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Voorstelling van het Museum

Het Koninklijk Legermuseum en zijn collecties

Met het oog op de feestelijkheden voor de vijftigste verjaardag 
van de onafhankelijkheid van het land wordt architect 
Gédéon Bordiau belast met het ontwerp en de bouw van 
een uitgestrekt tentoonstellingscomplex middenin een park 
in het hart van de hoofdstad. Het Linthoutplateau, dat door 
de burgerwacht als oefenterrein wordt gebruikt, is voor het 
project geschikt. Leopold II lanceert de werf en de werken 
lopen van 1880 tot 1910. Verschillende manifestaties (beurzen, 
wereldtentoonstellingen) worden in die periode toch reeds 
georganiseerd. 

De koning wenst van Brussel een prestigieuze 
hoofdstad te maken en architect Bordiau voorziet dan ook de 
bouw van een monumentale poort die de overgang tussen het 
platteland en de stad markeert. Deze eenledige boog blijkt te 
massief uit te vallen en in 1905 wordt voor een drieledige boog 

geopteerd. Deze is van de hand van Charles Girault die na 
het overlijden van Bordiau de werf overneemt. Acht maanden 
lang werken 450 arbeiders de klok rond om de nieuwe arcade 
te bouwen. Helemaal bovenop komt een vierspan met Brabant 
die de nationale driekleur draagt. De acht andere provincies 
worden aan de voet van het monument allegorisch voorgesteld.
Wegens plaatsgebrek verhuizen de beurzen in 1935 definitief 

naar de Heizel. De Jubelparksite wacht op een nieuwe 
culturele bestemming.

De collecties met betrekking tot de klassieke oudheid 
werden reeds sinds 1889 in het Jubelpark voorgesteld. Wanneer 
daar de etnografische verzamelingen worden aan toegevoegd, 
zien de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
het licht. De noordelijke vleugel van het Jubelparkcomplex 
verwelkomt in 1923 het Koninklijk Museum van het Leger en 
de Krijgsgeschiedenis. In 1986 neemt Autoworld zijn intrek 
in de grote zuidelijke hal en wordt zo het derde lid van het 
museumtrio.

A. ALGEMENE INFORMATIE 
OVER HET MUSEUM
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Het ontstaan van een collectie

Tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1910 worden 
zo’n 900 objecten met betrekking tot de Belgische militaire 
geschiedenis aan het publiek voorgesteld. Na de tentoonstelling 
wordt de collectie samengehouden; ze vormt de basis van 
het Legermuseum dat zich in de voormalige lokalen van de 
Militaire School in de abdij van Ter Kameren vestigt (1911).

Na de Eerste Wereldoorlog groeit de collectie sterk 
aan, waardoor het Museum een ruimer onderkomen moet 
vinden. Op 22 juli 1923 huldigt koning Albert I in het Jubelpark 
het Koninklijk Legermuseum in. De verzameling neemt na de 
Tweede Wereldoorlog opnieuw toe, hoewel de oogst magerder 
is dan in 1918; een zaal over het onderwerp wordt in 1951 
geopend. De afdelingen Lucht- en Ruimtevaart (1972), Pantsers 
(1980), Wapens en Harnassen (1986) en Marine (1996) komen de 
reeds uitgebreide collecties aanvullen. 

In 1976 wordt het Museum een wetenschappelijke 
instelling van de Staat. De instelling wordt in 2017 in het  War 
Heritage Institute (WHI) opgenomen. Het KLM heeft als 
opdracht het verzamelen, bewaren, bestuderen en presenteren 
van het Belgische en internationale militaire erfgoed.

Plan uw bezoek aan het Museum -  
Praktische informatie 

Algemene inlichtingen

Het Museum ligt in het Jubelpark in 1000 Brussel.
Het Museum is open van dinsdag tot en met zondag, van 9u00 
tot 17u00 (laatste toegang om 16u00).
Sluitingsdagen: alle maandagen, 1/01, 1/05, 1/11, 25/12.
Gratis toegang elke eerste woensdag van de maand vanaf 
13u00. 

Raadpleeg vóór uw bezoek toch steeds de webstek www.
warheritage.be of onze Facebook-pagina (https://www.
facebook.com/Warheritage), want daar worden tijdelijke of 
uitzonderlijke sluitingen en wijzigingen vermeld!

Vrij bezoek of rondleiding?

- Vrij bezoek: gelieve uw komst aan te kondigen via reservatie@
whi.be 
- Rondleiding: na reservatie. 
Een rondleiding duurt 1u30 per groep van maximaal 15 
of 25 leerlingen (afhankelijk van het gekozen onderwerp). 
Reservatie vast te leggen minimum 3 weken voor uw komst via 

reservatie@whi.be
Groepen die de zaal “Wapens en Harnassen” bezoeken, mogen 
maximaal 25 deelnemers per groep tellen.  

Contact Educatieve Dienst: Sandrine Place: 02 737 78 07 of 
sandrine.place@whi.be 
Toegangsprijs en prijs rondleidingen: zie www.warheritage.be 
(Onze sites - Legermuseum)

Bereikbaarheid

Bus: Halte Merode: 22, 27, 80, 61 - Halte Schuman: 12, 21, 22, 36, 
60, 79
Tram: Halte Merode: 81
Metro: Halte Merode of Schuman: lijnen 1 en 5
Alle haltes liggen op ongeveer 10 minuten wandelen van het 
Museum.
Meer info: www.stib-mivb.be 

Trein: Stations Schuman of Merode of verbinding met de metro 
vanuit het Centraal Station. 
Meer info: www.belgianrail.be 

Parkings: De esplanade van het Jubelpark is verboden voor 
voertuigen, behalve voor die van personen met beperkte 
mobiliteit of voor autobussen van groepen die het Museum 
komen bezoeken. Ondergrondse/betalende parking: 
Menapiërsstraat 18 te 1040 Etterbeek.

Fiets: fietspad rond het volledige Jubelpark, toegang tot het 
park mogelijk met de fiets.

Het pedagogische aanbod van het KLM/
WHI

Beleef een unieke ervaring in het Mus eum

Het Museum stelt collecties van de middeleeuwen tot vandaag 
voor. Naast de zaal “Wapens en Harnassen” kan u ook andere 
afdelingen bezoeken of animaties boeken. 

GELEIDE BEZOEKEN: aangepast aan elk niveau. Groepen van 
max. 15 of 25 leerlingen, naargelang het thema : 70 € (week) – 80 
€ (weekend)
Mogelijke thema’s: algemene rondleiding, de middeleeuwen, 
België in de 19e eeuw, het interbellum, de Eerste Wereldoorlog, 
de Tweede Wereldoorlog, vliegtuigen, museologie, 
propaganda, dynastie, internationaal humanitair recht, ...
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Info en reservatie: reservatie@whi.be 

ANIMATIES: voor een verjaardag of een namiddag met 
vriendjes. De animatie belicht de collecties op ludieke en 
interactieve wijze. Groepen van max. 15 kinderen: 85 € (week) – 
95 € (weekend).
Mogelijke thema’s: Missie Regenboog / Op de vleugels van de 
wind / Beestig! / Ridder in de middeleeuwen / Er was eens de 
Grote Oorlog.
Info en reservatie: reservatie@whi.be 

WORKSHOP: voor de laatste graad van het secundair
Archief Detektief / Pas op! Propaganda
Info en reservatie: reservatie@whi.be 

PEDAGOGISCHE DOSSIERS: dossiers voor de leerkrachten 
en vragenlijsten voor de leerlingen om een bezoek aan het 
Koninklijk Legermuseum voor te bereiden, te begeleiden en 
af te ronden. Gratis te downloaden op onze website www.
legermuseum.be
Dossiers:

• voor het lager onderwijs: De dynastie, De Eerste 
Wereldoorlog, Als stenen konden spreken, De 
geschiedenis van de luchtvaart, Interbellum, De Tweede 
Wereldoorlog, Propaganda.

• voor het middelbaar: Als stenen konden spreken, 
Propaganda, Internationaal humanitair recht, De Eerste 
Wereldoorlog, Het interbellum, De Tweede Wereldoorlog, 
Propaganda.

GEOCACHING: om de permanente collecties al spelend te 
ontdekken.  
Beschikbare thema’s: De vliegtuigen / De marine / Het 
interbellum / Oorlog-Bezetting-Bevrijding / Dieren /  
Antarctica.
Gratis te downloaden (op www.legermuseum.be, rubriek 
“Scholen en groepen” – “Vrij bezoek”) of met het boekje dat bij 
het onthaal kan worden gekocht. Ga voor uw bezoek toch even 
na of alle parcours wel degelijk beschikbaar zijn. Werven of 
tijdelijke tentoonstellingen kunnen de toegang soms beperken.  

Als u niet naar het Museum kan komen, komt het 
Museum naar u toe!

Mobiele tentoonstellingen

Nodig de geschiedenis uit in uw school of gemeente! 
We beschikken over zes mobiele tentoonstellingen rond 
verschillende onderwerpen die u kan uitlenen (verzekering, 
transport en opstellen in de prijs inbegrepen). Wij komen 
dan de tentoonstelling van uw keuze opbouwen. Naargelang 
de tentoonstelling kan u ook een beroep doen op onze 
ervaren gidsen die op een interactieve manier groepen door 
de tentoonstelling begeleiden. Wenst u ook een van de 
tentoonstellingen in uw school of bij u in de buurt? Aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen! 

Voor info en reservatie: 02 737 78 23 of herinnering@whi.be  
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Voorstelling van het dossier

Dit dossier als hulp bij uw bezoek 
Dit dossier voor leerkrachten en leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is modulair. Het stelt lesgevers in staat 
hun klassen door de zaal “Wapens en Harnassen” te leiden en de tentoongestelde stukken naar eigen inzicht aan te 
wenden. Het kan ook worden gebruikt als inleiding op een rondleiding door de collectie “Wapens en Harnassen”.  

Het dossier bestaat uit drie delen. Het eerste deel, getiteld “Voor het bezoek - Voorbereiding in de 
klas”, biedt leerkrachten praktische informatie en uitgebreide theoretische ondersteuning om het bezoek aan het 
Legermuseum voor te bereiden en hun lessen in de klas over de middeleeuwen en de moderne tijden op basis van 
onze collecties aan te vullen. 

In de rubriek “Tijdens het bezoek - Activiteitenfiches voor het bezoek aan het Museum” vinden de 
leerkrachten activiteitenfiches voor hun leerlingen die het theoretische gedeelte aanvullen. Afhankelijk van hun 
behoeften kunnen ze de vragen kiezen die per ster zijn gerangschikt (van de gemakkelijkste vragen met één ster * tot de 
vragen voor leerlingen uit het hoger middelbaar onderwijs met drie sterren ***). Deze fiches worden aangevuld met een 
document voor leerkrachten met oplossingen. Om onnodig printen van documenten te voorkomen, staat dit gedeelte 
los van het dossier. De fiches kunnen dus afzonderlijk van dit document worden gedownload. 

In het derde en laatste deel, “Na het bezoek – Om het bezoek verder te zetten, in de klas … of erbuiten”, 
stellen we aanvullende activiteiten voor die leerkrachten in de klas kunnen uitwerken (de moeilijkheidsgraad wordt 
opnieuw aangegeven met één, twee of drie sterren), evenals bezoeken in verband met de middeleeuwen en de moderne 
tijden, of met krijgskunst.

Doelpubliek van het dossier
Dit dossier is bedoeld voor leerkrachten en leerlingen van het lager en van het secundair onderwijs.   

Specifieke doelstellingen voor het onderwijs
Basisonderwijs

Een bezoek aan het Museum moet voor de kinderen een unieke belevenis zijn, met ervaringen die ze niet in de 
klas kunnen opdoen. Tegelijkertijd reiken we de leraars instrumenten aan die in het programma van de Vlaamse 
Gemeenschap passen.
Tijdens het bezoek of om de vragen van de activiteitenfiche te beantwoorden, moet de leerling de eindtermen 
toepassen.

Wat betreft het Nederlands:
Informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen (luisteren) bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie.
Het gepaste taalregister hanteren (spreken) als ze over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag 
uitbrengen.
De informatie achterhalen (lezen) in voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard.
De informatie ordenen (lezen) die voorkomt in voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij school 
opdrachten. Schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden (schrijven).

Wat betreft de Wereldoriëntatie:
Algemene vaardigheden de leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op 
een systematische wijze noteren.
Historische tijd de grote periode uit de geschiedenis kennen evolutie in de loop der tijden belangstellingtonen voor 
het verleden Algemene vaardigheden tijd Ruimtelijke ordening/bepaaldheid.

Secundair onderwijs
Het dossier beantwoordt aan de volgende vakoverschrijdende eindtermen: Stam (ET 1, 11, 13, 14, 17).
Contexten 5 (ET 7, 9, 10, 13), 7 (ET 4, 5, 7) Leren leren 3e graad (ET 1, 3, 5, 6, 10).

B. PEDAGOGISCH DOSSIER  
“WAPENS EN HARNASSEN”  
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Geschiedenis van onze streken 
in de middeleeuwen en de moderne tijden 

Enkele temporele richtpunten

De voorwerpen in de zaal “Wapens en Harnassen” illustreren de evolutie van de bewapening en de defensieve uitrusting van 
de 6e tot de 18e eeuw, hoewel het grootste deel van de collectie afkomstig is uit het einde van de periode van de hertogen van 
Bourgondië (14e-15e eeuw) en de Spaanse Habsburgers (16e-17e eeuw). Het overzicht hieronder geeft enkele temporele richtpunten 
i.v.m. onze streken tijdens deze verschillende perioden, met de nadruk op de Bourgondische en Spaanse periode.
 De hieronder beschreven belangrijke gebeurtenissen zijn samengevat in de tabel die ze naast de evolutie van wapens, 
bescherming, tactiek en statuut van de strijder oplijst.

De eerste beschaving die zich in onze streken vestigt, is de Keltische beschaving, bestaande uit verschillende 
(onderling onafhankelijke) stammen. 

