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  LES 1    L E V E N  I N  E E N  S TA D

Boeren en horigen die voldoende rechten hebben gekregen van hun heer of die zichzelf hebben 
vrijgekocht, kunnen naar de stad trekken. De steden hebben een bepaalde mate van zelfbestuur 
met eigen wetgeving en rechtspraak. Ze hebben een eigen belastingstelsel en laten vaak een 
stadsmuur bouwen om de vijand buiten de poorten te houden. De vroegste stadsmuren worden 
gemaakt met houten palen, later worden ze vaak herbouwd met steen zodat ze beter bestand zijn 
tegen aanvallende legers.
In elke stadsmuur is een aantal poorten waar je doorheen moet om in de stad te komen. ’s Avonds 
gaan de poorten dicht, alleen een klein deurtje blijft open om nog naar binnen te kunnen. De 
bewoners worden poorters genoemd. Oorspronkelijk zijn dat bewoners van havensteden (portus 
is Latijn voor haven), later worden ook bewoners van steden die geen haven hebben poorters 
genoemd.
De stad wordt bestuurd door een aantal burgemeesters en de vroedschap. De vroedschap heeft 
10 tot 40 leden. Dat zijn rijke poorters die voor het leven zijn benoemd. De vroedschap regelt 
fi nanciële kwesties en verkiezingen voor de bezetting van belangrijke functies in de stad. De leden 
van de vroedschap vergaderen gemiddeld een keer per week. Elk jaar kiezen ze een paar nieuwe 
burgemeesters.

Voor al deze rechten en vrijheden moet de stad belasting betalen aan de heer die de baas is in het 
gebied. De heer wordt hierdoor steeds minder afhankelijk van zijn inkomsten uit horigheid en van 
de diensten van de horigen. Hij kan de horigen dus steeds meer rechten verlenen, en steeds meer 
horigen kunnen zichzelf vrijkopen en naar de stad trekken. De steden groeien en krijgen meer 
inkomsten waarmee ze weer meer rechten kunnen kopen (zie verder les 2 over stadsrechten).

Met al die mensen die naar de stad trekken, wordt het belangrijk om goede regels op te stellen. 
De schout en zijn rakkers houden in de gaten of de poorters de regels naleven. Wie zich niet aan 
de regels houdt, wordt gestraft. In de middeleeuwen zijn dat vaak afschuwelijke straffen. Je kunt 
verbannen worden uit de stad, of veroordeeld worden tot de schandpaal. Een veroordeelde kan 
ook gegeseld worden. Dan wordt hij langdurig geslagen met een stok of zweep. De zwaarste 
straf is de doodstraf: iemand van adel wordt daarbij onthoofd, boeren en burgers worden meestal 
opgehangen. Dat gebeurt op een galgenveld, een woest stuk grond op een goed zichtbare plek 
buiten de stad. Vaak komen er veel poorters kijken als er een aantal veroordeelden worden 
opgehangen.

Als de vrije boeren van het platteland naar de stad trekken, kunnen ze niet langer gewassen 
verbouwen op het land van de heer. Ze moeten een ander beroep kiezen. Zo’n beroep heet een 
ambacht. Maar je kunt alleen een nieuw ambacht leren als je je aansluit bij een gilde. Een gilde is 
een soort vereniging en elk ambacht heeft zijn eigen gilde, bijvoorbeeld het pottenbakkersgilde, 
het weversgilde of het bakkersgilde. Binnen dit gilde wordt je opgeleid en er gelden strenge eisen. 
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Alleen jongens en mannen kunnen lid worden. Jonge jongens gaan in de leer bij een meester uit 
het gilde. Pas als hij goed genoeg is, kan de jongen gezel worden. Vanaf dan krijgt hij betaald 
voor zijn werk. Aan het einde van zijn leerperiode doet de gezel een meesterproef. Als hij hiervoor 
slaagt, mag hij zijn eigen bedrijf beginnen. Maar ook in zijn bedrijf moet hij zich houden aan de 
regels van het gilde.
De ambachtslieden in de stad hebben grondstoffen nodig om hun producten te kunnen maken: 
graan voor de bakkers, hout voor de tonnenmakers, wol voor de wevers enzovoort. Daarom is 
de stad een aantrekkelijke plek voor boeren en kooplieden om hun spullen te verkopen. Maar dat 
mag alleen als een stad marktrechten heeft gekregen van de heer.
Eens per jaar, bijvoorbeeld op de feestdag van de plaatselijke heilige, is de markt extra groot en 
feestelijk. Er komen handelaars van heinde en verre om er hun spullen te verkopen. Zo’n markt 
kan wel enkele weken duren. En in sommige steden zijn er in een jaar wel vijf jaarmarkten. Het zijn 
ook belangrijke plaatsen voor bijeenkomsten en ontmoetingen.

