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Echt fris ruikt het niet in de stad. Op mesthopen rondom de huizen en 
beerputten achter de huizen, komt een deel van het afval terecht. Maar 
afval wordt ook in de gracht gekieperd. Het stadsbestuur van Utrecht  
wil een schonere stad en neemt slijkburgers in dienst. Zij moeten  
een deel van een straat, brug of werf schoon houden. Gilden  
mogen hun afval niet meer in de gracht gooien. Maar het blijft  
vies, ook omdat de straten bij regen in modderpoelen veranderen.

Thema 8.1 Les 2
stad als decor
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Lekker Beschermd
De stadsmuren van de steden in  
de tijd van steden en staten, de late 
middeleeuwen, boden bescherming 
tegen de buitenwereld. Maar binnen 
in de stad waren de bewoners ook niet 
altijd even veilig: het was er vaak vies 
en gevaarlijk. De meeste huizen waren 
van hout gemaakt, en stonden dicht 
tegen elkaar aan. Er was daardoor 
altijd gevaar dat bij brand een groot 
deel van de stad afbrandde. Afval 
werd rond het huis gegooid, dus de 
kans op besmettelijke (en dodelijke) 
ziektes zoals de pest was heel groot. 
Omdat er zoveel mensen op één 
plek woonden, waren de steden 
aantrekkelijk voor handelaren. Op de 
markt kon je van alles kopen, van 
brood, vlees en vis tot wollen kleding. 
Meestal kwamen deze spullen van de 
ambachtslieden en gilden uit de stad. 
Soms kwamen de spullen ook uit de 
omgeving, uit andere steden of uit 
andere Europese landen. 

12

In de middeleeuwen was het veiliger om in de stad te wonen dan op het platteland.  
Om de stad stond een dikke muur die goed bewaakt werd. Rovers of plunderende soldaten 
konden niet zomaar naar binnen. Er was ook veel te beleven in de stad. Kijk maar mee.

Je gaat een middeleeuwse 
stad binnen door een poort die 
in de dikke muur is gemaakt. 
‘s Avonds worden die poorten 
afgesloten met dikke deuren. 
In torens of op de muur boven 
de poorten staan dan burgers 
die de omgeving goed in de 
gaten houden. De markt is een plek waar de mensen bij elkaar komen. Hier  

koop je eten en andere spullen. Er wordt ook heel wat afgekletst.  
Als je een nieuwtje of roddel wilt weten, moet je hier zijn. De markt  
ligt in het midden van de stad. Dit is ook de plek waar misdadigers 
worden gestraft. Daar kan iedereen het immers goed zien!

Kinderen helpen hun ouders vaak 
wel met allerlei klusjes, of passen op 
hun kleinere broertjes en zusjes als 
hun ouders werken. Tot ze een jaar 
of tien zijn, krijgen kinderen ook 
veel tijd om lekker te spelen. Daarna 
gaan ze in de leer voor een beroep. 
Dan begint het serieuze leven.

De meeste huizen in de stad zijn klein en eenvoudig. 
Ze zijn gemaakt van hout met een dak van riet.  
Hier zie je een plattelandshuisje, want zulke huisjes 
in de stad bestaan niet meer. Ze waren brand-
gevaarlijk. Binnen is één kamer met een vuurplaats.  
De mensen slapen vaak met het hele gezin in één  
bed. Buiten scharrelen kippen en varkens rond. 

In de stadsmuren zitten schietgaten. 
Als de stad wordt bedreigd, kunnen de 
mensen door die gaten met pijl en boog 
op de vijand schieten. Ook zijn er grotere 
gaten waardoor ze kokende olie of 
stenen naar beneden kunnen gooien.

DWALEN DOOR   DE STAD
Plekken waar veel te zien is, zijn 
de buurten waar de gilden zijn. 
De leerlooiers schrapen restjes 
vlees van koeienhuiden, de wevers 
spinnen draden van wol en de 
smeden hameren op gloeiend 
heet ijzer. Elk gilde heeft zijn eigen 
straat waar de mensen wonen en 
werken. Schoenmakers, vissers, 
mandenvlechters of bakkers.


