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  LES 1    L A N D B O U W  E N  H A N D E L

In een middeleeuws dorp houdt de bevolking zich bezig met landbouw, veeteelt en ruilhandel, en 
beoefent zij verschillende ambachten. Het merendeel van de bewoners van het dorp is werkzaam 
op het land. Landbouwgrond verwerft men door woeste gronden te ontginnen. Wanneer de 
opbrengst van zo’n stuk grond afneemt, ontgint men een nieuw stuk grond. De bemesting van 
de zich steeds uitbreidende landbouwgrond is een probleem. De veestapel levert niet genoeg op 
om de akkers voldoende te bemesten. Daarom laat men het land een jaar braak liggen. Zo kan de 
grond op kracht komen en weer twee jaar lang bebouwd worden. Dit heet het drieslagstelsel.
Het bewerken van het land is zeer arbeidsintensief. Het meeste werk wordt met de hand gedaan. 
Het verbouwen van granen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Voor het zaaien wordt de 
akkergrond in de lente (gerst, haver) of in de herfst (tarwe, rogge) met een ploeg met ijzeren 
platen omgeploegd. Verse grond komt dan boven en het onkruid onder.
De ploeg wordt voortgetrokken door ossen. Zij dragen een juk dat aan de kop en de horens is 
bevestigd. Paarden kunnen bij het dragen van zo’n juk stikken, omdat er een smalle riem om de 
nek ligt die bij het voorttrekken wordt aangespannen. Met de uitvinding van de paardenhaam 
(een vast, houten halstuig) wordt het ook mogelijk om paarden voor de ploeg te spannen. 
Paarden nemen vanaf nu de taak geleidelijk over van de ossen.

Dankzij de verbeteringen in de landbouw, kunnen de boeren meer produceren. Meer dan ze zelf 
kunnen opeten en dus zijn er overschotten die geruild of verkocht kunnen worden.
In de tijd van Karel de Grote wordt in een groot deel van het Frankische Rijk met dezelfde munt 
betaald. Na het uiteenvallen van het Frankische Rijk is het ook gedaan met de eenheid op 
geldgebied. In de daaropvolgende eeuwen ontstaat er een veelheid aan munten, die in een groot 
aantal plaatsen die muntrecht hebben geslagen worden. Het muntrecht is felbegeerd, omdat 
degene die het heeft invloed kan uitoefenen op de economie en de handel.
Overal worden zilveren penningen geslagen, maar die krijgen niet overal evenveel zilver mee. 
Daardoor begint de waarde van de penning sterk uiteen te lopen, afhankelijk van de plaats waar 
hij gemunt is. Penningen uit Engeland of Keulen gelden als goede, maar in Utrecht maakt men er 
qua zilvergehalte een potje van. Een Utrechtse penning is minder dan de helft van een Engelse of 
een Keulse penning waard.

Om de handel sterker te maken, wordt er in 1356 in de Duitse stad Lübeck een 
belangengemeenschap opgericht: de Hanze. ’Hanze’ of ‘hanza’ is een Germaans woord voor 
‘groep’. Aanvankelijk bedoelen we met een hanze een groep handelaren die handelen in dezelfde 
producten en die een samenwerkingsverband aangaan. Als we spreken over de Hanze bedoelen 
we de Duitse Hanze. Dit is een verbond van handelssteden. In totaal behoren ongeveer 70 steden 
tot de Hanze. Deze Hanzesteden handelen vooral in het gebied rond de Noord- en de Oostzee. 
Naast Lübeck zijn er kantoren in de plaatsen Londen, Bergen, Brugge en Novgorod (Rusland). 
Oorspronkelijk vertegenwoordigt de Hanze alleen de kooplieden in een stad. Een koopman die 
over de schreef gaat, wordt zelfs berecht door een rechtbank van de Hanze!
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De Hanze drijft vooral handel in bulkgoederen als zout, graan, vis, hout, huiden, wijn en bier. Die 
goederen worden vervoerd met koggeschepen. De kogge is het belangrijkste handelsschip van de 
Hanze. Het is 15 tot 30 meter lang en je kunt er zowel mee zeilen als mee roeien.
Enkele IJsselsteden zoals Deventer, Kampen en Zutphen zijn aangesloten bij de Hanze. Zij 
profi teren zo van de privileges van de Hanze in het Oostzeegebied en van de Brabantse en 
Vlaamse markten. De IJssel, Waal en Rijn vormen de verbindingsrivieren tussen zeehavens als 
Antwerpen en Brugge en het Midden-Rijngebied. Stroomopwaarts vervoert men zout, vis, boter 
en kaas. Stroomafwaarts vooral wijn, maar ook hout, ijzer, staal, natuursteen, molenstenen, 
steenkolen en aardewerk. Graan en fruit gaat in twee richtingen. Meer over de Hanze: http://
entoen.nu/Hanze

  LES 2    H E T  B O U R G O N D I S C H E  R I J K

In de loop van de 14e eeuw groeit de macht van de hertogen van de heerlijkheid Bourgondië. De 
Bourgondische hertogen proberen in hun gebied een sterk centraal gezag te vestigen. Natuurlijk 
komen ze daardoor regelmatig in confl ict met allerlei belangengroepen als adel en stedelingen. 
Want door de centralisatie neemt de bureaucratie in macht en omvang toe. Ambtenaren nemen 
een steeds belangrijkere plaats in ten koste van de adel. Er komt een eenheidsmunt in het hele 
gebied. En er komen centrale instellingen op het gebied van bestuur en rechtspraak.