  LES 2    L E V E N  I N  E E N  K A S T E E L

Tegenwoordig noemen we kleine plaatsen een dorp en grote plaatsen een stad. In de 
middeleeuwen is een stad een plaats met bepaalde rechten, de zogenoemde stadsrechten. De 
heer verleent deze rechten aan de stad. Niet elke stad krijgt evenveel rechten en tegen betaling 
van een bede (geldgift) kunnen ze uitgebreid worden.
Tot de stadsrechten horen het mogen houden van een markt, tol heffen en het heffen van accijns. 
Al deze rechten bevorderen de handel en welvaart van de stad. Een ander stadsrecht is het recht 
om een stadsmuur te bouwen. Dat is strategisch dan weer heel handig, omdat je daarmee de 
vijand beter buiten de poort kunt houden. Overigens heeft niet elke stad een stadsmuur. http://
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_middeleeuwsestad02

De heren kunnen dus bepalen of een plaats meer rechten krijgt. Zij zijn na de koning de 
machtigste personen in het koninkrijk. Zij wonen vaak in kastelen. De benaming ‘kasteel’ stamt 
van het Latijnse castellum. Het is daar een omheinde legerplaats, een verdedigingswerk. In ons 
gebied zijn kastelen woning én verdedigingswerk ineen van de belangrijkste heren. De macht 
van een heer strekt zich uit over de afstand die iemand in één dag van en naar het kasteel kan 
afl eggen (15 tot 20 km). Om een groter gebied te controleren heeft een heer meer onderkomens 
nodig. Hij trekt dan met zijn ridders langs deze kastelen.

Kastelen zijn in deze tijd niet meer dan houten gebouwen met een houten muur eromheen. Zo’n 
muur heet een palissade. Vaak liggen de kastelen op een heuvel: een motte.
De bouwplaats van een kasteel wordt zorgvuldig gekozen. Er zijn een aantal belangrijke criteria 
voor de bouwplaats:
- een goed overzicht over het gebied;
- moeilijk in te nemen;
- in de buurt van drinkwater;
- bij velden waarop voedsel verbouwd kan worden;
- in de buurt van bouwmateriaal;
- in de buurt van (water)wegen.
In onze streken wordt vanaf 1200 baksteen het bouwmateriaal voor een kasteel. Dat kan ter 
plaatse worden gebakken in ons kleirijke land. Zo ontstaan de eerste stenen woontorens, die 
later op een aantal plaatsen nog worden uitgebreid met muren, torens en een gracht, zoals het 
Muiderslot uit de 14e eeuw.
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Bij een vijandelijke aanval is het kasteel de veiligste plek. De vijand kan het kasteel op verschillende 
manieren aanvallen. Bijvoorbeeld met stormladders die tegen de muren worden gezet, of met een 
stormram die een gat in een poort, toren of muur moet rammen. Om over de muren te klimmen 
wordt ook wel een verrijdbare toren ingezet die net zo hoog is als de muren van het kasteel. Met 
een brug kunnen de aanvallers van de toren op de muur klimmen. De toren is bedekt met natte 
huiden om hem te beschermen tegen brandende pijlen die over en weer worden afgeschoten. 
Als je niet over de muur kunt, kun je ook een tunnel graven om er onderdoor te gaan. Ligt er een 
gracht om het kasteel, dan kun je die dempen door er takkenbossen in te gooien.

