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Aansluiting bij het leerplan 
 

 

Leerdoelen 
Het project streeft drie leerdoelen na. Na de gastles: 
1 - hebben de leerlingen geleerd over Leiden in het tijdvak van Steden en Staten; 
2 - weten de leerlingen wat Leids laken is en hoe het werd gemaakt; 
3 - hebben de leerlingen een idee hoe anders het dagelijkse leven in een stad was in de 
middeleeuwen. 

 
Leergebieden 
‘Levende Geschiedenis: de middeleeuwen’ is te plaatsen in de volgende leergebieden: 
1 - Oriëntatie op jezelf en de wereld 
2 - Kunstzinnige oriëntatie 
3 - Nederlands 

 
Kerndoelen 
Het project sluit aan bij de kerndoelen: 
1 De leerlingen leren informatie verwerven uit gesproken taal. 

 

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

 
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

 
50 De leerlingen leren omgaan met een landkaart. 

 
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig 
in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

 
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en 
boeren, Grieken en Romeinen en steden en staten. 

 
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed.
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De lessen 
 

 

Opzet van de lessen 
Het project ‘Levende Geschiedenis: de middeleeuwen’ bestaat uit drie lessen: 

   een introductieles door uzelf 
 de gastles door een gastdocent van PRAE (u hebt de keuze uit een basisles of een 

plusles) 
 een reflectieles waarin de leerlingen de informatie uit de twee voorgaande lessen 

verwerken of een verdiepingsles waarin u met de leerlingen dieper op de stof ingaat. 
 
 
 

De introductieles 
In principe is er geen voorbereiding nodig voor de gastles. De gastdocente neemt alles mee 

wat zij nodig heeft en als de leerlingen nog nooit van de middeleeuwen hebben gehoord is 

dat op zich geen probleem. De gastles zal echter beter tot zijn recht komen als de leerlingen 

enigszins zijn voorbereid. De ervaring leert dat kinderen met voorkennis de aangeboden stof 

beter kunnen opnemen en waarderen. 
 

De introductieles kunt u heel eenvoudig vormgeven door bijvoorbeeld het hoofdstuk over de 

middeleeuwen in de geschiedenismethode met de klas te behandelen (indien van 

toepassing). 
 

Of u kunt een verhaal of boek voorlezen over de middeleeuwen: 
 

    ‘Over vroeger en nu’ van Agave Kruissen, Martine Letterie en Janny van der Molen: 

vijftig verhalen bij de canon 

 ‘Van tijd tot tijd’ van Ben Verschuren en Sjef Schmierman: verhalen over de 

geschiedenis van Nederland, van 10.000 voor Christus tot het jaar 2050 

    ‘Lang geleden’  van Arend van Dam en Alex de Wolf: de geschiedenis van Nederland 

in vijftig voorleesverhalen 
 

 

U kunt de leerlingen een inleiding geven over Leiden in de middeleeuwen aan de hand van 
de informatieve tekst die bij deze lesbrief is gevoegd. Wanneer waren de middeleeuwen? 
Hoe zag Leiden er toen uit? Hoe weten we dat? 

U kunt ook met de klas een filmpje kijken over de middeleeuwen: 

Over de burcht van Leiden: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081231_burchtleiden01 

 
Het Klokhuis in de middeleeuwen: 
https://www.youtube.com/watch?v=PC5wfQXm9dk 

 
Tijd: naar eigen inzicht

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081231_burchtleiden01
https://www.youtube.com/watch?v=PC5wfQXm9dk
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Les wordt gegeven door: u zelf 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord 

 
 
 

De gastles: Levende Geschiedenis Basis 
Tijdens de basis-gastles komt een middeleeuwse vrouw met een mand vol echte 
archeologische vondsten en replica’s van middeleeuwse gebruiksvoorwerpen naar de klas 
om meer te vertellen over het leven in een middeleeuwse stad. Zij vertelt over de huizen, de 
kleding, het eten,  de kinderen en de ambachten. Zij is wolbewerkster en maakt samen met 
vele stadsgenoten de beroemde stof Leids laken. De leerlingen bekijken, voelen en proeven 
zelfs van de dingen die de dame mee heeft meegebracht. Bovendien doen zij in groepjes een 
activiteit, zoals vonken slaan met de vuurslag, wol spinnen, schrijven op een wasplankje 
o.i.d. 

 
Tijd: 90 minuten 
Les wordt gegeven door: gastdocente van PRAE 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord, tafel om spullen uit te stallen 
Voorbereiding: de gastdocente komt ca. een half uur voor aanvang van de les om zich om te 
kleden en alle spullen klaar te zetten. 
Mocht de klas het aankunnen is het gezellig als de leerlingen in een kring zitten. De 
leerkracht is actief aanwezig om de orde en rust te handhaven en eventueel te helpen met 
de activiteiten. 