De Bourgondische hertogen zijn leenmannen van de Franse koning, maar zij stellen zich in de loop 
van de tijd steeds onafhankelijker op. Het nadrukkelijkst doet Filips de Goede dat in de 15e eeuw. 
Hij regeert van 1419 tot 1467. Hij kiest in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk 
de kant van Engeland en levert Jeanne d’Arc uit aan de Engelse koning.
Door huwelijk, koop, erfenis en verovering weet Filips de Goede zijn gebied enorm uit te breiden. 
Hij is een energiek bestuurder die zich laat bijstaan door deskundige adviseurs. Zijn rijk bestaat 
uit twee niet aaneengesloten gebieden: het Franse Bourgondië en het aangrenzende Franche-
Comté en in het noorden Limburg, Henegouwen, Brabant, Artesi (Artois), Vlaanderen, Zeeland en 
Holland.
Filips’ zoon Karel de Stoute regeert van 1467 tot 1477. Hij verwerft zijn bijnaam door driestheid, 
koppigheid en ijdelheid. Net als zijn vader steunt hij de Engelse en niet de Franse koning. Zijn 
vele oorlogen hebben grote (fi nanciële) gevolgen: aanvankelijk zijn er grote gebiedsuitbreidingen 
waardoor de twee delen van het Bourgondische Rijk voor het eerst aaneensluiten, maar later 
ontstaan grote fi nanciële en politieke problemen. De hogere belastingen die Karel eist worden 
afgewezen. Hij sneuvelt in de strijd tegen de opstandige hertog van Lotharingen.
Karel de Stoute wordt opgevolgd door zijn twintigjarige dochter Maria van Bourgondië. 
Wanneer de Franse koning Bourgondië aanvalt, zoekt zij steun bij de aartshertog van Oostenrijk, 
Maximiliaan van Habsburg. Ondanks het huwelijk tussen Maria en Maximiliaan verovert de Franse 
koning Lotharingen en Bourgondië. Alleen de Nederlanden blijven van Maria. In 1482 valt zij bij 
een jachtpartij van haar paard, breekt haar wervelkolom en sterft een langzame dood.

Voordat Vlaanderen onder bewind van de Bourgondiërs komt, heeft het een speciale status in 
het Franse koninkrijk. Maar wanneer Frankrijk in de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland strijdt, 
kiest ook Vlaanderen – net als Bourgondië – de zijde van de Engelsen. De Fransen trekken daarom 
Vlaanderen binnen en in 1300 valt Vlaanderen weer onder Frans gezag. Een jaar later houdt de 
Franse koning een Blijde Inkomst in de Vlaamse steden. Hij schaft een deel van de belastingen af, 
maar daarvan profi teren eigenlijk alleen de rijken. De ambachtslieden en het gewone volk hebben 
er niets aan. Wanneer in 1302 de belastingen voor iedereen verhoogd worden, komt het volk in 
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opstand. Ze tuigen een leger op van boeren, ambachtslieden en poorters en gaan de strijd aan 
met het Franse leger. Vooraf spreken de Vlamingen af dat ze geen gevangenen zullen maken, 
zoals gebruikelijk was. Wie van zijn paard wordt getrokken, wordt gedood. Wanneer de Fransen 
zien dat hun ridders worden afgeslacht, vluchten ze in paniek. De Vlamingen verzamelen minstens 
vijfhonderd gouden sporen van dode, Franse ridders.

De Guldensporenslag is later vastgelegd op een schilderij. Ook in de Bourgondische tijd leggen 
schilders de gebeurtenissen vast. Een beroemde schilder uit die tijd is Jeroen (of Jheronimus) Bosch. 
Hij is waarschijnlijk geboren in ’s-Hertogenbosch, waar hij zijn hele leven werkt. De schilderijen 
van Jeroen Bosch zijn een afspiegeling van zijn tijd. In opdracht van de elite maakt hij schilderijen 
waarop te zien is wat de elite bezighoudt, of juist waar zij zich aan ergeren, zoals luiheid, 
losbandigheid, bedelarij en bedrog.