De Gallo-Romeinse tijd (51 v.Chr. – 476)

Aan het einde van de Gallische Oorlog (58-51 v.Chr.) hebben de Romeinse legers van generaal Julius Caesar alle 
Keltische stammen in Gallië onderworpen. Onze streken komen onder de controle eerst van de Romeinse Republiek 
en vervolgens van het Romeinse Rijk dat in 27 voor Christus door Augustus wordt gesticht. Zo ligt de weg voor 
de Gallo-Romeinse beschaving open. Het veroverde gebied wordt in provincies onderverdeeld, zoals alle door de 
Romeinen gecontroleerde regio’s. Elke provincie wordt in naam van Rome door een gouverneur bestuurd. Hij int 
de belastingen, ontwikkelt het gebied door de aanleg van wegen of het optrekken van gebouwen en spreekt recht. 
De provincies tellen verschillende steden, die door verkozen magistraten worden bestuurd. Latijn wordt des te 
gemakkelijker de officiële taal omdat de Gallische traditie vooral de nadruk op de mondelinge overlevering legt en de 
Gallische taal niet of nauwelijks wordt geschreven.
 Vanaf het einde van de 2e eeuw verzwakt de Romeinse macht door interne (epidemieën, economische 
en sociale onrust) en externe problemen (migratie van vreemde volkeren, vooral in het westen van het rijk). In 
330 herstelt keizer Constantijn de ondermijnde eenheid en sticht hij een nieuwe hoofdstad die zijn naam draagt, 
Constantinopel. Het zwaartepunt van het rijk verplaatst zich van Rome naar het Oosten. Onder het bewind van 
keizer Theodosius I wordt de tot dan toe vervolgde christelijke godsdienst de officiële godsdienst en die moet 
eveneens voor eenheid zorgen. De dood van Theodosius in 395 markeert echter de definitieve verdeling van het rijk 
in twee delen: het Latijnsprekende West-Romeinse Rijk en het Griekssprekende Oost-Romeinse Rijk, met Rome en 
Constantinopel als respectieve hoofdsteden.

Door het toestromen en de macht van de Germaanse volkeren in de 5e eeuw stort het bestuur van het West-
Romeinse Rijk geleidelijk in. Romulus Augustulus, de laatste West-Romeinse keizer, wordt in 476 verdreven door 
Odoaker, leider van de Germaanse Herulen. Dit is het moment dat in de 16e eeuw wordt gekozen om conventioneel 
het einde van de oudheid en het begin van de middeleeuwen te markeren. In het Oosten, daarentegen, blijft het 
Romeinse Rijk tot de verovering door de Ottomaanse Turken in 1453 bestaan, een datum die gewoonlijk wordt 
aangehouden om het einde van de middeleeuwen en het begin van de moderne tijden aan te geven.

Onder de Merovingen (omstreeks 457 – 751)

Op de ruïnes van het West-Romeinse Rijk worden kleine koninkrijken gesticht, gedomineerd door Germaanse 
elites. Onze gebieden zijn verdeeld tussen de Salische Franken (ten westen van het Kolenwoud, een oud bos in het 
huidige België dat van noord naar zuid loopt) en de Rijnlandse Franken (in het oosten). Childerik I, de Salische 
koning van 457 of 458, luidt de Merovingische dynastie in (vernoemd naar Childeriks vermoedelijke vader, 
Merovech). Hij sterft in 481 in Doornik, een van zijn bolwerken, waar hij wordt begraven. 

1. VOOR HET BEZOEK - VOORBEREIDING IN DE KLAS
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Zijn zoon, Clovis I, volgt hem op. Hij annexeert een groot deel van de andere Frankische koninkrijken, die hij 
verenigt, evenals andere Germaanse en Gallo-Romeinse koninkrijken. Zo vergroot hij aanzienlijk het grondgebied dat 
hij heeft geërfd: zijn koninkrijk strekt zich uit van de Noordzee tot de Pyreneeën en het Rijngebied. 

Zijn opvolgers breiden het verder uit, maar niet zonder talloze interne conflicten (waarbij de koninkrijken bij 
elke opvolging worden opgesplitst en nieuwe koninkrijken ontstaan, waaronder het koninkrijk Austrasië en Neustrië 
in onze streken). Aan het begin van de 6e eeuw weet Clovis door zijn bekering tot het christendom het vertrouwen 
van de Gallo-Romeinse elites te winnen. Na zijn bekering worden heel wat doopsels uitgevoerd en krijgt de Kerk 
geleidelijk voet aan de grond in zijn gebied. 

Het bewind van de Merovingen bewerkstelligt de terugkeer van een relatieve economische welvaart, maar 
door de broederoorlogen en de hoge sterftecijfers komen jonge kinderen op de troon terecht. Ze zijn marionetten in de 
handen van de edelen, waaronder de paleismeesters, (zeg maar eerste ministers). Zo gaat de macht geleidelijk in hun 
handen over. Een van hen, Karel Martel, oefent het Frankische oppergezag over het zuiden van het huidige Frankrijk 
uit, onder andere door een Arabisch-Berberse inval te stoppen met de Slag bij Poitiers (732 of 733). Hij wordt zo de 
sterke man van het koninkrijk.
 

 
Onder de Karolingen (751 – 987)

Karel Martel durft het niet aan om officieel de macht te grijpen, maar zijn zoon Pepijn de Korte trekt in 751 de stoute 
schoenen aan. Om zijn macht te legitimeren, laat hij zich in 754 kronen en wordt daarmee de eerste koning van een 
nieuwe dynastie, de Karolingen. Onder zijn meest illustere vertegenwoordiger, Karel de Grote, groeit het koninkrijk 
naar het oosten (Saksen, Beieren en Karinthië), naar het zuidoosten (Lombardije) en naar het zuidwesten (Catalonië). 
In 800 wordt hij door de paus in Rome tot “keizer der Romeinen” gekroond, waarmee hij zichzelf tot wettelijke 
voortzetter van het West-Romeinse Rijk uitroept. Deze keizerlijke kroning wordt echter als een usurpatie gezien door 
Irene, keizerin van het Oost-Romeinse Rijk.

In het midden van de 8e eeuw wordt het westelijke deel van het Karolingische Rijk door invallen van 
Vikingen verzwakt. De Noormannen (“mannen van het noorden”) zijn afkomstig uit Scandinavië. Ze verwoesten 
eerst de kustgebieden en veroveren daarna een groter gebied door de rivieren op te varen. Ze plunderen kerken en 
kloosters en nemen gevangenen, hetzij om losgeld te bekomen, hetzij om ze als slaven te gebruiken. Onder invloed 
van het christendom en met de vestiging van sterke monarchale machten in Scandinavië staken de Noormannen hun 
invallen aan het begin van de 11e eeuw, maar ze koloniseerden wel gebieden in West-Europa (met name Normandië), 
Rusland, Groenland en Noord-Amerika.

In 840, na de dood van Lodewijk de Vrome, de zoon van Karel de Grote, vechten zijn drie zonen om 
heerschappij over het rijk. Het Verdrag van Verdun in 843 stelt een einde aan hun twisten door het grondgebied 
te verdelen: de oudste, Lotharius, krijgt Midden-Francië dat van de Noordzee tot Noord-Italië reikt; Lodewijk, 
bijgenaamd “de Duitser”, bekomt Oost-Francië, het embryo van het toekomstige Heilig Roomse Rijk; Karel de Kale 
krijgt West-Francië, het grondgebied van het toekomstige koninkrijk Frankrijk. Door opvolgingscrisissen wordt 
Midden-Francië tussen 843 en 880 (Verdrag van Ribemont) echter geleidelijk door  West-Francië en Oost-Francië 
geabsorbeerd; deze nieuwe territoriale grens bestaat tot het einde van de middeleeuwen. Het grondgebied van het 
toekomstige België is dan tussen deze twee entiteiten verdeeld.

Na de dood van de laatste Karolingische koning van Oost-Francië in 911 gaat dit overschot van het rijk van 
Karel de Grote zich als “Germanië” laten gelden. In 962 sticht koning Otto I het Heilig Roomse Rijk door zichzelf tot 
keizer te kronen. Dit Rijk stort in 1806 door toedoen van de legers van Napoleon in elkaar en wordt dan vervangen 
door de Rijnbond.  

Na de dood van de laatste Karolingische koning wordt aan de westelijke zijde Hugues Capet, een telg uit een 
familie van de Frankische adel (de Robertijnen), in 987 tot koning van Frankrijk verkozen, waarmee de Capetiaanse 
dynastie wordt opgericht. 

Het feodale tijdperk (10e eeuw – 14e eeuw)

Rond het jaar 1000 ontstaat een politiek systeem dat door de Karolingers wordt opgezet, het feodalisme: talloze 
grootgrondbezitters, leken of religieuzen (prinsen, hertogen, graven, bisschoppen, enz.) maken handig gebruik van 
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de zwakte van de koninklijke macht en leggen bepaalde gebieden hun gezag op (dat meestal erfelijk wordt) door zich 
soevereine rechten toe te eigenen. De relatie tussen het centrale gezag en de lokale heren, evenals tussen deze heren en 
hun bevolking, is gebaseerd op een reeks verplichtingen en diensten.

Zo ontstaan onder andere het graafschap Vlaanderen (dat onder het koninkrijk Frankrijk valt), of het 
prinsbisdom Luik, het hertogdom Brabant en de graafschappen Henegouwen, Namen en Luxemburg (die onder het 
Heilig Roomse Rijk vallen). Tussen deze kleine Staten, al dan niet onderworpen aan dezelfde soevereinen, breken 
vaak conflicten uit. 

In de 11e eeuw ontwikkelt het feodale systeem zich op piramidale wijze: wanneer de edelman van de koning 
(zijn heer) in ruil voor militaire steun en andere diensten grondgebieden (een leengoed) krijgt, wordt hij zijn vazal en 
kan hij op zijn beurt aan zijn eigen vazallen delegeren. 

Tegelijkertijd gaat het christelijke Westen, op aanvraag van paus Urbanus II en als antwoord op de oproep 
van de Oost-Romeinse keizer Alexios I Komnenos, kruistochten organiseren: pelgrimstochten naar Jeruzalem 
gekoppeld aan militaire expedities om de heilige plaatsen van het christendom, die in handen van de moslims zijn 
gevallen, te heroveren. Deze expedities geven aanleiding tot bloedbaden, pogroms en gewelddadige plunderingen. 
Tussen 1095 en 1270 worden acht kruistochten gevoerd, als voorwendsel voor de uitbreiding van de Westerse wereld. 
De eerste daarvan (onder leiding van Godfried, hertog van Bouillon) leidt tot de oprichting van de Oost-Latijnse 
Staten (1098-1291), waaronder het koninkrijk Jeruzalem, maar deze veldtochten draaien voor de Westerlingen op een 
mislukking uit. Eind 13e eeuw komen alle veroverde gebieden opnieuw onder islamitische controle.

In de 14e eeuw breekt een langdurige twist uit tussen de Franse en Engelse koninkrijken om het bezit van 
het koninkrijk Frankrijk: de Honderdjarige Oorlog (1337-1453). Het conflict ontstaat bij de dood van de laatste 
Capetiaanse koning, Karel IV de Schone, in 1328. Zijn neef Filips, telg van de jongere tak van het Huis-Capet, de 
Valois, bestijgt de troon als Filips VI. Het conflict breekt uit wanneer Filips zijn rechten op het hertogdom Guyenne 
(in het zuidwesten van Frankrijk) probeert te laten gelden, een leengoed van een van zijn vazallen, niemand minder 
dan de koning van Engeland Edward III Plantagenet. Edward verdedigt zijn bezittingen op het continent en maakt 
als zoon van Isabella van Frankrijk, de zus van Karel de Schone, al snel aanspraak op de Franse troon. De Engelsen 
trekken naar Frankrijk en brengen de Fransen zware nederlagen toe. 

Na de Slag bij Poitiers in 1356 wordt de zoon en opvolger van Filips VI, Jan II, gevangen genomen, ondanks 
het moedige optreden van zijn vierde zoon Filips, amper 14 jaar oud, om hem te beschermen. In 1360 herwint koning 
Jan zijn vrijheid en kan hij naar Frankrijk terugkeren, maar dat kost hem wel een enorm losgeld én een derde van zijn 
grondgebied. Alles komt in het laatje van Edward III terecht.   

Om zijn zoon Filips (die door zijn heldhaftige optreden de bijnaam “de Stoute” meekrijgt, “stout” in de zin 
van moedig, zoals in de uitdrukking “zijn stoute schoenen aantrekken”) voor zijn moed te belonen, schenkt Jan II hem 
in 1363 het hertogdom Bourgondië, dat aan de Franse kroon werd teruggegeven omdat de Capetische hertog Filips 
van Rouvres (Filips I van Bourgondië) zonder erfgenaam gestorven was. Filips de Stoute neemt dan de naam Filips 
II van Bourgondië aan. Filips, de eerste hertog van Bourgondië van het Huis-Valois, blijkt een briljant bestuurder. 
Hij stelt orde op zaken in zijn grondgebied dat tijdens wapenstilstanden in de gevechten tussen de Engelsen en de 
Fransen door rondzwalpende soldaten verwoest was geweest. 

Het Bourgondische tijdperk (1369 – 1482)

In 1369 treedt Filips II van Bourgondië in het huwelijk met de beste partij van het tijdperk, Margaretha van Male (of 
van Dampierre), de enige erfgename van de rijke graaf van Vlaanderen Lodewijk II, wiens volledige grondgebied 
zich over het koninkrijk Frankrijk (graafschappen Vlaanderen, Artesië, Nevers en Rethel) én over het Heilig Roomse 
Rijk (graafschap Bourgondië, ook Vrijgraafschap Bourgondië genoemd) uitstrekt. 

Bij de dood van zijn schoonvader in 1384 valt het graafschap Vlaanderen in handen van Filips, die reeds 
aan het hoofd staat van het hertogdom Bourgondië, de graafschappen Bourgondië (of Vrijgraafschap Bourgondië), 
Artesië, Nevers en Rethel, over de grens tussen Frankrijk en het Heilig Roomse Rijk heen. Zo ontstaan de “pays de 
par-deçà” (de landen van herwaarts), die later de Bourgondische Nederlanden worden genoemd, de noordelijke 
bezittingen van de hertogen van Bourgondië (in tegenstelling tot de “pays de par-delà” (de landen van derwaarts), het 
hertogdom Bourgondië en Franche-Comté). De stichter van het geslacht en zijn opvolgers breiden hun grondgebied 
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niet alleen door een handig huwelijksbeleid uit, maar ook door aankopen en veroveringen. Wanneer Filips II in 1404 
sterft, erft zijn zoon Jan een hertogdom dat dan reeds het rijkste van het koninkrijk Frankrijk is.

Als vazal (en neef) van de koning van Frankrijk Karel VI moet Jan van Bourgondië (Jan “zonder Vrees”) 
hem trouw zweren. Karel VI lijdt echter aan aanvallen van waanzin waardoor hij niet in staat is om te regeren. Jan van 
Bourgondië probeert zijn invloed in de Koninklijke Raad te laten gelden en stuit daarbij op Lodewijk van Orléans, de 
broer van de koning. In 1407 laat Jan zijn rivaal vermoorden, waardoor het koninkrijk Frankrijk terechtkomt in een 
burgeroorlog tussen de Bourgondiërs en de Armagnacs, geleid door Bernard VII van Armagnac, een aanhanger van 
het Huis van Orléans. Elke partij eist de hoofdstad Parijs en het regentschap op. De nieuwe Engelse koning, Hendrik 
V, maakt van de grote instabiliteit op het continent handig gebruik om de Franse troon op te eisen en het land binnen 
te vallen, waardoor de conflicten van de Honderdjarige Oorlog opnieuw oplaaien. De Fransen worden verslagen 
bij Azincourt in 1415 en de troonopvolger Karel (zoon van Karel VI en toekomstige koning van Frankrijk als Karel 
VII) moet zijn toevlucht in Bourges zoeken. Jan van Bourgondië probeert zich met de Armagnacs te verzoenen, maar 
wordt in 1419 door handlangers van de troonopvolger vermoord.   