 
 
 

De gastles: Levende Geschiedenis Plus 
Tijdens de plus-gastles komen één of twee middeleeuwse vrouwen met een mand vol echte 
archeologische vondsten en replica’s van middeleeuwse gebruiksvoorwerpen naar de klas 
om meer te vertellen over het leven in een middeleeuwse stad. Zij vertellen kort over het 
dagelijks leven in de middeleeuwen en over de productie van Leids laken. Vervolgens gaan 
de leerlingen in ca. 5-6 groepjes (afhankelijk van de grootte van de klas) aan de slag met 
opdrachten over middeleeuws eten, gebruiksvoorwerpen, archeologische vondsten, zij doen 
middeleeuwse spelletjes e.d. 
Als afsluiting maken de leerlingen een knikkerzakje van vilt en knikkers of ander 
middeleeuws speelgoed van klei. 

 
Tijd: 120 minuten 
Les wordt gegeven door: gastdocente(n) van PRAE 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord, tafel om spullen uit te stallen 
Voorbereiding: de gastdocente komt ca. een half uur voor aanvang van de les om zich om te 
kleden en alle spullen klaar te zetten. De leerkracht verdeelt de klas in 5-6 groepen (ca. 5 
kinderen per groepje). 

 
De leerkracht is actief aanwezig om de orde en rust te handhaven en te helpen met de 
opdrachten en knutselactiviteit.
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De reflectie- of verdiepingsles 
Tijdens de reflectieles verwerken de leerlingen de nieuwe stof die tijdens de twee 
voorgaande lessen is aangeboden. Dat kan heel eenvoudig of wat uitgebreider, afhankelijk 
van de beschikbare tijd. 

 
De meest eenvoudige manier om de leerlingen terug te laten kijken naar de lessen is om ze 
een aantal vragen te stellen: 

   Welke voorwerpen hebben we gezien? 
   Wat hebben we geleerd over deze voorwerpen? 
   Wat vond je het mooiste of meest bijzondere voorwerp? 

   Wat hebben we geleerd over Leiden? 
Ze kunnen hierover een stukje schrijven en/of een tekening maken. 

 
Als u meer tijd tot u beschikking heeft, kunt u met de leerlingen een verdiepingsles doen. 
Hieronder staan twee voorbeelden beschreven. Uiteraard staat het u ook vrij om zelf iets 
creatiefs te bedenken. 

 
Middeleeuwse spelletjesmiddag 
Organiseer met de klas een middeleeuwse spelletjesmiddag. Bekijk het schilderij 
‘Kinderspelen’ van Pieter Brueghel de Oude met de klas (via digibord of kopieën) en bedenk 
met de klas: 
Welke spelletjes zien we? 
Wat doen de kinderen allemaal? 
Welke activiteiten lijken ons leuk om te doen? 
Welke vindt de juf/meester veilig om te doen? 
Wat hebben we er voor nodig? 

 
Verzamel materialen en knutsel eventueel zelf spelmateriaal. Zet dan een spelletjesparcours 
uit en speel eens een middag op z’n middeleeuws! 

 
Kootspel maken 
Middeleeuwse kinderen speelden heel veel met kootjes en bikkels, botten uit de poten van 
koeien, varkens, geiten en schapen. Daar is nu niet makkelijk meer aan te komen, daarom 
hier een moderne variant. 

 
Dit heb je nodig: 
Kartonnen kokers van aluminiumfolie/bakpapier/keukenrollen 
Plastic zak of stevig papier 
Zand 
boterhamzakjes 
Stevig plakband 
Verf 

 
Zo maak je het: 
Snijd of knip een stuk van ongeveer 7 cm van een kartonnen koker af. Knip een rondje uit de 
plastic zak of het stevige papier en plak hiermee één kant van het kokertje goed dicht. Doe
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wat zand in een boterhamzakje. Knoop het goed dicht en stop het in het kartonnen kokertje. 
Plak ook de andere kant dicht. Met de verf kan je het ‘kootje’ mooi beschilderen. Je moet er 
in ieder geval een puntenaantal op schilderen. Maak op deze manier vijf kokertjes, elk met 
een ander puntenaantal (1 t/m 5). Als laatste maak je de ‘werpkoot’, zonder puntenaantal, 
maar iets zwaarder dan de rest. 

 
Zo speel je het: 
Zet de ‘kootjes’ in een rijtje naast elkaar. Gooi met het ‘werpkootje’ zoveel mogelijk ‘kootjes’ 
om. Tel de punten bij elkaar op van de kootjes die zijn omgevallen. Dan is de volgende aan 
de beurt. Je kan dit spel met zoveel kinderen doen als je wilt. Wie de meeste punten heeft, 
heeft gewonnen. 

