
 
 

 
Maak je eigen middeleeuwse stad! (groep 5 t/m 8) 
 
Boer Hille 
Pff, wat is de zak met graan toch zwaar zeg! Mijn naam is 
Hille. Ik ben een boer en werk op het land van graaf 
Bernardus. Op het land moet ik altijd heel hard werken en 
mijn vrouw en zoon helpen altijd mee. Graaf Bernardus is 
de baas van het gebied om het kasteel. Wij werken en 
wonen hier. Alles wat wij hier verbouwen is van de graaf. 
Maar een klein deel van de oogst mogen wij houden. Op 
het land van de graaf is het gelukkig veilig. Hij beschermt 
ons voor rovers en alle andere gevaren.  
 
De gereedschappen worden steeds beter en ons paard 
heeft hoefijzers en een borsttuig gekregen. Hierdoor kunnen wij het land beter en dieper 
ploegen. De oogsten zijn groter en het werk op het land is minder zwaar. Er is meer voedsel 
over, wat we verkopen aan handelaren. Zij verkopen dit weer op de markt. 
 

Niet alle boeren hoeven meer op het land te werken. 
Sommige boeren moeten van de graaf verhuizen 
naar de stad, om daar te gaan wonen en werken. 
Wij niet en mogen op het land blijven wonen. Ik wil 
ook helemaal niet naar de drukke stad en blijf liever 
in mijn fijne boerenhuis wonen.  
 
We wonen in een klein houten huis met maar één 
kamer. Hier slapen, koken en wonen we met de hele 
familie. Een eigen bed hebben we niet. We slapen 
allemaal in hetzelfde bed. En in de winter                    
slapen zelfs de dieren in huis, want buiten is                                                 
het voor hen veel te koud.  

 
Bekijk het filmpje over het leven bij mensen in huis in de middeleeuwen: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_middeleeuwen06 
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Maak je eigen middeleeuwse stad! (groep 5 t/m 8) 
 
Monnik Jacob 
“God gheue u goeden dach.” Mogen God u een goede dag geven. 
Mijn naam is Jacob. Ik ben opgegroeid in het klooster en ik kreeg 
hier een goede opleiding. In het klooster leerde ik hoe je moet 
bidden, zingen, werken, lezen en schrijven. Na vijf jaar was ik klaar 
en werd ik monnik. Ik moest eerst beloven om mijn hele leven aan 
god te wijden en altijd in het klooster te blijven.  
 
Vroeger stond het klooster naast het kasteel en door de jaren heen 
ontstond hier een stad. Tegenwoordig staat het klooster binnen de 
muren van de stad. In het klooster is het rustig en ik kan mij hier 
terugtrekken om God te dienen. Als ik opsta ga ik eerst bidden en 
zingen in de mis. Dit moet ik zo’n zes keer op een dag verplicht 
doen. Ik bid altijd voor de mensen buiten het klooster en om 
dichterbij God te kunnen komen. 

Als monnik heb ik altijd genoeg te doen. Ik help de 
bisschop van de stad bij het besturen van de kerk. Elke 
dag loop ik langs de stadspoort, waar de poortwachters 
de ingang tot de stad bewaken. Vreemdelingen kunnen 
niet zo maar de stad in en handelaren moeten hier 
belasting betalen om hun goederen op de markt te 
kunnen verkopen. ‘s Avond wordt de poort gesloten, 
dan kan niemand erin of eruit. Via de smalle straatjes 
loop ik naar de kerk op het drukke plein. Dit is de 
perfecte plek om preken te geven over het woord van 
God. Zo komt graaf Bernardus vaak naar mij luisteren. 
De graaf is de baas van het land waar de stad staat. Hij 
woont in het kasteel en beschermd alle mensen in en 

rondom de stad tegen de vijand. Het geloof is heel belangrijk voor hem en alle andere 
mensen in de Middeleeuwen. Daarom heeft de kerk een centrale plek in de stad en steekt 
boven de huizen uit.  
 
Bekijk het filmpje over het houten huis: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_middeleeuwsestad04 
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Maak je eigen middeleeuwse stad! (groep 5 t/m 8) 
 
Graaf en Landheer Bernardus  
Mijn naam is graaf Bernardus en ik ben van adel. Adel kun je niet zo maar 
worden. Alleen als je uit een rijk nest komt en je vader van adel is. Deze 
positie zal ik weer doorgeven aan mijn kinderen. Als graaf ben ik rijk en heb 
ik veel macht. Ik leen een stuk land van de koning. Hier ben ik de baas en 
op mijn land bij het kasteel werken en wonen boeren. Zij onderhouden mijn 
land. Als landheer bescherm ik de boeren tegen rovers en andere gevaren. 
Het kasteel is op een heuvel gebouwd, zodat ik de vijand al van ver kan 
zien aankomen. Zo kan ik mijn mensen op tijd waarschuwen en binnen de 
kasteelmuren halen.  
 