Deze moord markeert de breuk tussen de Fransen en de Bourgondiërs. Jans zoon en opvolger, Filips III van 
Bourgondië, “de Goede”, sluit een bondgenootschap met de Engelsen. Zijn bezittingen, die tot de machtigste van het 
Westen behoren, beschouwt hij nu als een Staat die onafhankelijk van het koninkrijk Frankrijk is en op gelijke voet 
met de andere monarchieën van Europa moet worden beschouwd. 

Opgezweept door de verschijning op het politieke toneel van Jeanne d’Arc in 1428 richten de Fransen het 
hoofd weer op. De Honderdjarige Oorlog draait in hun voordeel uit. De troonopvolger kan zich onder de naam Karel 
VII in 1429 in Reims tot koning laten kronen en herovert geleidelijk het koninkrijk Frankrijk. De Bourgondiërs nemen 
Jeanne d’Arc in Compiègne gevangen en leveren haar aan de Engelsen uit. De Engelsen verbranden haar levend in 
hun hoofdkwartier in Rouen in 1431 na een oneerlijk proces dat haar voor hekserij veroordeelt. Ondanks haar dood 
blijft ze de Franse troepen inspireren. De herovering zet zich voort.  Om de troepen van de hertog van Bourgondië 
niet langer te moeten vrezen, sluit Karel VII het Verdrag van Atrecht (1435): de Bourgondische Staat wordt de facto 
onafhankelijk en de hertog van Bourgondië wordt vrijgesteld van het traditionele eerbetoon aan de koning van 
Frankrijk, hoewel hij zijn vazal blijft. Dit vredesakkoord maakt een einde aan de burgeroorlog tussen Armagnacs en 
Bourgondiërs, evenals aan de Engels-Bourgondische alliantie. Op dat moment ontneemt Karel VII de Engelsen bijna al 
hun continentale bezittingen. Eind 1453 geeft hij hen enkel het gebied rond Calais (dat de Engelsen in 1558 verliezen) 
en de Kanaaleilanden.

Filips de Goede kan de verzoening met de Fransen eveneens toejuichen; ze geeft hem de gelegenheid zich 
aan de ontwikkeling van zijn uitgestrekte landerijen te wijden. Tijdens zijn bewind verwerft hij inderdaad nieuwe 
gebieden, onder andere de graafschappen Namen en Henegouwen, en de hertogdommen Brabant, Limburg en 
Luxemburg, die elk integraal deel van het Heilig Roomse Rijk uitmaken. Zo worden de gebieden van het toekomstige 
België, met uitzondering van het kerkelijk prinsdom Luik1, voor het eerst in één enkele politieke entiteit verenigd. 
De Bourgondische Nederlanden tellen nu “Zeventien Provinciën” (zoals ze later worden genoemd) en bestrijken het 
grootste deel van het huidige België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Dit gebied is echter strikt genomen 
niet verenigd; noch de Bourgondiërs noch, later, de Habsburgers slagen erin het bestuur, dat verschillende gebruiken 
(gewoonten met kracht van wet) toepast, te centraliseren of de wetgeving en de belastingen in deze gebieden te 
standaardiseren. De vorst wordt in elke provincie erkend door zijn specifieke titel: hertog van Brabant, graaf van 
Vlaanderen, enz.

Filips de Goede stelt ook de Orde van het Gulden Vlies in, een ridderorde die zijn trouwste dienaren beloont. 
Onder zijn weelderige bewind, dat 47 jaar duurt, wordt zijn hof een toonaangevend artistiek centrum. Hij sterft in 
Brugge in 1467. 

Zijn zoon Karel, die de teugels van de Bourgondische Staat overneemt, is zo verteerd door ambitie dat hij 
de bijnaam “de Stoute” meekrijgt: hij verbrandt zijn vleugels. Zijn wens om de Bourgondische Nederlanden en 
Bourgondië in één onafhankelijk grondgebied te verenigen stuit op de suzereiniteitsaanspraken van de koning van 

1  Het prinsdom Luik, Staat van het Heilig Roomse Rijk, kent een andere lotsbestemming dan de andere grondgebieden van het toekomstige België, tot hun 
gezamenlijke annexatie door de Franse Republiek in 1795.
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Frankrijk Lodewijk XI. Karel onderneemt veroveringstochten, ondanks het financiële en menselijke kostenplaatje. 
Hij neemt de controle over Lotharingen, maar wordt in Zwitserland verslagen. Hij sterft in 1477 wanneer hij tegen de 
troepen van de hertog van Lotharingen vecht.

Zijn dochter en enige erfgename, Maria, amper 19 jaar oud, probeert de erfenis van haar vader te behouden, 
maar kan niet verhinderen dat het hertogdom Bourgondië in Franse handen terechtkomt. Ze vindt echter een 
machtige bondgenoot in haar man, Maximiliaan van Habsburg, zoon van Frederik III, de keizer van het Heilig 
Roomse Rijk. Door haar huwelijk gaan het graafschap Bourgondië (Franche-Comté) en de Bourgondische 
Nederlanden in Habsburgse handen over. 

In het Habsburgse rijk (1482 – 1795)

Wanneer Maria van Bourgondië in 1482 op 25-jarige leeftijd bij een jachtongeluk sterft, gaan de meeste van haar 
landerijen naar haar oudste zoon, Filips de Schone. Filips trouwt met Johanna “de Krankzinninge”, de dochter van 
de Spaanse koningen, die hem verscheidene kinderen schenkt, onder wie twee zonen, Karel en Ferdinand. 

Van zijn vader, die op 28-jarige leeftijd overlijdt, erft de jonge Karel de Zeventien Provinciën van Nederland, 
Franche-Comté en de Habsburgse bezittingen (de koninkrijken Hongarije en Bohemen, het aartshertogdom 
Oostenrijk, enz.); zijn moeder laat hem de koninkrijken Castilië en Aragon na, evenals het Spaanse koloniale rijk2 en 
het koninkrijk Napels en Sicilië. Bovendien wordt Karel in 1519, bij de dood van zijn grootvader Maximiliaan van 
Habsburg (keizer van het Heilig Roomse Rijk), onder de naam Karel V of Keizer Karel tot hoofd van het Heilig 
Roomse Rijk gekozen. Hij bestuurt dan een gebied waarover “de zon nooit ondergaat”; hij is in die tijd de machtigste 
man ter wereld. Hij is dan nauwelijks twintig jaar oud. 

De keizer delegeert het bestuur van de Nederlanden aan zijn tante, Margaretha van Oostenrijk, een 
voortreffelijke diplomate en mecenas, die haar hof in Mechelen vestigt. Na haar dood wordt Maria van Hongarije, de 
zus van Karel V, met deze taak belast. 

Het bewind van Karel V wordt gekenmerkt door zijn rivaliteit met de koning van Frankrijk  Frans I. Deze 
laatste trekt de Italiaanse oorlogen weer op gang, die van 1494 tot 1559 aanleiding geven tot elf conflicten onder 
leiding van de Franse vorsten. In 1521 trachten de Fransen, omringd door de Habsburgse Staten, het koninkrijk 
Napels in te palmen. Ze worden verslagen en moeten het hertogdom Milaan, waar ze zich hebben gevestigd, verlaten. 
De keizerlijke troepen, bestaande uit manschappen uit onder andere onze streken, breiden hun heerschappij over het 
schiereiland uit. Frans I voert nog twee oorlogen in Italië, maar slaagt er niet in Milaan te heroveren3.

Binnen zijn rijk wordt Karel V geconfronteerd met de opkomst van de Reformatie. Deze religieuze beweging 
die op aanzet van de Duitse monnik Maarten Luther op gang komt, bepleit een terugkeer naar de bijbelse bronnen 
en een einde van het misbruik door geestelijken. Hieruit ontstaan de protestantse kerken in Centraal-Europa en op de 
Britse eilanden. In navolging van de paus bestrijdt ook Karel V de ontwikkeling van deze nieuwe trend. Tevergeefs. 
Godsdienstoorlogen, zowel tussen Staten als tussen burgers binnen dezelfde Staat, verscheuren katholieken en 
protestanten in Europa van de 16e eeuw tot de 18e eeuw.

In 1555, uitgeput door jaren van conflict, treedt Karel V af in zijn Brusselse paleis op de Coudenberg. Hij laat 
de Nederlanden en Spanje na aan zijn zoon, die onder de naam Filips II van Spanje koning wordt; vanaf dat moment 
staan de Nederlanden bekend als de Spaanse Nederlanden. De Oostenrijkse Staten en de kroon van het Heilig 
Roomse Rijk worden geërfd door Keizer Karels broer Ferdinand, dan reeds koning van Bohemen en Hongarije.

a) Het Spaanse tijdperk (1556 – 1713)

Tussen Nederland en Spanje ontstaan sterke spanningen. In tegenstelling tot zijn vader groeit Filips II in Spanje 
op en wordt hij als een buitenlandse vorst beschouwd. Als compromisloos katholiek is hij sterk gekant tegen de 
verspreiding van de “protestantse ketterij” die onze streken begint te treffen. 
2  Vanaf de 15e eeuw lanceren vele Europese Staten een expansie in de richting van Afrika, Azië en Amerika. Na de ontdekkingstochten van Christoffel Columbus 

zetten eerst de Spanjaarden en later de Portugezen zo voet aan wal in Amerika. Ze onderwerpen de plaatselijke bevolking en dringen hun cultuur en geloof op. 
3  De Italiaanse oorlogen komen ten einde onder Hendrik II, de zoon van Frans I, en onder Filips II van Spanje, de zoon van Karel V: in 1559 tekenen ze het 

Verdrag van Cateau-Cambrésis, waarmee de Fransen hun aanspraken op Italië afzeggen. Het schiereiland wordt voortaan gedomineerd door Spanje, meester 
over het koninkrijk Napels en het hertogdom Milaan.  
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In deze context maakt een “beeldenstorm” zich meester van de protestanten, vooral in Vlaanderen. Met het 
argument dat voorstellingen van God en de heiligen op afgoderij neerkomen, dringen ze aan op de vernietiging van 
beelden en schilderijen in katholieke kerken. Deze koorts bereikt met de moord op vele katholieke priesters in 1566 
een hoogtepunt. 

Veel leden van de Nederlandse adel keuren de beeldenstorm niet goed, maar zetten zich toch tegen 
de vervolging van de protestanten af en steunen de opstandelingen. Bovendien gaan ze niet akkoord met de 
buitensporige belastingen en de centralisatie van de Spaanse macht. Onder hen bevinden zich Willem van Nassau, 
prins van Oranje, Lamoral, graaf van Egmont en Philippe de Montmorency, graaf van Hoorn. Om de onrust de kop 
in te drukken, stuurt Filips II in 1567 een leger onder leiding van Ferdinand Alvaro van Toledo, hertog van Alva, de 
pas benoemde gouverneur van de Nederlanden. Zijn brutale handelswijzen drijven de zaken op de spits. De hertog 
laat de graven van Egmont en Hoorn op 5 juni 1568 op de Grote Markt van Brussel onthoofden. 

Deze executies betekenen het begin van de Tachtigjarige Oorlog tussen het overwegend protestantse 
noorden van de Spaanse Nederlanden, onder leiding van Willem van Oranje, en het katholieke Spanje. Dit conflict 
wordt gekenmerkt door talloze wendingen en evenementen, waaronder de plundering van Antwerpen door 
muitende Spaanse troepen in 1576 en de aanstelling van een nieuwe gouverneur van de Nederlanden, Don Juan 
van Oostenrijk4, de halfbroer van Filips II. De slag bij Gembloux in 1578, die de herovering van de Zuidelijke 
Nederlanden door de katholieken inluidt, is een ander markant feit. Deze herovering eindigt in 1585 met de inname 
van Antwerpen door Alexander Farnese5, die na de dood van Juan van Oostenrijk gouverneur van de Nederlanden 
wordt. De dood van Filips II in 1598 geeft aanleiding tot een periode van respijt.

De gezamenlijke heerschappij van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk, en zijn vrouw en nicht Isabella, 
dochter van Filips II, als regenten van de Zuidelijke Nederlanden van 1598 tot 1621, is synoniem met vrede en 
welvaart. 

Na de Dertigjarige Oorlog, die in 1618 begint, komen de conflicten opnieuw op gang. De aanleiding is de 
opstand van de protestanten in Bohemen (een van de Staten die van het Heilig Roomse Rijk afhangen) tegen hun 
katholieke koning van het Huis-Habsburg. Tegen de achtergrond van de godsdienstoorlog zijn er ook pogingen 
tot hegemonie of onafhankelijkheid, politieke tegenstellingen tussen feodalisme en absolutisme en commerciële 
rivaliteiten. De strijd gaat al snel veel verder dan het oorspronkelijke kader: de Habsburgers van het Heilig Roomse 
Rijk en van Spanje, gesteund door de paus, staan tegenover de protestantse Staten van het Heilig Roomse Rijk, samen 
met de Verenigde Provinciën en de Scandinavische landen. Frankrijk, hoewel overwegend katholiek, sluit zich bij de 
protestanten aan omdat het de macht van de Habsburgers in Europa wenst te verminderen. Hoewel de belangrijkste 
veldslagen zich op het grondgebied van het Heilig Roomse Rijk afspelen, moet ook Vlaanderen zware gevechten op 
zijn grondgebied verwerken. 

De verwoestingen van de oorlog worden niet enkel door de gevechten verklaard. De legers van die tijd 
bestaan hoofdzakelijk uit huurlingen die niet altijd op tijd betaald worden. Deze strijders, vrijwillig in dienst getreden 
met de belofte van een salaris, bedienen zichzelf rechtstreeks op de kap van de bevolking, ongeacht het kamp 
waarvoor ze strijden.  