 
 
 

Stadswandeling door Leiden 
De klas uit en de stad in om te kijken wat er nog te zien is van middeleeuws Leiden, want 
dat is verrassend veel! 

 
U kunt zelf een wandeling samenstellen met behulp van de app De Leidse Loper: 
https://www.visitleiden.nl/nl/zien-doen/beleven/wandelen-en-fietsen/wandelen/de-leidse- 
loper 
De burcht, de Hooglandse kerk, de Pieterskerk, het Gravensteen en de Langebrug hebben 
allemaal een middeleeuwse oorsprong. De Breestraat is de oudste straat van Leiden. En 
waar nu op zaterdag de markt staat, stond hij ook al in de middeleeuwen. 

 
Museum De Lakenhal heeft een wandeling met app ontwikkeld over Leids laken: 
http://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/app-leids-laken 

 
U kunt bovendien één of meer van onderstaande musea bezoeken met de klas. 

 

 
 

Uitjes in en om Leiden 
Het Leids Wevershuis (www.wevershuis.nl) 
Leidse textielgeschiedenis over wonen, werken en welzijn vanaf 1355. 
Middelste Gracht 143 
Leiden 
Open: di t/m zondag van 13.00 tot 16.00 uur 

 
Museum De Lakenhal (www.lakenhal.nl) 
Leidse stadsgeschiedenis. 
Oude Vest 28 
Leiden 
Open: gesloten tot voorjaar 2019, daarna di t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur 

 
Rijksmuseum voor Oudheden (www.rmo.nl) 
Archeologische voorwerpen uit de Middeleeuwen 
Rapenburg 28 
Leiden

https://www.visitleiden.nl/nl/zien-doen/beleven/wandelen-en-fietsen/wandelen/de-leidse-loper
https://www.visitleiden.nl/nl/zien-doen/beleven/wandelen-en-fietsen/wandelen/de-leidse-loper
http://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/app-leids-laken
http://www.wevershuis.nl/
http://www.lakenhal.nl/
http://www.rmo.nl/
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Open: di t/m zondag 10.00 tot 17.00 uur 

 
Pilgrim Museum (www.leidenamericanpilgrimmuseum.org) 
Een woonhuis uit de 14e eeuw met een interieur uit de 16e-17e eeuw. Maar in het pandje 
ernaast (dat er ook bij hoort) is een echt middeleeuws interieur bewaard gebleven! 
Beschuitsteeg 9 
Leiden 
Open: do, vrij, za 13.00 tot 17.00 uur 

 
Archeon (www.archeon.nl) 
Archeologisch themapark met een middeleeuws stadje. Waan je echt in de middeleeuwen 
en ga op bezoek bij de bakker, de schoenmaker, de wever of de smid. 
Archeonlaan 1 
Alphen aan den Rijn 
Open: di t/m zondag 10.00 tot 17.00 uur 

 
 
 

 

Leestips 
Ga je mee naar toen? Tijdreis door Leiden 
E. Grootveld & D. Olthof 
Primavera Pers, Leiden (2010) 

 
Voor meer leestips:  https://www.entoen.nu/nl/hebbanollavogala

http://www.leidenamericanpilgrimmuseum.org/
http://www.archeon.nl/
https://www.entoen.nu/nl/hebbanollavogala
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Achtergrondinformatie: middeleeuws Leiden 
De periode tussen 500 en 1500 noemen we de middeleeuwen. In deze tijd is de stad Leiden 
ontstaan. Aan het eind van de middeleeuwen was Leiden één van de grootste steden van 
Nederland! 

 
De vroegste sporen van bewoning dateren uit de 9e of 10e eeuw. Het Waardeiland was toen 
een hoog opgeslibd stuk grond tussen twee Rijnarmen. Op het meest westelijke stuk ervan 
werd een ringwalburg aangelegd: een ronde aarden wal met een houten palissade er 
bovenop. Die beschermde mensen en vee in tijden van oorlog. Na verloop van tijd werd de 
grond verder opgehoogd en werd er een houten toren of palissade op gezet. Rond 1150 
werd de heuvel een laatste keer opgehoogd en werd er een tufstenen ringmuur met 
kantelen op gebouwd: de burcht van Leiden, één van de grootste mottekastelen van ons 
land. 

 
Toch was Leiden in die tijd nog geen echte stad. Op het westpuntje van het Waardeiland 
stond de Burcht, rond 1200 werd aan de Vliet het Gravensteen gebouwd, het kasteel van de 
Graaf van Holland, en op de Rijnoever lag een kleine nederzetting van ambachtslieden en 
vrijstaande boerderijen. Aan de Haarlemmerstraat zijn de resten van zo’n boerderij 
opgegraven. Raar idee, misschien: waar wij nu winkelen midden in de stad liepen 800 jaar 
geleden koeien te grazen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1– Leiden rond 1200 met de Burcht op het Waardeiland en het Gravensteen aan de Vliet. De straat 
met de huizen is de huidige Breestraat, de oudste straat van Leiden. 