  LES 3    D E  M A C H T  VA N  D E  K E R K

’s-Hertogenbosch hoort met Leuven, Brussel en Antwerpen tot de vier belangrijkste steden van 
het hertogdom Brabant. Vanaf 1370 bouwt men hier aan een gotische kerk.
De gotiek is een laatmiddeleeuwse kunststijl. Het is de eerste nieuwe stijl sinds de oudheid (de 
Romaanse kunst). Het begrip gotiek is geboren als een scheldnaam, genoemd naar de Goten die 
hebben bijgedragen aan de val van het Romeinse Rijk.
De gotische bouwkunst kenmerkt zich aan de binnenzijde door een streven naar verticale lijnen 
en naar licht. In tegenstelling tot de dikke muren en kleine ramen in de Romaanse kerk zien we nu 
hoge muren met grote ramen. Daarmee hangt een ander kenmerk van de gotische kerk samen: de 
buitenkant bestaat uit een geraamte van steunberen en luchtbruggen om de zijwaartse kracht van 
de hoge muren op te vangen.
De gotische bouwstijl past men het eerst toe in de buurt van Parijs. Daar ligt een zeer belangrijk 
klooster, het klooster van Saint-Denis. Daar baart men al vanaf de 8e eeuw de Franse koningen 
op.

Aan de omvang en de pracht en praal van de nieuwe kerk die in ’s-Hertogenbosch gebouwd 
wordt, is goed te zien dat de Kerk veel geld heeft. Het hoofd van de katholieke kerk, de paus (naar 
het Latijnse papa en Oudgriekse pappas, dat vader betekent), is enorm rijk en machtig. En dat wil 
hij graag zo houden.
De belangrijkste plaats voor de christenen is Jeruzalem. Wanneer die stad in handen is van de 
moslims, roept paus Urbanus II in 1095 de christenen op tot een kruistocht tegen de islamitische 
bezetters van de heilige stad. Een enorme menigte onder leiding van Godfried van Bouillon trekt 
richting het oosten. Een ridderleger bereikt na drie jaar en vele ontberingen eindelijk de stad en 
neemt die in. Maar het veroverde gebied valt al snel weer in handen van islamitische vorsten. Er 
zullen daarna vanuit de christelijke wereld nog vele kruistochten volgen die allemaal op een fi asco 
uitdraaien. Meer over de verschillende kruistochten die in de middeleeuwen plaatsvinden: http://
members.chello.nl/m.haring3/kruistochten.htm#

Hoewel natuurlijk religieuze motieven de uitgangspunten vormen voor de kruistochten, spelen 
ook veel andere redenen mee. Zo zijn de kruistochten voor machthebbers een handige manier 
om zich te ontdoen van vechtlustige ridders. De paus ziet zijn aanzien erdoor stijgen en de 
adel voorziet een rijke buit. Daar helpt de Kerk ook aan mee, door met geschriften mensen te 
lokken kruisvaarder te worden. In die geschriften wijst men op de weelde in het oosten en de 
aantrekkelijke vrouwen.
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Door de kruistochten komt men namelijk in contact met een wereld die op veel gebieden 
verder ontwikkeld is. De Arabische adel leeft veel luxer. De wetenschap, met name de medische 
wetenschap, staat op een hoger niveau en de klassieke wetenschap is er beter bewaard. Ook 
maakt Europa kennis met nieuwe producten, zoals specerijen, zijde, tapijten, porselein, glas en 
suikerriet. Een ander voordeel van de kruistochten is dat ze de eenheid van het christelijke deel 
van Europa versterken. Maar dat gaat wel ten koste van de tolerantie. Ze vestigen de aandacht 
op niet-christelijke minderheden en op christenen met afwijkende ideeën. De joden in het Rijnland 
worden hier in 1096 al het slachtoffer van. Later volgen kettervervolgingen binnen de christelijke 
wereld, bijvoorbeeld van de Katharen (het woord ketter is een verbastering van Kathaar). Zij 
geloven in een goede (geestelijke) wereld en een slechte (materiële) wereld. Zij zweren de Roomse 
Kerk af als hoogste leidende macht. Ieder mens heeft immers de goddelijke vlam in zich en daar 
heb je geen middelaar voor nodig. Bovendien hekelen ze de wereldlijke macht en praal van de 
paus.
De paus roept drie keer op tot een kruistochten tegen hen. Vanaf 1232 krijgt de orde der 
Dominicanen de opdracht om ketters te vangen en te berechten voor de inquisitie. Dit leidt 
uiteindelijk tot de verdwijning van deze godsdienst.

Offi cieel staan de kruistochten onder leiding van de paus. In de praktijk is het gezag van de 
aanwezige veldheren doorslaggevend. Kruisvaarders leggen een gelofte af, in ruil waarvoor de 
Kerk voorrechten verleent, zoals uitstel van betaling, kwijtschelding van kerkelijke schulden, 
vergeving van zonden of kerkelijke straffen, en bescherming van bezit en verwanten bij 
afwezigheid. Zo’n voorrecht of kwijtschelding heet een afl aat. Wie zelf niet op kruistocht wil, kan 
een geldbedrag betalen en iemand anders in zijn plaats laten gaan. Die persoon die betaalt krijgt 
dan de afl aat.
In de late middeleeuwen vindt men dat je voor een afl aat niet meer per se op kruistocht hoeft te 
gaan (of iemand op kruistocht hoeft te sturen). Iedereen moet een afl aat kunnen kopen en de 
mogelijkheid krijgen om zijn zonden kwijt te laten schelden. De Kerk vindt dat een goed idee, want 
het brengt veel geld op, onder andere voor de bouw van de kathedraal in ’s-Hertogenbosch.
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