De Verdragen van Westfalen in 1648 stellen een einde aan de oorlog en leggen de basis voor het idee van 
een moderne, absolutistische soevereine staat, verdedigd door een nationaal leger. De protestanten krijgen het recht 
hun godsdienst te belijden en de katholieke kerk verliest dan ook terrein, vooral in Noord-Europa. Frankrijk wint aan 
macht, maar het Heilig Roomse Rijk komt demografisch en economisch verzwakt uit het conflict en de suprematie 
van de Habsburgers wordt ondermijnd. In het kielzog van de Vrede van Westfalen wordt ook de Tachtigjarige Oorlog 
afgesloten en wel met de verdeling van de Spaanse Nederlanden in noord en zuid: de zeven noordelijke provincies 
worden als onafhankelijk erkend onder de naam Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, of Verenigde 
Provinciën (ze worden later het huidige koninkrijk Nederland); de tien zuidelijke provincies, de overblijfselen van 

4  Juan van Oostenrijk is de buitenechtelijke zoon van Karel V, die uiteindelijk door zijn vader wordt erkend. Hij gaat de geschiedenis in als bevelvoerder van de 
Europese vloot die het in 1571 in Lepanto (Griekenland) tegen het Ottomaanse Rijk opneemt én de zeeslag van de verschillende Europese christelijke Staten tot 
een goed einde weet te brengen. Hij dient vervolgens in de legers van zijn halfbroer, koning Filips II van Spanje en wordt tussen 1576 en 1578 gouverneur van de 
Nederlanden.

5  Alexander Farnese is de zoon va n Octavio Farnese en Margaretha, de buitenechtelijke en vervolgens erkende dochter van Karel V. Hij is dus de neef van Filips 
II en van Don Juan van Oostenrijk. 
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de Spaanse Nederlanden, nu ook aangeduid als de Zuidelijke Nederlanden of de Katholieke Nederlanden, (het 
grondgebied van het huidige België met uitzondering van het prinsdom Luik en van Luxemburg) blijven onder de 
heerschappij van de Spaanse kroon. 

De dood van de laatste Habsburgse heerser van Spanje verandert de situatie. Karel II van Spanje sterft in 
1700 kinderloos. De twee belangrijkste regerende families in Europa, beiden verwant aan de Spaanse vorst, vechten 
om de troon: de Bourbons in Frankrijk en de Habsburgers in Oostenrijk. Kort voor zijn dood duidt Karel II echter 
Filips, hertog van Anjou en kleinzoon van de Franse koning Lodewijk XIV, in zijn testament echter wel als zijn enige 
erfgenaam aan. Filips wordt in Madrid als Filips V van Spanje gekroond. De andere mogendheden vrezen echter 
de feitelijke alliantie tussen Frankrijk en Spanje, vooral omdat de Zonnekoning in 1701 Filips V het recht verleent de 
Franse kroon van hem over te nemen. 

Wanneer Franse troepen de Spaanse Nederlanden beginnen te bezetten, groeit de woede in Europa. 
Oostenrijk, Engeland en de Verenigde Provinciën vormen een coalitie. In 1702 verklaart die Frankrijk en Spanje 
officieel de oorlog. De Spaanse Successieoorlog is begonnen. Dit lange conflict put de betrokken krachten uit; 
er wordt naar een diplomatieke oplossing gezocht. De verdragen van Utrecht in 1713 en Rastatt in 1714 maken 
een einde aan de oorlog. Frankrijk blijft het machtigste land van Europa; Engeland versterkt zijn positie op het 
internationale toneel. Filips V behoudt de Spaanse troon, maar moet voor zichzelf en zijn nakomelingen afstand van 
de Franse troon doen. Bovendien verliest Spanje al zijn Europese bezittingen. Zo komen de Spaanse Nederlanden in 
handen van de Habsburgers van Oostenrijk. We spreken nu over de “Oostenrijkse Nederlanden”. 

b) Het Oostenrijkse tijdperk (1713 – 1795)

Net zoals eerst onder het Bourgondische en vervolgens het Spaanse bewind worden de provincies van de Oostenrijkse 
Nederlanden onder één staatshoofd verenigd, maar ze behouden wel hun onderlinge onafhankelijkheid. 

De beroemdste heerseres van de Oostenrijkse Nederlanden is… een vrouw: Maria Theresia van Oostenrijk, 
echtgenote van Frans I, keizer van het Heilig Roomse Rijk. Hoewel ze haar bezittingen in Nederland nooit 
bezoekt, maakt ze zich er tijdens haar 40-jarige regeerperiode (1740-1780) populair. Ze voert hervormingen 
door die haar controle over de economie en de financiën en de rol van de staat ten koste van de kerk versterken, 
terwijl ze tegelijkertijd zachtaardig tegenover haar onderdanen is. Haar bewind is een periode van vrede en 
economische ontwikkeling. Ze moedigt ook de wetenschappen en de kunsten aan. Ze wordt in haar taak bijgestaan 
door gouverneur Karel-Alexander van Lorreinen, die de stad Brussel in neoklassieke stijl gaat verfraaien: het 
Koningsplein, het Koninklijk Park, de Koningsstraat, het Martelarenplein, het Paleis der Natie… en de herinrichting 
van het paleis dat nu zijn naam draagt (nu bezet door tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd door de KBR, de 
Koninklijke Bibliotheek van België). 

Bij de dood van Maria Theresia neemt haar zoon Jozef II, keizer van het Heilig Roomse Rijk, de Nederlanden 
over. Net als zij overtuigd door de ideeën van de Verlichting legt hij zijn hervormingen op: afschaffing van de 
tienden (aan de Kerk verschuldigde belasting), van lijfeigenschap, van de feodale rechten, van de censuur en van de 
doodstraf, meer controle op de geestelijkheid en afschaffing van de nutteloos geachte kloosterordes, centralisatie van 
de overheid, standaardisering van belastingen en rechtspraak, vrij verkeer van graan, enz. Zijn autoritarisme levert 
hem echter ook het ongenoegen van zijn onderdanen op. 

Terwijl de Fransen en de Luikenaren in 1789 in opstand komen tegen de absolute macht van hun respectieve 
vorsten, komen ook de Oostenrijkse Nederlanden in opstand tegen Jozef II. De Brabantse en Luikse Omwentelingen 
mislukken en de oude machten worden hersteld. Deze restauraties blijken van korte duur; de Franse revolutionairen 
vallen onze streken binnen in de hoop hun liberale idealen op te leggen en de Republiek te consolideren. Hun 
overwinning bij Fleurus in 1794 legt de weg naar onze streken vrij.
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De Franse (1795 – 1815), Hollandse (1815 – 1830) en Belgische (vanaf 1830) tijdperken

In 1795 worden de voormalige Oostenrijkse Nederlanden en het prinsdom Luik bij de Franse Republiek gevoegd. 
Voor het eerst zijn de twee delen van het toekomstige België in één geheel verenigd. De revolutionaire oorlogen van 
Frankrijk tegen een Europese coalitie zijn gebaseerd op de dienstplicht, de gedwongen inlijving van jonge mannen, 
die in onze streken bijzonder slecht wordt onthaald. Het proces wordt voortgezet onder Napoleon, die aan het hoofd 
van Frankrijk komt te staan en het Franse Keizerrijk sticht. 

Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 hertekenen de grote Europese mogendheden van die 
tijd, Engeland, Pruisen, Oostenrijk en Rusland, bijeen op het Congres van Wenen, de kaart van Europa. Ze stichten 
een bufferstaat (een neutrale staat die moet voorkomen dat rivaliserende Staten zich uitbreiden), het Koninkrijk der 
Nederlanden, bestaande uit de Verenigde Provinciën en onze gewesten. Koning Willem I van Oranje, een protestant 
die wordt gezien als een voorstander van zijn noordelijke onderdanen, ontstemt al snel alle lagen van de bevolking 
in het zuiden, zowel katholieken als liberalen. Amper vijftien jaar na de oprichting van zijn Staat kan de Nederlandse 
koning de opstand van zijn zuidelijke onderdanen niet voorkomen. De Belgische Revolutie van 1830 leidt tot de 
oprichting van een nieuwe onafhankelijke Staat, het koninkrijk België.
 



ZAAL WAPENS EN HARNASSEN
DOSSIER

16

 

Vereenvoudigde stamboom van de vorsten van onze streken 
Van Filips de Stoute tot de aartshertogen Albrecht en Isabella  

De data zijn die van geboorte en overlijden.  
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Plan van de zaal

Opmerking: de convexe muur volgt een chronologisch verloop, met uitzondering van 
de twee vitrines getiteld “Van Rome tot leenstelsel” en “Het feodale tijdperk”, in het 

midden van de muur. De concave muur volgt ee n thematische logica. De lange en smalle 
zaal leent zich meer tot werk in kleine groepjes.  

B010 – De belegeringswapens
V201 – Artillerie
V202 – Gevestwapens
V203 – Stokwapens
V302 – Vuurwapens
V204 – Tornooien en steekspelen
V205 – Kolonialisme
V206 – Het beroepsleger
V303 – Heraldiek
V402 – Dieren in de oorlog
V403 – Oorlog en godsdienst
V704 – Uitzonderlijk object
V404 – Mode en harnassen
V705 – Vrouwen in oorlogstijd

V401 – Het arsenaal
V301 – Het curiositeitenkabinet
V101 – Het Bourgondische tijdperk (1369-1482)
V701 – Uitzonderlijk object
V102 – Het gotische harnas
V103 – Schilden en paveses
V104 – Het Habsburgse wereldrijk (1482-1555)
V105 – Het Maximiliaan-harnas
V106 – Het einde van de Nederlanden (1555-1598)
V702 – Uitzonderlijk object
V107 – Het einde van de Nederlanden (1555-1598)
V108 – Harnassen van de 16e en 17e eeuw
V703 – Uitzonderlijk object
V109 – De 17e eeuw
V110 – Jachtwapens
V111 – Jachtwapens
V207 – Imperialisme
V112 – Van Rome tot leenstelsel
V113 – Het feodale tijdperk
V114 – Voeding en oorlog
V115 – Verwondingen en zorgen
V116 – De slag bij Gembloers, 1578
V117 – Tactieken en verbeteringen 1525-1620
V118 – De slag op de Witte Berg, 1620
V119 – Tactieken en verbeteringen 1620-1683
V120 – Het beleg van Wenen, 1683
V121 – Tactieken en verbeteringen 1685-1700
V122 – Tactieken en verbeteringen 18e eeuw
V208 – Bestendige middeleeuwen
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Context van de objecten in elke vitrine van de zaal 

De teksten die in de zaal “Wapens en Harnassen” beschikbaar zijn, worden hier integraal weergegeven. Ze geven een 
korte context bij de voorwerpen die in de betrokken vitrine worden getoond. Hun rangschikking in dit dossier volgt 
de logica van de zaal: de drie teksten in het onderste deel van de zaal (eerste deel van de zaal), dan de teksten in de 
bovenste zaal (tweede deel van de zaal), te beginnen met de tekst in de vitrine over het arsenaal (de “bokaal”-vitrine), 
dan die in het curiositeitenkabinet, de teksten op de bolle wand, die een eerder chronologische logica volgen (met 
uitzondering van de twee vitrines “Van Rome tot leenstelsel” en “De feodale periode”, die zich in het midden van de 
wand bevinden), vervolgens de teksten van de holle wand, die een meer thematische logica volgen, de teksten van de 
drie centrale vitrines achteraan in de zaal en ten slotte de tekst van de vitrine helemaal achteraan in de zaal over het 
middeleeuwse erfgoed.  

Er moet worden opgemerkt dat aan de holle kant van de zaal alle teksten fysiek op de muren staan; aan 
de bolle kant zijn de teksten alleen toegankelijk via een QR-code. Waar dit het geval is, wordt naast de titel van de 
teksten die volgen de vermelding “Tekst alleen leesbaar via QR-code” gegeven. 

NB : 
- Onderstreepte woorden worden in de woordenlijst uitgelegd. 
- Voor vetgedrukte woorden in het corpus van de tekst wordt nadere informatie in een kader onder de tekst gegeven.
      

De zaal Wapens en Harnassen (B010)

Het huidige Europa is het product van duizend jaar middeleeuwse geschiedenis die uitmondt in de centralisering van 
de machten en de geboorte van de moderne Staten: dat politieke, sociale en culturele verhaal wordt gekenmerkt door 
opstanden, gewapende conflicten en veroveringsoorlogen.

De periode werd lang herleid tot de loutere ridders, maar hoewel ze ver van ons af lijkt te staan, beïnvloedt ze 
nog vele aspecten van ons dagelijks leven.

Een prestigieuze collectie (B010)

In de 15e eeuw creëren de hertogen van Bourgondië een arsenaal in het paleis op de Coudenberg in Brussel; het 
gebouw herbergt zowel persoonlijke wapenrustingen als diplomatieke geschenken en oorlogstrofeeën. In de loop 
der eeuwen wordt het geheel nu eens aangevuld en dan weer herleid, tot het uiteindelijk eigendom van de jonge 
Belgische Staat wordt. Het Museum voor Oude Wapens een Harnassen, opgericht in 1835, neemt in 1847 zijn intrek in 
de Hallepoort, wat meteen de benaming van de collectie oplevert. De verzameling groeit snel. De afdelingen Oudheid 
en Etnografie komen in 1889 en 1906 in het Jubelpark terecht, maar de wapens en harnassen blijven in de Hallepoort. 
De oude Brusselse omwalling beantwoordt echter al snel niet meer aan de museale vereisten een moet in 1976 dan 
ook de deuren sluiten. Dan ontstaat het idee om een deel van de collectie in het Legermuseum, opgericht in 1910, 
onder te brengen. De stukken komen in 1986 in het Museum aan: een reserve en een zaal worden speciaal ingericht 
om ze in optimale omstandigheden te bewaren en tentoon te stellen. 

De belegeringswapens (B010)

Vestingwerken zijn een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering omdat ze een schuilplaats bieden tegen legers die 
te groot zijn om in een open strijd het hoofd te bieden. De belegeraar heeft doorgaans de keuze: hij kan de bevolking 
uithongeren en demoraliseren door de voedselbevoorrading te blokkeren, of oorlogsmachines gebruiken die 
ontworpen zijn om de omwalling te vernietigen of te omzeilen. 
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Tot de belegeringstechnieken behoren het gebruik van stormrammen, belegeringstorens en trebuchets, maar 
ook het katapulteren van kadavers (om ziektes te verspreiden) en het verhitten of ondermijnen van omwallingen om 
deze vervolgens te laten instorten. Ondanks deze technieken is het niet ongewoon dat een belegering maanden of 
zelfs jaren duurt. 

Een belangrijke ontwikkeling vindt echter plaats vanaf 1425, wanneer buskruitartillerie de omwallingen kan 
verwoesten. Het traditionele voordeel dat bij een belegering aan de verdediger toekomt, gaat verloren.

Het arsenaal (V401)

Tot de late middeleeuwen viel het onder de verantwoordelijkheid van de lokale heer om zijn krijgers van een 
wapenrusting te voorzien, en dit zelf op te slaan. Van zodra de staande legers hun intrede doen vanaf de 16e eeuw, en 
tevens de professionalisering toeneemt, worden arsenalen ingericht waaruit de soldaten worden bewapend. 

