontmoetingen  
 

 

 
 

Persoon 1 
A Beschrijf de:  
1. Politieke omstandigheden waarin deze persoon leefde. 
2. Economische omstandigheden waarin deze persoon 
leefde. 
3. Religieuze omstandigheden waarin deze persoon leefde. 
4. Sociale omstandigheden waarin deze persoon leefde. 

Persoon 2 
A. Beschrijf de : 
1. Politieke omstandigheden waarin deze persoon leefde. 
2. Economische omstandigheden waarin deze persoon 
leefde. 
3. Religieuze omstandigheden waarin deze persoon leefde. 
4. Sociale omstandigheden waarin deze persoon leefde. 



	

	

	
	
	

B. Oorzaak voor de ontmoeting tussen Persoon 1 en 2 
Waarom ontmoeten deze personen elkaar. Is de 
ontmoeting vooral politiek, economisch, een religieus of 
een sociaal van aard? Of is het een combinatie van 
meerdere van de bovenstaande redenen?	

C. Verloop van de ontmoeting tussen Persoon 1 en 2 
Hoe verliep de ontmoeting? Noteer dus ‘hoe’ de 
ontmoeting van de personages verliep. Je zult je moeten 
inleven in jouw personage. Was het een prettige 
ontmoeting of juist niet? Waren de twee personen 
gelijkwaardig aan elkaar? Uiteraard moet je dit baseren op 
feiten. 

D. Gevolgen van de ontmoeting 
Maak de balans op van de ontmoeting: welke positieve en 
negatieve gevolgen heeft deze gehad voor het leven van 
de personages en misschien voor de groep waar zij deel 
van uit maakten? Misschien was de impact van de 
ontmoeting voor de een groter dan voor de ander? 