Binnen de kasteelmuren is het altijd erg gezellig, net een klein dorp. Hier 
werken en wonen een heleboel mensen om het leven op het kasteel 
leefbaar te maken, zoals bedienden, koks, een bakker, een smid, 
stalknechten, poortwachters, ridders en nog veel meer bewoners.  
 
Steeds meer handelaren vestigen zich rondom het kasteel. Het verre reizen 
is te gevaarlijk geworden door alle rovers die onderweg op de loer liggen. 
Hierdoor is het kasteel uitgegroeid tot een stad. Deze mensen woonden eerst buiten de 
kasteelmuren en werden niet beschermd. Dit is de reden dat ik een stadsmuur heb laten 
bouwen rondom deze huizen. 
 
De mensen in de stad willen duidelijke regels en wetten. Hiervoor moet ik als landheer 
toestemming geven en de stad wordt dan zelfstandig. Dit betekent dat ik geen geld meer zal 
krijgen van de mensen in mijn stad. In ruil voor bescherming. Als adel is het belangrijk dat ik 
rijk blijf. Daarom laat ik handelaren belasting betalen bij de poort om op de markt te kunnen 
staan. Op deze manier kan ik toch rijk blijven. De nieuwe rechten van de stad worden 
opgeschreven in een brief en opgeslagen in het stadsarchief. 
 
Bekijk het filmpje stadsrechten: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_middeleeuwsestad02  
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Maak je eigen middeleeuwse stad! (groep 5 t/m 8) 
 
Ridder Roderick 
Mijn naam is Roderick. Zoals jullie zien ben ik een ridder op het land van 
graaf Bernardus. Ridder kan je niet zomaar worden. Je moet van adel zijn 
en een opleiding tot ridder hebben gedaan. Op mijn zevende stuurde mijn 
vader mij naar het kasteel van graaf Bernardus. Hier leerde ik paardrijden, 
vechten en de riddercode. Op mijn veertiende werd ik een schildknaap van 
een ridder en kreeg ik mijn eerste zwaard. Eindelijk na twaalf jaar werd ik 
tot ridder benoemd. 
 
Ik woon nu nog steeds bij graaf Bernardus op het kasteel. Het is mijn taak 
om de mensen in en rondom de stad te beschermen tegen de vijand. In ruil 
voor bescherming betalen mensen de graaf met goederen of met geld. 
Helaas is er vaak niet veel spanning rond het kasteel te beleven. Daarom 
ga ik veel met de andere ridders in het bos jagen. Zo kunnen we toch 
trainen en blijven we fit.  
 

De graaf is in het bezit van meerdere kastelen op 
zijn land. Hij stuurt regelmatig brieven naar de 
andere kastelen om zijn land te controleren. In en 
rond de kastelen wonen mensen om het land en 
het kasteel te onderhouden voor de graaf. Het is 
mijn taak als ridder om de brieven naar de andere 
kastelen te brengen. Soms moet ik wel vier dagen 
reizen om bij een kasteel te komen. Het kan heel 
gevaarlijk zijn onderweg.  
 
 

 
Bekijk het filmpje leven op het kasteel: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_riddersenkastelen03 
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Maak je eigen middeleeuwse stad! (groep 5 t/m 8) 
 
Stedeling Tijl 
Hallo mijn naam is Tijl en ik woon in de stad bij het kasteel van graaf 
Bernardus. Ik kom uit een boerengezin, maar op een dag was er steeds 
minder werk op het land. Daarom ben ik bij het kasteel gaan werken en 
wonen. Eerst woonden we buiten de kasteelmuren. Onze huizen waren 
niet veilig voor de vijand. De graaf besloot om een muur om de stad heen 
te bouwen. Als stedeling heb ik meegeholpen aan het bouwen van de 
stadsmuur. Een muur van steen met grote stadspoorten en op de hoeken 
hoge uitkijktorens. Hier kunnen poortwachters de vijand al van ver zien 
aankomen.  
 
In de stad is het altijd gezellig en knus. Door de stadsmuren is er niet veel 
ruimte binnen de muren en huizen zijn dicht op elkaar gebouwd. De 

meeste huizen zijn klein, van hout en 
erg brandbaar. Alleen rijke mensen 
kunnen stenen huizen betalen. De 
straatjes zijn soms zo smal, dat er 
geen wagen doorheen kan. Overal lopen kippen, 
varkens en honden vrij rond. En als het gaat regenen 
veranderen de straatjes in een modderpoel. In de 
ochtend ga ik vaak naar de markt om te luisteren naar 
de preken van de monnik over het woord van God. De 
stad is vol en krap, maar mensen voelen zich hier veilig 
achter de muren van de stad. 

 
 
Bekijk het filmpje veilig wonen in de middeleeuwen: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_middeleeuwsestad03 
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