Voor de verdediging is het eerst zaak om zo veel mogelijk voedsel binnen de muren te halen. Want 
als de belegering lang duurt, kun je geen nieuwe voorraden inslaan. Op de binnenplaats worden 
alle brandbare spullen weggehaald, zodat die niet meteen vlam kunnen vatten als de vijand 
brandende pijlen over de muur schiet. Over de rand van de muur worden hordijzen gehangen: 
houten overkappingen met aan de onderzijde werpgaten. Aanvallers die te dicht bij de muur 
komen, kunnen vanuit hier overgoten worden met hete olie, pek of water. Lange stokken met 
haken moeten de stormladders weer van de muur duwen, zodat de vijand er niet overheen kan 
klimmen. Door smalle schietgaten in de muren kun je brandende pijlen afsteken. Voor de vijand is 
het veel lastiger om door de smalle gaten te schieten, zodat je behoorlijk veilig zit achter zo’n gat.

Het draait in een kasteel niet alleen om vechten. Het dagelijkse leven speelt zich vooral af in de 
ridderzaal. Hier komt iedereen om te eten. De heer bespreekt met zijn ridders de zaken die met 
het kasteel of zijn land te maken hebben.
Een ridder wordt je niet zomaar. Allereerst moet je een man zijn uit een adellijke familie. Ook moet 
je voldoende geld hebben, want een harnas, paard en zwaard zijn duur. Ridders beginnen zo 
vroeg mogelijk met hun opleiding. Vanaf een jaar of zeven worden ‘toekomstige ridders’ naar een 
kasteel gestuurd. Als een soort dienaar treden ze in dienst van de heer. Ze krijgen les in bedienen 
en goede manieren. Op de binnenplaats leren ze vechten met stukken hout of botte wapens. Ze 
sporten veel om in vorm te blijven. Als de jongens veertien jaar zijn worden ze schildknaap en 
treden ze in dienst van een ridder. Ze helpen de ridder met de voorbereiding op het gevecht en 
dragen altijd zijn schild. Wie na vier jaar goed genoeg is, wordt door de koning tot ridder geslagen.
Ridders moeten goed kunnen vechten. Daarom gaan ze op trainingskamp: ze doen mee aan 
riddertoernooien als voorbereiding op de oorlog. Het riddertoernooi is een simulatiespel dat heel 
dicht bij de werkelijkheid komt. Het wordt in verschillende vormen georganiseerd. Gevechten van 
man tegen man, maar ook van twee groepen tegen elkaar. Die proberen elkaar dan gevangen 
te nemen. Soms loopt zo’n toernooi uit de hand. Er wordt zelfs wel eens op leven en dood 
gevochten.
Het harnas moet de ridder beschermen. Aan het eind van de 10e eeuw bestaat het uit een lang 
hemd van ijzeren ringen (maliënkolder) en een helm. Rond 1500 is het harnas een compleet pak 
geworden van ijzeren platen die met riemen aan elkaar worden bevestigd. Het is enorm zwaar. 
Onder zo’n harnas trekt de ridder eerst een gewatteerd pak aan en zet hij een soortgelijke muts 
op om zich te beschermen tegen het metaal van zijn eigen harnas. Het aankleden van een 
ridder duurt soms wel een uur, zelfs als iemand meehelpt. Door het harnas is de ridder voor de 
buitenwereld niet meer te zien. Op zijn paard is hij machtig, maar hij moet er wel voor zorgen dat 
hij er niet van afvalt. Als hij op de grond komt te liggen is dat zware pak alleen maar lastig.

  LES 3    H O N D E R D  J A A R  B O U W E N  A A N  E E N  K E R K

Op jaarmarkten lopen vaak jongleurs rond die liederen zingen en prachtige verhalen vertellen. De 
verhalen zijn op rijm, zodat ze makkelijker te onthouden zijn. Voor de stadsbewoners dienen de 
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verhalen niet alleen als vermaak, maar ook als wijze lessen. In veel verhalen is een moraal verstopt: 
doe niet net zoals deze fi guur, want dan zal het ook met jou niet goed afl open.
Langzaam maar zeker leren meer mensen schrijven en lezen en worden de verhalen opgeschreven. 
Bekende verhalen die eerst mondeling werden overgeleverd en die later op schrift zijn gesteld 
zijn Van den vos Reynaerde, Karel ende Elegast, Mariken van Nieumeghen en Heer Halewijn. 
Verhalen als dat van Reinaard de Vos worden niet alleen in onze streken verteld, maar ook in 
andere delen van Europa, zoals in Frankrijk. Voordat de verhalen worden opgeschreven hebben ze 
vaak al een lange reis achter de rug.