In arsenalen kunnen wapens en munitie worden gemaakt, onderhouden en gerepareerd, opgeslagen of 
uitgegeven. De noodzaak aan arsenalen blijkt eveneens uit het gebruik van het munitieharnas, dat omwille van 
zijn goedkopere materialen en standaardpatroon met verwisselbare stukken in grote hoeveelheden kan worden 
geproduceerd. 

De ligging van een arsenaal wordt bepaald door strategische overwegingen: het moet gelegen zijn 
aan woonsteden, beveiligd tegen aanvallen, en zo geplaatst dat het gemakkelijk bevoorraad kan worden. In 
vroegmoderne steden was het een belangrijk gebouw, veelal onderdeel van een vesting in garnizoenssteden.

Het curiositeitenkabinet (V301)

Het curiositeitenkabinet verschijnt in de 15e eeuw: een verzameling van uiteenlopende voorwerpen die als vreemd of 
uitzonderlijk worden beschouwd. De meeste ontstaan op basis van de schatkamers van grote leiders of de studies van 
geleerden uit de Renaissance. 

Vanaf de 17e eeuw worden sommige kabinetten in musea omgevormd: de collecties worden op systematische 
wijze gepresenteerd en met duiding aan het publiek voorgesteld. De curiositeitenkabinetten trekken dan niet 
langer geleerden (die liever musea aandoen), maar eerder privéverzamelaars die zeldzaamheid en esthetica boven 
wetenschap verkiezen. 

In de 18e eeuw duiken vooral kabinetten op die aan natuurwetenschappen en curiosa zijn gewijd. Oude 
verzamelingen worden in musea opgenomen en verondersteld een breder publiek te bereiken. De collectie van de 
Hallepoort, de basis voor deze zaal, werd gedeeltelijk in dat kader samengesteld.

Het Bourgondische tijdperk (1369-1482) – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V101)

Het huwelijk van Margaretha, erfgename van het graafschap Vlaanderen, met hertog Filips II van Bourgondië in 
1369 geeft het startschot voor de eenmaking van de Nederlanden. In de daaropvolgende eeuw weten Filips en zijn 
nakomelingen door aankoop, verovering, erfenis of huwelijk de hand op de Zeventien Provinciën te leggen. Met 
uitzondering van Luik komen de volledige Nederlanden onder het gezag van de hertogen van Bourgondië te staan. 
Deze periode wordt afgesloten met de dood op het slagveld van hertog Karel de Stoute en de Franse invasie die 
daarop volgt. 

Tijdens het Bourgondische tijdperk ondergaat het harnas geleidelijke wijzigingen. Ridderharnassen worden 
doeltreffender en behalve in de infanterie blijkt de maliënkolder dan ook minder populair te worden. In de 15e eeuw 
vieren klassieke volharnassen hoogtij; die zijn zwaarder maar ook handiger dan de maliënkolder. Het vuurwapen 
eist eveneens de aandacht op, maar omdat de haakbus toch nog heel wat te wensen overlaat, blijven de “traditionele” 
wapens aantrekkelijk. 



ZAAL WAPENS EN HARNASSEN
DOSSIER

20

Het gotische harnas – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V102)

Tot de 14e eeuw bestaat de uitrusting van de middeleeuwse krijger vooral uit de maliënkolder, aangevuld met aan 
elkaar vastgehechte metalen plaatjes om specifieke lichaamsdelen te beschermen. 

Het gotische harnas ontwikkelt zich tijdens de jaren 1420-1440, wanneer de wapenrusting het technologische 
stadium bereikt waarin volledige lichaamsbedekkende plaatharnassen, met inbegrip van beweegbare gewrichten, 
kunnen worden gemaakt. Met de gotische salades, die een lange en scherpe achterplaat omvatten, worden tevens de 
nek en het hoofd beschermd. 

Door de prijs van ijzer en de noodzaak van gespecialiseerde harnassenmakers (de complexiteit en verfijnde 
afwerking vereisen dit nu eenmaal) zijn gotische plaatharnassen enkel beschikbaar voor de strijdende elite. 

Vanaf de 15e eeuw heeft zowat elke ridder zijn persoonlijke wapenrusting om hem van top tot teen te 
beschermen tegen aanvallen van zwaarden, hellebaarden en pijlpunten.

Schilden en paveses – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V103)

Als één van de oudste verdedigingswapens wordt het schild gebruikt om slagen van bijlen, speren, zwaarden of 
pijlpunten af te weren. 

Zoals alle uitrustingsstukken moet ook het schild sterk en licht zijn. Doorgaans wordt het vervaardigd van 
hout en bespannen met huid of leer. Sommige schilden zijn versterkt met ijzeren stroken en voorzien van een knop, 
kap of versiering. Ze variëren ook sterk in grootte en vorm: van grote panelen die het hele lichaam beschermen, zoals 
de pavese, tot kleinere modellen die bedoeld zijn voor gebruik in lijf-aan-lijfgevechten. 

Het schild wordt altijd aan de linkerzijde gedragen, aangezien de rechterhand het wapen hanteert. Een 
krachtig geworpen speer kan het schild doorboren of zelfs breken, waardoor het bijna nutteloos wordt. Na de 
introductie van vuurwapens en buskruit geraakt het schild stilaan in onbruik. Pas vanaf de 19e eeuw wint het 
opnieuw aan belang bij bepaalde militaire eenheden en politiediensten. 

Het Habsburgse wereldrijk (1482-1555) – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V104)

Om de Bourgondische erflanden veilig te stellen, ziet Maria van Bourgondië zich in 1477 genoodzaakt te huwen met 
Maximiliaan I van Habsburg. Voor de Nederlanden betekent dit echter de integratie in een Habsburgs wereldrijk. 
Wanneer Karel V, kleinzoon van Maximiliaan I, de scepter overneemt, regeren de Habsburgers over een immens rijk 
dat zowel Europese, Amerikaanse als Aziatische bezittingen omvat. 

Het rijk “waar de zon nooit ondergaat” botst algauw met de andere Europese grootmachten om de 
hegemonie op het continent en de oceanen. Naast de geopolitieke conflicten wordt het eveneens geconfronteerd met 
de Reformatieoorlogen die het schisma tussen katholieken en protestanten bestendigen. 

De Italiaanse oorlogen betekenen uiteindelijk een revolutie in militaire technologie en tactiek. Zowel het 
vuurwapen als de artillerie treden op de voorgrond, waardoor deze periode als het kantelpunt wordt beschouwd 
tussen de middeleeuwse en vroegmoderne oorlogsvoering.

Het einde van de Nederlanden (1555-1598) – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V106)

Halfweg de 16e eeuw maken de Zeventien Provinciën heel wat veranderingen mee. Door zijn troonsafstand in 1555 
geeft Keizer Karel de Nederlanden aan zijn zoon Filips II van Spanje over. 

De terechtstelling van tegenstanders van het Spaanse bewind, buitensporige belastingen, de centralisering van 
de macht en de vervolging van protestanten lokken onlusten uit. De opstand neemt concrete vorm aan in 1568, met 
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de Tachtigjarige Oorlog die uiteindelijk de breuk tussen noord (het toekomstige Nederland) en zuid (het toekomstige 
België en Luxemburg) zal bewerkstelligen. 

Oorlogsvoering verandert eveneens. De vervanger van de haakbus, het musket, maakt meer dodelijke 
slachtoffers. Vuurwapens gaan een grotere rol spelen, verdringen de cavalerie als koningin van het slagveld en luiden 
ook het einde van de traditionele harnassen in. De tercio, professionele infanteristen gewapend met zowel stokwapens 
als vuurwapens, maakt legers die deze opstelling massaal invoeren echt wel onoverwinnelijk. 

De jachtwapens – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V110)

De jacht op groot wild is een prestigieus tijdverdrijf voorbehouden aan koningen en edellieden, dat zowel voor het 
plezier als voor de sport wordt georganiseerd. Te paard of te voet door landerijen en domeinen, meestal vergezeld 
door honden en soms haviken, jaagt de adel op klein en groot wild. Het hanteren van wapens, onderdeel van de 
opvoeding van de jonge edelman, wordt daar tevens geoefend. 

Naast het sportieve aspect levert de jacht ook voedsel, bont en huiden op. Bovendien is het een manier om al 
te grote hoeveelheden wolven en beren uit te dunnen. 

Jachtwapens volgen dezelfde technologische evolutie als gevechtswapens. Speciaal voor de jacht ontworpen 
messen, lansen, kruisbogen en vuurwapens worden ook vaak rijkelijk versierd met parelmoer, ivoor, goud en zilver. 
Wanneer vuurwapens nauwkeuriger en betrouwbaarder worden, worden ze het jachtwapen bij uitstek. 

Van Rome tot leenstelsel – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V112)

De Romeinse administratie in het Westen bezwijkt in de 5e eeuw en wordt door nieuwe staatssystemen vervangen. In 
onze streken nemen de Franken, een Germaanse volksgroep, in opeenvolgende golven het bewind over. 

Het Frankische koninkrijk bevindt zich hoofdzakelijk tussen Rijn en Maas, maar onder de Merovingische 
dynastie wordt het grondgebied uitgebreid. Deze periode wordt gekenmerkt door talloze interne conflicten en 
burgeroorlogen. 

In 751 worden de Merovingers met een staatsgreep van de troon gestoten en de Karolingers komen aan de 
macht. Dat koninkrijk gaat zijn expansie op gewelddadige wijze afdwingen. De dynastie bereikt een hoogtepunt 
onder Karel de Grote. Hij eigent zich in 800 tijdens een kroning door de paus de keizerlijke titel van de Romeinse 
Irene toe, die op dat ogenblik over Constantinopel heerst. 

Verschillende successiecrisissen volgen elkaar op en die leiden tussen 843 en 880 uiteindelijk tot de opsplitsing 
van onze contreien in het koninkrijk West-Francië (territorium dat in 987 het koninkrijk Frankrijk wordt) en het 
koninkrijk Oost-Francië (dat in 962 het Germaanse koninkrijk wordt). 

Het feodale tijdperk – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V113)

Rond het jaar 1000 zijn onze streken opgesplitst in tal van staatjes die niet enkel elkaar bestrijden, maar ook veel 
autonomie tegenover zwakke koningsstelsels genieten. Dynastieën van grootgrondbezitters hebben de koninklijke 
en/of religieuze macht over delen van het grondgebied in handen. Ze maken hun leiderschap erfelijk en geven zo 
aanleiding tot het ontstaan van graafschappen en hertogdommen die aan hun bloedlijn verantwoording moeten 
afleggen. 

Tot op het einde van de middeleeuwen leidt het feodale stelsel in onze streken naar de geboorte van 
grondgebieden zoals het hertogdom Brabant, het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Henegouwen, het 
graafschap Holland, het graafschap Luxemburg of het prinsbisdom Luik. 

Privé-oorlogen en successieconflicten zijn schering en inslag tussen de diverse Huizen, ondanks het feit dat ze 
allemaal aan dezelfde Franse of Germaanse vorsten trouw verschuldigd zijn. Het is wachten op het einde van de 14e 
eeuw om onder de hertogen van Bourgondië een zekere vorm van eenheid te zien verschijnen. 
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Het leenstelsel – Tekst alleen leesbaar via QR-code 

Om de instabiliteit het hoofd te bieden, gaat de landadel vanaf de 3e eeuw militair optreden. De eigenaars verzekeren 
zich van de diensten van strijders die ze bewapenen, voeden en soms zelfs betalen. De edellieden hebben niet enkel 
een gevolg: ze lichten geleidelijk legers bestaande uit de vrije mannen van hun grondgebied, aan wie de koning dan 
de titel van hertog of graaf verleent. 

Tijdens het Karolingische tijdperk worden die verleningen erfelijk en zo ontstaan adellijke Huizen die aan 
een territorium zijn verbonden. Dat statuut evolueert in de 11e eeuw: een graaf of hertog krijgt officieel zijn landgoed 
van de koning, in ruil voor militaire bijstand (en andere diensten). De edelman wordt vazal en de koning wordt zijn 
meester. 

Dit politieke bestel gebaseerd op interpersoonlijke afhankelijkheden genereert een sociale piramide, waarin 
elke edelman op zijn beurt in zijn grondgebied leenmannen kan aanstellen. 

Voeding en oorlog – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V114)

Een goede bevoorrading van de strijdkrachten is uiteraard essentieel, maar dit werd in het verleden dikwijls vergeten. 
De hoeveelheid proviand hing doorgaans af van de financiële middelen van het land en de beschikbaarheid van 
voedsel tijdens de veldtocht. 
 In het algemeen voeden middeleeuwse legers zich van het land dat ze doorkruisen. De uitputting van het 
beperkte rantsoen dat een leger met zich meebrengt, maakt plundertochten of onderhandelingen met de lokale 
bevolking dan ook onontbeerlijk. 

Al te vaak leiden slechte hygiënische omstandigheden in combinatie met een gebrekkige voedselvoorziening 
tot het uitbreken van ziekten die meer levens eisen dan de gevechten. 

De middeleeuwse manier van foerageren kent bijval tot het einde van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), 
wanneer de verwoesting van Midden-Europa de heersers doet inzien dat dergelijke praktijk niet langer doeltreffend 
is.

Slag van Gembloers, 31 januari 1578 (V116)

Sinds het begin van de 16e eeuw, maar vooral door de halsstarrigheid van koning Filips II van Spanje, raken de 
Nederlanden steeds meer verdeeld tussen aanhangers en tegenstanders van de protestantse Reformatie. Door hun 
plundering van Antwerpen in 1576 komen de Spaanse troepen in een wel heel slecht daglicht te staan, maar de 
soldaten rebelleren omdat ze niet worden betaald. Willem van Oranje, een vroegere bondgenoot van keizer Karel, 
neemt de leiding over de revolte en trekt Brussel binnen. 

De Spaanse en katholieke legers van de Nederlanden, aangevoerd door Don Juan van Oostenrijk, de halfbroer 
van de koning, kunnen de opmars van de protestantse legers van de Staten-Generaal, gesteund door Willem van 
Oranje, stuiten en ze heroveren Leuven. Het nochtans inferieure koninklijke leger verkrijgt in Gembloers de controle 
over de enige vluchtweg van de protestanten; 7.000 soldaten worden gedood of gevangengenomen. De overwinning 
betekent een keerpunt in de herovering van de Zuidelijke Nederlanden door de katholieken. De strijd komt 
grotendeels ten einde in 1585, wanneer Alexander Farnese Antwerpen inneemt. 

Tactieken en verbeteringen - 16e eeuw (1525-1620) – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V117)
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NIVEAU I – De strijd om de Europese hegemonie (1519-1598) 

Als uitloper van de Renaissance wordt de 16e eeuw gekenmerkt door een periode van geopolitieke en religieuze 
instabiliteit. 

Door uitgekiende huwelijksstrategieën en veroveringen weten sommige monarchen immense rijken te 
vergaren. De strijd om de wereldlijke en geestelijke hegemonie op het continent en de zeeën leidt algauw tot 
waarlijke coalitieoorlogen. De Reformatie- en Italiaanse Oorlogen worden uitgevochten tussen zowat alle Europese 
grootmachten, alsook met het Ottomaanse Rijk. 