 
In de loop van de 13e eeuw kwamen er steeds meer mensen in Leiden wonen. Door de 
ligging aan de Rijn kwamen er veel schepen langs met handelswaar. Er werd elke week markt 
gehouden, waar de mensen uit de omgeving naartoe kwamen om spullen te kopen en de 
producten van hun boerderijen te verkopen. Leiden groeide uit tot een echte stad. In de 13e 

eeuw woonden er rond de 1.200 mensen, in de 14e eeuw 4.000 en aan het eind van de 15e 

eeuw 12.000 (ter vergelijking: nu wonen er 120.000).
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Tijdens opgravingen vinden archeologen allerlei spullen terug die de middeleeuwse 
Leidenaren zijn verloren of hebben weggegooid, zoals schoenen, potten, messen en zelfs 
speelgoed. 

 
 

 

Afbeelding 2 – Middeleeuwse schoen.                                 Afbeelding 3 – Middeleeuwse kookpot. 

 

In de middeleeuwen droeg iedereen schoenen. Er was weinig verschil in model tussen 
mannen-, vrouwen- en kinderschoenen. De maten verschilden natuurlijk wel. 

 
Archeologen vinden ook heel veel aardewerk bij opgravingen: potten, kommen, kannen, 
pispotten. De middeleeuwers gebruikten aardewerk om in te koken, eten in te bewaren en 
op te dienen, water te halen en ja, ook om in te plassen als ze ’s nachts geen zin hadden om 
naar het toilet te gaan, dat vaak buiten achter het huis stond. Op afbeelding 3 zie je een 
middeleeuwse kookpot. Zo’n pot werd bij het vuur gezet om een lekkere ‘potagie’, een 
stoofpot, in te koken van bijvoorbeeld graan, erwten, kool en uien. 

 

 
Afbeelding 4 – Middeleeuws mes. 

 
In de stad werkten veel ambachtslieden: smeden, schoenmakers, botbewerkers, 
pottenbakkers, mandenvlechters, leerlooiers. Archeologen vinden hun producten terug bij 
opgravingen. 

 

 

 
Afbeelding 5 – Middeleeuws speelgoed: een koot, een dobbelsteen en een houten bal.
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Ook van middeleeuwse kinderen vinden de Leidse archeologen soms sporen terug in de 
vorm van hun speelgoed: bikkels en koten, dobbelstenen, een houten bal, tollen. 
Middeleeuwse kinderen speelden heel veel, vooral op straat, want de huizen waren vaak 
klein en donker. Op het schilderij ‘Kinderspelen’ van Pieter Brueghel de Oude zien we veel 
voorbeelden van spelletjes: 

 

 
Afbeelding 6 – Kinderspelen van Pieter Brueghel. 

 
Leids Laken 
In middeleeuws Leiden was de lakenproductie heel belangrijk. En daarmee bedoelen we niet 
beddenlakens! ‘Laken’ was in de middeleeuwen een soort sterke wollen stof. Hier maakten 
de mensen hun kleren van. Het Leidse laken was beroemd in heel Europa, vooral wegens de 
mooie kleuren. Het werd gemaakt van wol van Engelse schapen. 

 
De wol werd gewassen in de gracht, geverfd (rood, blauw, groen, geel), gekamd en 
gesponnen tot dunne draden. Spinnen gebeurde met een spintol, een houten stokje met een 
gewichtje onderaan, het spinklosje. Pas vanaf de 15e eeuw werden spinnewielen gebruikt. 
Uiteindelijk werd van de draden stof geweven. Om van die stof echt laken te maken moest 
hij nog worden behandeld met een mengsel van warm water, vollersaarde, urine en boter. 
Dit heet ‘vollen’. Hierdoor werd de stof steviger en compacter. Als het laken klaar was werd 
het gekeurd. Goedgekeurde stoffen kregen een lakenloodje als kwaliteitsgarantie en 
mochten verkocht worden. Archeologen vinden vaak lakenloodjes terug bij opgravingen; de 
stof zelf is meestal vergaan na al die eeuwen.



14  

 

 
Afbeelding 7 – Een spinklosje.         Afbeelding 8 - Een lakenloodje 

met de sleutels van Leiden. 
 

 

 

Afbeelding 9 – Een spintol.                       Afbeelding 10 - Een spintol in gebruik. 
 

 
 

 
Afbeelding 11 – Op dit schilderij van Van Swanenburg zien we hoe de wolwerkers de wol wassen, te drogen 

hangen over de brug, vlaken (de laatste viezigheid er uit slaan), en kammen of kaarden. Daarna is de wol klaar 
om te spinnen. 