Hiervoor worden alleen Bijbelse verhalen opgeschreven. Dat gebeurt in het Latijn, de taal van de 
Romeinen. Latijn is de lingua franca (letterlijk: vrije, toegankelijke taal). Geestelijken en geleerden 
in de christelijke landen beheersen het Latijn en kunnen zo met elkaar communiceren.
Veel woorden in de kerk en wetenschap komen oorspronkelijk uit het Latijn, zoals het woord 
kathedraal. Dat komt van het Latijnse cathedra, dat (bisschops)zetel betekent. Een kathedraal is de 
kerk van een bisschop, die de leiding heeft over alle kerken in een bepaald gebied: een bisdom.
Een bouwmeester maakt het ontwerp voor de kathedraal en heeft de leiding. Bij de bouw gebruikt 
men veel gereedschappen die we nu nog kennen: hamers, zagen, boren, spijkers, meetlatten en 
beitels. Ook het bouwmateriaal is bekend: steen en hout. Omdat steenhouwers de stenen passend 
moeten snijden of zagen, wordt zachte steen gebruikt. Deze zachte steensoort komt niet altijd uit 
de omgeving en moet worden aangevoerd.
Op de bouwplaats dragen, slepen (met sleden of paard en wagen) of rijden (met kruiwagens) de 
sjouwers de materialen naar de juiste plaats. Een zwaar karwei, zeker als het materiaal naar boven 
moet. De stenen worden vaak opgetrokken langs een houten oprit. Metselaars verbinden de 
stenen met mortel (cement). Op houten stellingen of ladders die door timmerlui worden gemaakt, 
wordt er naar boven gewerkt. Deze timmerlui maken ook het plafond en de verschillende 
geraamten.
De beeldhouwer maakt de beelden die in de kerk of aan de buitenkant komen te staan. Hij maakt 
bijvoorbeeld de waterspuwers die we vaak zien bij een gotische kerk. Hun functie is water van de 
daken afvoeren, zonder dat het langs de muren druipt en de specie aantast. De spuwers zien er 
vaak uit als kleine monsters, allemaal verschillend.

Veel mensen die meewerken aan de bouw van de kathedraal zullen hem nooit zien als hij 
klaar is. De bouw duurt veel langer dan een mensenleven. Gemiddeld worden mensen in de 
middeleeuwen niet ouder dan veertig jaar. Als ze niet eerder sterven aan een besmettelijke ziekte 
zoals de pest.
De pest verspreidt zich van Azië naar Europa via de handel en soldaten. De oorzaak van de pest 
is een bacterie die vlooien overbrengen op ratten, maar dat wordt pas honderden jaren later 
bekend. De Zwarte Dood, zoals de pest genoemd wordt, herken je aan de builen (zwelling van de 
lymfeklieren) die een zieke krijgt.
Pestmeesters of snaveldokters bezoeken de zieken om te controleren of ze inderdaad lijden 
aan de pest. Als dat zo is, worden ze geïsoleerd, zodat ze anderen niet kunnen besmetten. De 
behandelingen van de pestmeesters stellen meestal niet zo veel voor. Hun beschermende kleding 
bestaat uit een hoed, een masker met ogen van glas, een houten stok (om zieken die te dichtbij 
komen weg te duwen), grote leren handschoenen, lange leren laarzen en een lange cape. Hun 
snavelachtige masker is gevuld met kruiden en specerijen om de lucht te zuiveren, omdat men 
denkt dat de pest zich door de lucht verspreidt. Wereldwijd zijn er naar schatting 75 miljoen 
mensen gestorven aan de pest, waarvan tussen de 25 en 50 miljoen in Europa.
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