Gebukt onder conflicten doet Karel V in 1555 finaal troonsafstand, waarbij hij instemt met de opdeling 
van zijn rijk. Onder het bewind van zijn zoon Filips II culmineert de onvrede uiteindelijk in de splitsing van de 
Nederlanden. Een periode van respijt volgt na 1598, het jaar van de dood van Filips II en van het Edict van Nantes dat 
de godsdienstvrijheid in Frankrijk garandeert. 

NIVEAU II – Militaire geschiedenis 

Onder impuls van het humanisme kent de geoefende soldaat tijdens deze eeuw een hernieuwde waardering. De 
professionele huurlingenlegers, ingezet omwille van het gebrek aan staande legers, vormen daardoor de basis van 
elke Europese krijgsmacht. 

Het immense Spaanse rijk wordt met meerdere conflictgebieden geconfronteerd en zijn krijgsmacht innoveert 
door een staand leger en een omvangrijke administratie op te richten. 

De basis van de Spaanse overheersing, de tercio (een regiment van 3.000 manschappen), wordt samengesteld 
uit zowel piekeniers als haakbusschutters. Deze formaties bieden bescherming tegen de zware cavalerie, tot dan de 
koningin van het slagveld, waardoor ook de adel zijn positie op het strijdtoneel ziet krimpen. Vaak aanzien als de 
beste infanterie van de eeuw, heeft elke tercio zijn eigen voorzieningen en rechtspraak. De officieren houden er een 
paternalistische relatie op na met hun ondergeschikten die als beroepssoldaten een sterke “esprit de corps” kennen. 

Slag op de Witte Berg, 1620 (V118)

De protestantse opstand in Bohemen tegen zijn katholieke koning in 1618 draait uit op een Europese oorlog voor 
religieuze hegemonie. Aan de ene kant staan de Duitse katholieke Staten en het machtige Spaanse rijk. Aan de 
overkant staat een coalitie van opstandige Bohemen naast Duitse en Hongaarse huurlingen. 

Twee katholieke legers zetten koers richting Oostenrijk waar ze de protestantse opstanden geïnspireerd op 
het Tsjechische voorbeeld verpletteren. Daarna trekken ze naar Praag, maar onderweg stoten ze op een protestantse 
blokkade. Op 8 november 1620 wordt het centrum van het Boheemse leger onder de vuurzee van de keizerlijke 
artillerie door de beste katholieke eenheden ingedeukt. De rest van het verslagen leger slaat op de vlucht. 

De godsdienstvrijheid wordt in Bohemen afgeschaft en de gevangengenomen rebellen worden terechtgesteld. 
Door de nederlaag van Bohemen en de oprukkende katholieke troepen breidt het conflict naar andere Europese 
mogendheden uit. De Dertigjarige Oorlog is begonnen.

Tactieken en verbeteringen – 17e eeuw (1620-1683) – Tekst alleen leesbaar via QR-code code (V119)

NIVEAU I – De eeuw van het absolutisme (1620-1683) 

Het continent, ondergedompeld in decennialange oorlogen, maakt de weg vrij voor het vorstelijk absolutisme. De 
monarch, niet langer door wetten gebonden, noch verantwoording verschuldigd, gaat algauw eenzijdig over de 
staatszaken beslissen.
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 Voor het Heilige Roomse Rijk en de Nederlanden betekent de Vrede van Westfalen in 1648 zowel het einde 
van de Dertigjarige Oorlog, als van de religieuze conflicten die door een ongeëvenaarde wreedheid gekenmerkt zijn. 
Een derde van de bevolking vindt de dood door oorlog, hongersnood en epidemieën. 

Gescheiden van de Zuidelijke Nederlanden gaat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een Gouden 
Eeuw tegemoet. De immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden, met hun vakkennis en vaardigheden, genereren een 
belangrijke impuls op sociaal, intellectueel, en economisch vlak. Haar toonaangevende handelsvloot komt in conflict 
met de Engelsen die hun hegemonie over de zeeën bedreigd achten. 

NIVEAU II – Militaire geschiedenis 

De niets ontziende bruutheid van de huurlingen, nog steeds de basis van een doorsnee Europees leger, tijdens 
Dertigjarige Oorlog spoort de Verenigde Provincies, Zweden en Engeland aan tot het creëren van meer betrouwbare 
nationale legers. 

Kleinere regimenten worden opgericht om een grotere tactische mobiliteit en een betere controle over het 
slagveld mogelijk te maken. De lichte artillerie wordt zodoende geïntegreerd in de infanteriecomponent. Tijdens de 
Britse burgeroorlog herstelt Oliver Cromwell de waarde van de cavalerie. Hoewel verminderd in inzet, wordt die 
mobieler en uitgerust met houwdegens om verwoestende charges uit te voeren en voortvluchtigen op te jagen. 

Complexere tactieken, toenemende discipline en coördinatie geven ook aanleiding tot onontbeerlijke 
opleidingsinstituten en onderofficieren. 

* Britse burgeroorlog of eerste Engelse revolutie of Grote Opstand (1642-1649): de oorlog wordt uitgelokt 
door het autoritarisme van koning Karel I; koningsgezinden komen tegenover aanhangers van het Parlement te 
staan. De nederlaag van de koningsgezinden leidt tot de terdoodveroordeling van de koning, de afschaffing van de 
monarchie en het ontstaan van een republikeins regime van 1649 tot 1660, wanneer de monarchie wordt hersteld. 

* Oliver Cromwell (1599 – 1658) : Engelse staatsman. Hij wordt voor het Lagerhuis verkozen en wordt leider 
van de oppositie tegen koning Karel I.  

Beleg van Wenen, 14 juli-12 september 1683 (V120)

Na een mislukte poging in 1529 trachten de Ottomanen in 1683 voor de tweede maal Wenen in te palmen. Het 
Ottomaanse Rijk kan terugblikken op overwinningen tegen Polen (1674) en tegen Rusland (1678) én kan rekenen op 
de passieve steun van Frankrijk; het lanceert dan ook een offensief tegen de Habsburgse bezittingen. 

Het beleg gaat van start op 14 juli en duurt bijna twee maanden, maar ondanks een numeriek overwicht 
slagen de Ottomanen er niet in de stad binnen te dringen. Vanuit het westen komt een anti-Ottomaanse coalitie 
aanzetten; die bestaat uit Venetië, de Duitse Staten en Polen. Het coalitieleger onder Pools leiderschap bevindt zich op 
12 september voor de poorten van de hoofdstad die zo goed als klaar is om zich over te geven. 

Tijdens de veldslag die volgt, rukken de gecoaliseerden geleidelijk op en de genadeslag wordt uiteindelijk 
gegeven door een immense charge van duizenden Poolse huzaren. Deze nederlaag geeft aanleiding tot een jarenlange 
oorlog die de Ottomanen de controle over het gebied ten noorden van de Donau zal kosten. 

Tactieken en verbeteringen – Laat 17e eeuw (1685-1700) – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V121)

NIVEAU I – De barst in het absolute gezag 

Het bewind van Lodewijk XIV van Frankrijk kondigt een nieuwe periode van conflicten aan. Gesteund door een leger 
van ruim 300.000 manschappen, een moderne gecentraliseerde organisatie en een netwerk van nieuwe forten maakt 
hij van Frankrijk een grootmacht zonder weerga. Meerdere malen brengt zijn expansiedrang hem in conflict met 
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andere Europese grootmachten. Om het bankroet te vermijden, worden de binnengevallen gebieden geplunderd en 
verwoest: de Belgische provincies ondervinden de ambitie van de Zonnekoning. 

Op het continent kent de absolute monarchie aldus een hoogtepunt; aan de overzijde van het Kanaal doet 
de parlementaire geest echter zijn intreden. Na de Roemrijke Omwenteling zal Engeland een Nederlandse koning 
kennen die in 1689 de Bill of Rights aanvaardt. Hierin worden de vrijheden van het volk en het parlement opgesomd, 
en wordt de willekeur van de vorst aan banden gelegd. 

NIVEAU II – Militaire geschiedenis 

Tegen het einde van de 17e eeuw verkiezen infanteriesoldaten en de meeste cavalerie-eenheden de grotere mobiliteit 
van een volledig ongepantserde uitrusting boven de bescherming van licht plaatpantser. 

Hoewel in eerste instantie gebruik gemaakt wordt van de plugbajonet, wordt deze omwille van de vele 
nadelen naar het einde van de eeuw vervangen door de sokkelbajonet. De sokkelbajonet maakt het mogelijk het 
wapen af te vuren en te herladen zonder de bajonet te moeten demonteren. Na haar invoering verdwijnen de snoek en 
de piekenier van het slagveld. 

De verdere ontwikkeling van de contramars en de vuurwapens zorgt evenwel voor een verassende evolutie: 
vanaf het einde van 17e eeuw lijkt het aantal doden af te nemen. De verklaring kan gevonden worden in het feit dat 
de afstand waarop een vuurwapen wordt afgeschoten alsmaar toeneemt. Vermits de gevechten aldus op grotere 
afstanden van elkaar plaatsvinden, wordt het voor troepen gemakkelijker om zich terug te trekken.

Tactieken en verbeteringen –18e eeuw (1715-1789) – Tekst alleen leesbaar via QR-code (V122)

NIVEAU I – De Eeuw van de Rede 

Door het ontstaan van een nieuw wereldbeeld maken conflicten het onderwerp uit van een spel tussen politiek en 
diplomatie dat alleen prinsen, hun kabinetten en hun kleine beroepslegers interesseert. De officieren, van adellijke 
afkomst, proberen oorlog op de rede af te stemmen om de nefaste gevolgen van conflicten te beperken. De legers 
leven niet langer van het land en brengen hun eigen voorraden mee. Ze kunnen zodoende vrij rondreizen in 
vijandelijke gebieden en worden doorgaans goed ontvangen. 

De Zevenjarige Oorlog (1757-1763), een nederlaag voor Frankrijk en Oostenrijk, stelt hen niettemin 
in staat wapens op te richten die aan het eind van de eeuw doorslaggevend blijken te zijn: de artillerie van 
Gribeauval en de divisie van Choiseul bezorgen hen een slank en wendbaar leger dat tijdens de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog en de Revolutieoorlogen wonderen verricht.

* Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715-1789): generaal en ingenieur die de Franse artillerie hervormt om die 
mobieler te maken. Hij organiseert ze in vier verschillende diensten (veldtocht, belegering, plaats en kust), elk met een 
reeks specifieke wapens en uitrustingen, op industriële wijze geproduceerd en van hoge kwaliteit. Deze vernieuwde 
artillerie zorgt voor Franse overwinningen op verschillende Europese Staten, gegroepeerd in coalities, tijdens de 
revolutionaire oorlogen (1792-1802) en de oorlogen van het Keizerrijk (1803-1815) onder Napoleon I.   
* Jacques Philippe de Choiseul (1727-1789): Franse militair, kolonel van een regiment (of divisie) lichte cavalerie en 
speerleger. 
* Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog of Amerikaanse revolutie: een oorlog tussen de dertien Britse koloniën 
in Noord-Amerika en het koninkrijk Groot-Brittannië van 1775 tot 1783. Het conflict leidt tot de erkenning van 
de onafhankelijkheid van deze kolonies, die een federale republiek vormen onder de naam Verenigde Staten van 
Amerika.

NIVEAU II – Militaire geschiedenis 

Op technisch vlak worden de vuurwapens beter bestudeerd om een hogere vuursnelheid te genereren (3 schoten/
minuut op hun hoogtepunt). De sokkelbajonet houdt deze vuursnelheid in stand; er is ook slechts één type infanterist: 
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de fuselier. In formatie staan fuseliers schouder aan schouder, zodat de ene linie kan schieten, knielen en herladen 
terwijl de tweede linie over de hoofden van de eerste rij heen vuurt. 

Vanaf 1759, onder impuls van Frederik de Grote, duikt tevens de bereden artillerie op. Door haar toegenomen 
mobiliteit neemt de artillerie op het slagveld een belangrijke en verwoestende positie in. 

De massaproductie doet eveneens haar intrede waardoor opdrachten verder worden gerationaliseerd: 
vele onderdelen van artillerie- en vuurwapens zijn onderling verwisselbaar en worden vaak op meerdere plaatsen 
tegelijkertijd vervaardigd. 
Het uitgebreide netwerk van verharde wegen en kazernes kanaliseert uiteindelijk de troepen en vermindert drastisch 
de impact op de bevolking. 

* Frederik de Grote (1712-1789): koning van Pruisen. Hij palmt Silezië in (regio in Centraal-Europa) ten koste van 
Oostenrijk en weet de streek ook na de Zevenjarige Oorlog (1756-1763, een conflict tussen Engeland en Pruisen 
enerzijds tegen Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, Zweden, Spanje en Duitse prinsdommen anderzijds, waarbij alles om 
expansie draait) te behouden.   

De artillerie (V201)

Het door de Chinezen uitgevonden buskruit geeft in West-Europa vanaf 1326 de aanzet tot het ontwikkelen van 
buskruitwapens. Die worden aanvankelijk van brons vervaardigd, maar worden al snel door gietijzeren versies 
vervangen. 

Projectielen bestaan in eerste instantie uit pijlen of bouten; vervolgens doen de stenen kanonskogels hun 
intrede. Vanaf het begin van de 15e eeuw worden ze aangevuld door gietijzeren kanonskogels. 

Twee soorten artilleriestukken worden ontwikkeld: voorladers en achterladers. Bij het eerste worden het 
kruit en het projectiel via de loop ingebracht. Het tweede wordt aan de achterkant van de loop geladen. Elk schot 
vereist het schoonmaken, herladen en richten van de vuurmond. Een gebrek aan standaardisatie betekent al snel een 
verscheidenheid van vormen en benamingen. 

Ondanks het omslachtige gebruik en het gebrek aan nauwkeurigheid op lange afstand verspreidt het nieuwe 
wapen zich over Europa en blijkt het van essentieel belang bij belegeringen en veldslagen.

De gevestwapens (V202)

Geen wapen symboliseert macht en gerechtigheid beter dan het gevestwapen. Het bestaat uit een greep en een kling 
om te snijden of te steken. Aanvankelijk is de pareerstang van het zwaard kruisvormig en de kling breed. Pas rond 
1250 wordt de kling scherper en langer. 

Vanaf de 15e eeuw wordt ze voorzien van een vuistbeugel en verschijnen de degen en de rapier. Deze zijn 
langer en dunner en zijn ontworpen om de tegenstander te doorboren; de beugel dient ter bescherming van de hand. 
Sommige rapiers worden aangevuld met de linkerhanddolk. 

Op het einde van de 18e eeuw raakt de rapier in onbruik door de opkomende sabel, gekenmerkt door een 
gebogen lemmet. Op het slagveld blijven houwdegens, waaronder de “Waalse degen”, en sabels de norm; de rapier 
wordt echter steeds dunner en korter: de beugel wordt vervangen door een stootplaat en de tweezijdige kling wordt 
vervangen door een driehoekige of ruitvormige. Het eindresultaat betreft de sierdegen met ceremoniële functie.

De stokwapens (V203)

Een stokwapen is een wapen waarbij het belangrijkste onderdeel van het wapen is bevestigd aan het uiteinde van een 
lange schacht, meestal van hout, waardoor het effectieve bereik en de slagkracht van de gebruiker worden vergroot. 
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Ze zijn vooral doeltreffend tegen gepantserde ridders te paard: de wapenrusting kan worden doorboord of het paard 
geïmmobiliseerd. 

Omdat stokwapens vanwege hun doeltreffendheid, veelzijdigheid (vaak gemaakt van landbouwwerktuigen 
of andere gereedschappen) en goedkope kostprijs (zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en bevatten weinig metaal) 
overwegend gebruikt worden door voetsoldaten, leiden experimenten tot vele varianten en zijn ze de meest gebruikte 
wapens op het slagveld: hellebaarden, drietanden, bardiches, oorlogszeisen, … 

Naar het einde van de 17e eeuw begint de overvloed aan variëteiten af te nemen door de verdere 
ontwikkeling van vuurwapens, en worden ze vooral voorbehouden aan ceremoniële doeleinden.

De vuurwapens (V302)

Lontslotvuurwapens, waarbij een traag-brandend lont het buskruit achteraan de loop ontsteekt, worden in het 
midden van de 15e eeuw algemeen gebruikt. Het wapen vertoont echter nadelen: neerslag en wind kunnen het lont 
doven en ’s nachts kunnen oplichtende gensters de positie van de soldaten verraden. 

Radslotwapens verspreiden zich vanaf de 16e eeuw vanuit Duitsland. Hier spant de schutter met een sleutel 
een klein getand wiel (“rad”) op. Bij het activeren van de trekker ontspant dit wiel, waardoor het met een grote 
snelheid tegen een stuk pyriet, vastgehouden door de haan, schuurt. Dit creëert brandende schilfers die in de pan met 
het ontstekingspoeder worden opgevangen. 

Rond het einde van de 16e eeuw ontstaat het vuursteenslot, eenvoudiger te produceren dan het radslot. De 
haan, die een stuk silex vastklemt, wordt met een veer opgespannen en bij het schieten met grote snelheid losgelaten 
tegen een stalen plaatje (de batterij), met gloeiende schilfers tot gevolg.

Tornooien en steekspelen (V204)

Wedstrijden te paard als militaire oefening worden reeds in het Karolingische tijdperk (8e-9e eeuw) georganiseerd. Ze 
zouden wel eens kunnen voortkomen uit de rituele tornooien beoefend door de Romeinse cavalerie voor de 5e eeuw. 
Deze wedstrijden worden regelmatig aangevuld met strijdgewoel dat echte veldslagen nabootst. In de 12e eeuw 
worden deze spelen uiteindelijk geritualiseerde spektakels: de “klassieke” tornooien. 

Naast diverse behendigheidsspelen of gevechten te voet spitst het tornooi zich ook toe op de mêlée: een 
wedstrijd waarin ridders de charges van een geregelde veldslag simuleren. Het steekspel, een chargeduel tussen twee 
ridders, is een klein onderdeel van tornooien, tenminste tot in de 14e eeuw, wanneer steekspelen populairder dan 
tornooien worden. Steekspelen – staaltjes van prestige en vechtkunst – verdwijnen tussen het einde van de 16e en het 
begin van de 17e eeuw, ten voordele van ceremoniële evenementen zonder gevechten.

Kolonialisme (V205)

Volkeren rond de Middellandse Zee en in Europa voeren sinds de Oudheid koloniale activiteiten, de Grieken zowel 
als de Romeinen. Vanaf de 7e eeuw spreidt het Arabische kolonialisme zich uit over het Nabije-Oosten en Noord-
Afrika. Twee eeuwen later zetten de Noormannen kolonies in heel Europa op, terwijl de Italiaanse stadstaten de 
oostelijke Middellandse Zee inpalmen. 

De belangrijkste koloniale actie van de middeleeuwen, de Kruistochten, gaat in de 11e eeuw in het Nabije-
Oosten van start, met de vestiging van de Oostelijke Latijnse Staten; tijdens de volgende eeuw wordt die praktijk 
rond de Baltische Zee voortgezet. In de 15e eeuw wordt het religieuze kolonialisme opgevolgd door een kolonialisme 
waarmee de Europanen economische uitbating en menselijke uitbuiting beogen: dat gebeurt in Afrika, Amerika en 
Azië. Door hun militaire ontwikkeling kunnen de Westerlingen brutale dominantie opleggen: ze plunderen immense 
grondgebieden die hen tot dan toe onbekend waren. 
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Het beroepsleger (V206)

De 13e eeuw markeert een keerpunt in de feodale oorlogsvoering. De stedelijke centra van de Lage Landen groeien 
op dat ogenblik exponentieel en organiseren gemeentelijke milities die hun verdediging moeten verzekeren. 
Klassieke feodale troepen moeten daartegen soms de duimen leggen. Tegelijkertijd gaan huurlingengroepen of “grote 
compagnieën” het verloop van de conflicten van die tijd, zoals de Honderdjarige Oorlog in de 14e en 15e eeuw, sterk 
beïnvloeden. 

De uitbouw van de koninklijke macht in de 15e eeuw leidt enerzijds tot een toename van de mansterkte van 
de legers (vooral van de infanterie) en anderzijds tot een verlenging van de militaire campagnes. Het hanteren van 
steeds complexere wapens en de coördinatie van deze grote eenheden vereisen de discipline van vaste troepen, d.w.z. 
van beroepssoldaten. De professionalisering van de krijgers en het toenemende gebruik van huurlingen brengt in de 
volgende eeuw de snelle ondergang van het feodale militaire model teweeg.

Imperialisme (V207)

Vanaf de 15e eeuw vullen de Europese Staten het middeleeuwse kolonialisme met een imperialistische logica aan. 
Op militair vlak maakt het westerse technologische overwicht in de loop van de volgende eeuwen een wereldwijde 
expansie mogelijk. Wat begint met handelsfactorijen wordt uiteindelijk een aanhechting van grondgebieden, met 
totale economische en politieke controle. Het racistische element, reeds aanwezig in de middeleeuwen, is een 
doorslaggevende factor. 

In die periode weten slechts enkele sterke Staten duurzaam aan de westerse invallen te weerstaan: het 
Mogolrijk in India tot in de 18e eeuw, Japan, het Chinese keizerrijk of het Ottomaanse Rijk worden in de 19e eeuw 
gedeeltelijk onderworpen. De rest van de wereld wordt geleidelijk aan door de imperialistische westerse machten 
veroverd en gekoloniseerd. Die mogendheden bengelen tussen een meerwaardigheidsgevoel en een ongezonde 
fascinatie voor het “exotische” die grotendeels door minachting wordt gekenmerkt. 

Heraldiek (V303)

Het woord “heraldiek” gaat terug op “heraut”, de persoon oorspronkelijk belast met het aankondigen van de 
deelnemers in een tornooi. De heraldiek ontstaat in de 12e eeuw en is een herkenningsmethode: de ridder wordt 
vereenzelvigd met de symbolen (fauna, flora, monumenten, slagzinnen, enz.) en kleuren die hij draagt. Geleidelijk 
aan breidt het systeem naar bijna alle aspecten van de samenleving uit om steden, kerkelijke dignitarissen, voorname 
families of gilden te identificeren. 

Deze identificatie komt ook voor in de zegels die op documenten als handtekening gelden en een wettelijke 
kracht verwerven. In de loop der eeuwen worden de wapenschilden vormelijk gecodificeerd en wordt hun structuur 
steeds complexer. Ze kunnen ook evolueren door huwelijken of erfenissen en de heer kan aan een ondergeschikte ook 
toelating geven om een of ander element aan zijn wapenschild toe te voegen.

Dieren in de oorlog (V402)

In de middeleeuwen is het paard het oorlogsdier bij uitstek. Het gevecht te paard is evenwel aan de adel 
voorbehouden omdat aankoop, uitrusting en verzorging van een strijdros zeer duur zijn. 

Andere dieren vullen de rangen aan. De hond wordt afgericht om aan te vallen en bij de vijand paniek te 
zaaien. Ezels, muilezels en ossen vervangen soms paarden om bevoorradingskonvooien te trekken. 

De dieren krijgen een uitrusting die overeenkomt met de rol die ze moeten vervullen en een harnas als ze aan 
verwondingen worden blootgesteld. 
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Van dierlijke oorsprong 

De uitrusting van zowel krijger als dier bestaat uit talloze stukken die van dierlijke materialen worden vervaardigd. 
Leder is in kleding en uitrusting alomtegenwoordig en wordt ook gebruikt om te verstevigen, te verbinden en op te 
maken. Door dagelijks gebruik of in het strijdgewoel gaat leder echter ook wel verslijten, wat meteen de aanwezigheid 
van leerlooiers en zadelmakers in de legerstoet verklaart. Hoorn, hout, tanden en beenderen, of voor een meer 
exotische toets schelpen en schildpad, worden omgetoverd tot wapenaccessoires of decoratieve elementen. 

Een echte beestenboel 

Vanaf de 12e eeuw draagt de ridder gewoonlijk een dierlijk attribuut: elementen zoals hoorns, pluimen en tanden, of 
de afbeelding van een dier. De strijder eigent zich zo op symbolische wijze de kwaliteiten en deugden van het dier 
toe. Tijdens de Renaissance evolueert die praktijk. Afbeeldingen van dieren – gegraveerd, geschilderd of ingelegd – 
komen dan op wapens voor.

In de naam van het dier 

Middeleeuwse en modernere wapens verwijzen dikwijls naar een dier. De benaming heeft meestal te maken met de 
vorm of de functie van het object. De houten balk die bijvoorbeeld bij een belegering wordt gebruikt om de poort van 
een burcht in te beuken is de stormram, een verwijzing naar het dier dat met zijn stevige gekrulde hoorns krachtig en 
vastberaden zijn ooien tegen loerende mannetjes verdedigt.

Oorlog en godsdienst (V403)

Net zoals ideologieën zijn ook godsdiensten niet vrij te pleiten van oorlogen die in hun naam worden gevoerd of van 
geweld tegen diegenen die hun boodschappen niet aanhangen. In de middeleeuwen, in de Moderne Tijden én nog 
vandaag wakkert geloof conflicten en bloedbaden aan, waarbij de strijd in naam van een goddelijk principe wordt 
gerechtvaardigd.

Christelijke verdeeldheid 

Het protestantisme streeft een op de bijbel gericht geloof na en wenst een einde te stellen aan het misbruik door 
geestelijken. In het begin van de 16e eeuw stuit de beweging op pauselijk verzet, dat ook door vele wereldlijke leiders 
wordt gesteund. Tot het begin van de 18e eeuw breken oorlogen tussen Staten uit of laaien burgeroorlogen tussen 
gereformeerden en katholieken op. De kracht van de ideologie doet de strijd in hevigheid en geweld toenemen, terwijl 
het beginsel van de staatsgodsdienst als voorwendsel voor politieke centralisatie wordt aangevoerd. 

Beloofde Land 

Het Midden-Oosten, de smeltkroes van monotheïstische godsdiensten, vormt al sinds de 7e eeuw een twistpunt 
tussen christelijke en moslimstaten. De Byzantijnse pogingen worden gevolgd door de kruistochten die kortstondige 
Latijnse Staten in het Oosten vestigen (1098-1291). De machtsovername in de 14e eeuw van het Ottomaanse Rijk, dat 
een groot gebied in Europa verovert, verlegt het brandpunt. Eeuwenlang wordt de Balkan de symbolische grens van 
een defensief christendom.
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Het geloof van de veroveraar 

Zonder de hoofdoorzaak van een veroveringsoorlog te zijn, duikt evangelisatie soms na de wapens op. Na de 
verplettering van het rijk der Azteken en Inca’s gaan de Spaanse kolonisatoren over tot de gedwongen bekering 
van de inheemse volkeren, mét de zegen van de paus, die de “Indianen” erkent als menselijke wezens die in staat 
zijn om het christelijke geloof te ontvangen. Deze kerstening wordt bevorderd door de acculturatie van de inheemse 
Amerikanen. 

* Het rijk van de Inca’s: een pre-Columbiaans rijk dat zich op zijn hoogtepunt in de 15e eeuw uitstrekt van zuidelijk 
Colombia tot Chili, met Cuzco (in het huidige Peru) als hoofdstad. Het stort in 1533 in onder de druk van de Spaanse 
conquistador Francisco Pizarro en zijn mannen. 
* Het rijk van de Azteken: een pre-Columbiaans rijk, gesticht in de 15e eeuw en gecentreerd rond de hoofdstad 
Tenochtitlan (in het huidige Mexico). In 1521 veroorzaakt de Spaanse conquistador Hernan Cortes de val van het rijk.

Graven Egmont en Hoorn

In 1566 komen de Nederlanden om fiscale en religieuze redenen in opstand. De sfeer van religieuze confrontatie in 
de 16e eeuw wakkert de Spaanse repressie aan. Zo worden de graven van Egmont en Hoorn – die blijk geven van 
tolerantie jegens de gereformeerden en zich tegen de koning verzetten – op 5 juni 1568 in Brussel onthoofd. Hun 
executie markeert het begin van de Tachtigjarige Oorlog tussen de hervormde Verenigde Provinciën en het katholieke 
Spanje. 

Mode en harnassen (V404) 

Een harnas biedt niet enkel bescherming, het maakt eveneens de man. Mode en harnassen kennen bovendien 
een wisselwerking: de vorm of opsmuk van de wapenrusting volgt de trend die door dagelijkse kleding wordt 
aangegeven én omgekeerd. Het harnas, dat oorspronkelijk louter een behoefte invult, wordt een echt modeaccessoire 
en haalt bepaalde kledingvoorschriften onderuit.

Het gelede plaatharnas tekent in de 14e eeuw een nieuw mannelijk silhouet. De lange, losse tuniek (identiek 
voor mannen en vrouwen) ruimt immers plaats voor een viriele stijl met ontblote benen en opgezette borstkas. 

1420-1500

Het harnas sluit nauw op het lichaam aan en gaat voor een hoge taille, smalle heupen en lange benen. De nadruk ligt 
op de verticale lijn: de beenharnassen worden samen met puntige snavelschoenen gedragen. De borstplaat volgt de 
uitstralende plooien van het wambuis, op dat ogenblik een eenvoudige lap textiel met een gat voor het hoofd en een 
riem om het middel. De helm of salade is vaak voorzien van een lange staart, waarmee wordt ingespeeld op de mode 
die lang haar voorschrijft. 

1500-1530

Het harnas met slanke taille, vierkante schouders en brede heupen vestigt de aandacht op de kracht van het lichaam. 
Deze robuustheid wordt door de wijde koemuilschoenen geaccentueerd. Het harnas vertoont over de volledige 
oppervlakte verticale cannelures die de overvloedige plooien van de kleding nabootsen. Daarmee wordt de aandacht 
op de rijkdom van de drager gevestigd, want dergelijke volumineuze kledingstukken vergen heel wat meters stof. 
De bovenkant van de borstplaat herinnert aan de vierkante halslijn die het linnen hemd onthult. De gesloten helm of 
armet is voorzien van een mobiel blaasbalgvizier.

1530-1590

Het harnas benadrukt een slank uiterlijk en sluit opnieuw nauwer op het lichaam aan. De vorm is sober, maar de 
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versiering des te rijkelijker. De borstplaat markeert de middellijn met een centrale kam, zwelt op bij de buik en 
eindigt in een punt. Verticale gegraveerde banden imiteren het gouddraadborduursel dat op het rijke fluweel van het 
wambuis voorkomt. De helm van de ruiter, de Bourgondische stormhoed, laat het gezicht vrij en is voorzien van een 
helmkam. Het voetvolk draagt een morion of een cabasset.

1590-1620

De toenemende letaliteit van vuurwapens vereist een versterkte wapenrusting. De harnassen worden daardoor 
zwaarder en om het toenemende gewicht te compenseren, worden enkel vitale organen beschermd. Het algemene 
silhouet wordt korter en breder. Het halfharnas wordt gekenmerkt door een breed kuras, een minder gemarkeerde 
taille en volumineuze dijen. Het ceremoniële harnas verdwijnt omdat de aristocratie het niet langer op prijs stelt. Het 
oorlogsharnas is functioneel en eenvoudig. De Bourgondische stormhoed of de pot met vizier, nekplaat en oorkleppen 
beschermt het hoofd.

Een ridderlijke mannelijkheid

Het wambuis, dat in het midden van de 14e eeuw opduikt, laat de mannelijke geslachtsdelen vermoeden. Het 
schaamkapsel, een lap textiel die aan de kousen wordt geregen, bedekt het kruis. In de 16e eeuw wordt dat stuk 
gewatteerd om bescherming te bieden tijdens het paardrijden. Het schaamkapsel wordt een modeartikel, zelfs met 
een metalen vertaling. Tegelijkertijd krijgt het object een symbolische functie omdat de mannelijkheid van de strijder 
wordt beklemtoond.

Het harnas als modeslachtoffer 

Dit harnasonderdeel op de schouders herinnert aan de kapjes van de jas met korte mouwen die tijdens de Renaissance 
populair is omdat hij de bewerkte mouwen van het wambuis zichtbaar laat. De 16e-eeuwse wapenmaker tracht een 
stalen versie van het stoffen kostuum te produceren, wat niet enkel een speelse knipoog, maar ook een technisch 
huzarenstukje is. Het werk illustreert inderdaad het kennen en kunnen van de ambachtsman die de snit, bepaalde 
kledingdetails of zelfs het textiel en zijn versieringen in metaal moet kunnen weergeven.

Van zwart-wit naar kleur

Vandaag geven stalen harnassen het beeld van een wereld waarin enkel zwart en wit worden gebruikt. Ze worden 
echter over en onder zeer kleurrijke kleding gedragen. Om aan te geven tot welk kamp ze behoren, dragen de eerste 
ridders een gekleurde wapenrok met hun wapenschild. In de 16e eeuw wordt het harnas een prestigeobject waarmee 
een man zijn sociale rang kan tonen. Het halfharnas wordt een modeaccessoire dat op de bonte kleding is afgestemd.

Een bolle buik

In het midden van de 16e eeuw krijgt het (nu dikkere) harnas rondere vormen waarop vuurwapenprojectielen 
afketsen. Achter de bolle buik van het harnas gaat een leegte schuil en die moet worden opgevuld om te voorkomen 
dat inslagen de potentieel dodelijke luchtmassa zouden samenpersen. Net zoals het kuras gaat ook het wambuis 
uitdeinen, en wel met een “ganzenbuik”. Een molligheid die een goede gezondheid garandeert! 

Teamwerk

De prachtige geëtste versieringen op 16e-eeuwse harnassen vereisen verschillende ambachten. Het algemene ontwerp 
wordt bedacht door een kunstenaar en ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. De uitwerking van de 
tekening wordt aan een graveur toevertrouwd. De harnasonderdelen worden eerst gepolijst en daarna vernist; de 
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motieven worden vervolgens met een metalen stift in het vernis gekerfd. Het stuk gaat dan in een bad waarin zuur 
het metaal op de niet-verniste plekken uitholt. Om nuances en dieptes te verkrijgen, wordt in verschillende stappen 
en met opeenvolgende zuurbaden gewerkt. Een vergulder gaat ten slotte bepaalde elementen met goud aanzetten. 

* De gravures die de harnassen van de renaissance versieren, worden via de etstechniek aangebracht; dezelfde 
techniek wordt gebruikt om afdrukken op papier te maken: in de holtes wordt inkt aangebracht en een ontwerp 
wordt in spiegelbeeld op de drager gedrukt.

Vrouwen in oorlogstijd (V705)

Vrouwen spelen gewoonlijk geen actieve rol in de oorlogsvoering, maar tijdens de middeleeuwen en de moderne tijd 
nemen ze toch op verschillende niveaus aan de gewapende conflicten deel. 

Moeders, echtgenotes, weduwen of erfgenamen: vele vrouwen van voorname families oefenen in afwezigheid 
van de mannen de macht uit en aarzelen niet om de strijd aan te gaan als het erop aankomt hun landerijen te 
verdedigen. Ongeacht hun rang nemen sommigen de wapens op, vaak samen met hun partners. Vrouwen helpen 
ook bij de voorbereiding van militaire expedities. In de burgerachterhoede zijn ze dan weer belast met een deel van 
de logistiek en verzorgen ze de gewonden. Wanneer ze niet rechtstreeks bij de oorlogen betrokken zijn, vullen ze de 
leegte op die de strijdende mannen hebben achtergelaten. Als eerste slachtoffers van het oorlogsgedruis krijgen ze te 
af te rekenen met plundering of hongersnood en worden ze soms blootgesteld aan seksueel geweld. 

Bestendige middeleeuwen (V208)

De middeleeuwen, een periode die tijdens de volgende eeuwen grotendeels genegeerd en veracht wordt, overleven 
in de collectieve verbeelding in de vorm van een gefantaseerde wereldvisie bevolkt door ridders en bezaaid met 
burchten, aangedikt met fantastische elementen overgeërfd uit de middeleeuwse literatuur. Daar worden dan nog 
aspecten uit de Renaissance en de Moderne Tijden aan toegevoegd, zoals de heksenjacht en de godsdienstoorlogen. 
Deze gefabriceerde middeleeuwen zijn tot op de dag van vandaag aanwezig in vele fictiewerken en in een hele reeks 
culturele producties. 

Toch mag het middeleeuwse erfgoed niet worden verwaarloosd, noch in de wetenschap, noch in het recht, 
noch in de filosofie, noch op vele culturele gebieden, noch, prozaïscher gesteld, in de technologische vernieuwingen 
van de middeleeuwse oorlogvoering. Van maliënkolders tot harnassen, over het loutere bestaan van artillerie: de 
middeleeuwen inspireren nog steeds - zowel om hun vernuft als om hun esthetiek - en overstijgen ruimschoots het 
foutieve beeld van een barbaars of achterlijk tijdperk.
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Deze woordenlijst bevat de termen i.v.m. oorlog die in bovenstaande teksten onderlijnd zijn (d.w.z. de teksten zoals 
die in de zaal “Wapens en Harnassen” uithangen of in de QR-codes te vinden zijn). 

Armet: helm die de vorm van het hoofd volgt, die in de 14e eeuw verschijnt en lichter is dan de bacinet, die hij 
vervangt. De armet heeft een mobiel vizier, evenals een onderdeel dat de nek beschermt en bedekt wanneer het vizier 
omhoog staat. Het Maximiliaan-harnas heeft een armet met een blaasbalgvizier, d.w.z. met kleine openingen om 
beter te kunnen ademen. 
Arsenaal (in de militaire context): opslagplaats voor wapens en munitie. Dit is ook de naam van de 
wapenverzamelingen aangelegd door de vorsten met hun eigen harnassen, diplomatieke geschenken en 
oorlogstrofeeën; deze verzamelingen weerspiegelen dus de macht van de Staat. 
Artillerie: wapens die projectielen over grote afstanden wegschieten.

Bereden artillerie: artillerie te paard, d.w.z. artillerie waarvan de zware stukken en hun bedieners met paarden 
worden vervoerd. 
Buskruitartillerie: artillerie die buskruit gebruikt om projectielen van klein en groot kaliber (diameter) af te 
schieten. Verschijnt in Europa in de 14e eeuw. 
Lichte artillerie: artillerie van klein kaliber en zeer mobiel (veldslang,…), gebruikt door voetsoldaten, voor de 
verdediging van omwallingen en ook op schepen.
Zware artillerie: artillerie met wapens van groot kaliber (kanon,…) gebruikt bij belegeringen.

Bacinet: ijzeren hoofddeksel afgeleid van het bekkeneel, met ronde of conische vorm en voorzien van een nekplaat. 
Het vizier is mobiel, voorzien van gaten om te ademen en loopt spits toe (hondenmuil). Wanneer het vizier wordt 
omhoog geklapt, komt de keel vrij. Deze helm verschijnt eind 14e eeuw en vervangt de pothelm. Raakt in onbruik in 
de 15e eeuw, wanneer de armet verschijnt.   
Bajonet; plugbajonet; sokkelbajonet: blank wapen dat op de loop van een geweer wordt gezet voor het lijf-aan-
lijfgevecht. De eerste bajonet verschijnt eind 17e eeuw: deze plugbajonet wordt in de loop van het geweer vastgezet, 
waardoor niet meer geschoten kan worden. Ze wordt al snel door de sokkelbajonet vervangen die met een ring over 
de loop van het vuurwapen wordt vastgezet, waardoor nog geschoten en herladen kan worden zonder de bajonet 
weg te nemen.  
Barbuut: helm die het voorhoofd, de wangen en de nek omsluit.Verschijnt in de 14e eeuw en wordt vooral in de 15e 
eeuw gedragen, als afleiding van de bacinet. Vooral gedragen in het Italisch schiereiland en in Zwitserland, vooral 
door voetsoldaten.  
Bardiche: stokwapen dat reeds in 1250 wordt vermeld en dat vooral van de 14e tot de 17e eeuw wordt gebruikt. 
Het wapen wordt van een landbouwwerktuig afgeleid en is voorzien van een langwerpige halvemaanvormige bijl, 
waarvan het bovenste deel ook een stootslag mogelijk maakt, waardoor het pantser kan worden doorboord. Het ijzer 
is aan de onderkant van de sikkel en in het midden aan de schacht bevestigd. Het stevige wapen, niet te lang en niet te 
zwaar, kan diepe wonden veroorzaken en de ruggengraat van een paard doorsnijden.
Bekkeneel: halfrond hoofddeksel, eerst van zeildoek, later van ijzeren maliën of metaal, om het hoofd te beschermen. 
Wordt alleen gedragen of onder de pothelm of de bacinet, op of onder de maliënkolder. Gedragen tijdens zowat de 
hele middeleeuwen.   
Beleg: plek waar een leger voor een stad of bolwerk postvat om het oord te veroveren; een geheel van militaire 
operaties uitgevoerd voor een bolwerk om het aan te vallen en te veroveren (offensief beleg); een geheel van 
militaire operaties gericht op het weerstaan van de belegeraars en het verdedigen van de plaats (defensief beleg). 
De belegeraars hebben de mogelijkheid om de belegerden uit te hongeren en uit te dorsten door de aanvoer van 
bevoorrading te blokkeren en de watervoorraden te vervuilen door er uitwerpselen en lijken in te gooien. Ze 
kunnen belegeringsmachines gebruiken om de omwalling te vernietigen. Vanaf 1425 versnelt de kracht van het 
buskruitgeschut de vernietiging van de wallen; de belegerden verliezen zo hun voordeel.
Belegeraar: diegene die het beleg voert, d.w.z. die tracht de burcht, de stad, de citadel, enz. in te nemen. 
Belegerde: de persoon die wordt belegerd, d.w.z. wiens residentie wordt omsingeld door de tegenstander die de plek 
met geweld probeert de veroveren.  

LEXICON
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Belegeringsmachine: alle tuigen die worden ingezet om een stad of burcht met geweld te veroveren: stormram, 
belegeringstoren, trebuchet, katapult,… 
Belegeringstoren: hoge houten toren met vier wielen, gebruikt als belegeringsmachine om de aanvallers te 
beschermen tijdens de nadering van de vestingmuren. 
Beroepsleger: georganiseerd leger van professionele, betaalde en getrainde soldaten dat zowel in oorlogstijd als in 
vredestijd bestaat.  
Blank wapen: wapen dat met de hand wordt gebruikt, d.w.z. waarvan de werking uitsluitend te danken is aan 
menselijke kracht of aan een mechanisme waarop die kracht is overgebracht, en waarvan de kling of de punt bedoeld 
is om het lichaam van de tegenstander te doorboren of te snijden (bijl, speer, dolk, kruisboog, zwaard, bajonet, enz.). 
Wapens waarvoor het gebruik van buskruit of andere explosieve stoffen vereist is, zoals vuurwapens, vallen derhalve 
niet onder deze categorie.
Bombarde: kanon dat in de 14e eeuw verschijnt en waarmee kanonballen worden geschoten. Dit artilleriestuk werd 
vooral gebruikt om vestingen te slopen. Het gebrek aan precisie en de lage vuursnelheid maakten dat kanon eerder 
angstaanjagend dan dodelijk. De bombarde werd langs voren geladen (voorlader), in tegenstelling tot de veldslang 
die aan het eind van de 15e eeuw de bombarde verdringt. 
Boog: trekwapen waarmee pijlen worden afgeschoten, bestaande uit een houten of metalen stok die door een koord 
aan beide uiteinden sterk wordt gebogen. De boog wordt reeds in de prehistorie gebruikt. De gebruiker is een 
boogschutter.  
Borstplaat: bescherming voor de borst. 
Bourgondische stormhoed: helm van Bourgondische oorpsrong die vanaf de tweede helft van de 16e eeuw tot 
eind 17e eeuw wordt gedragen. De helm heeft een kam om zwaardslagen af te weren. Hij gaf tijdens de Eerste 
Wereldoorlog aanleiding tot de Adrian-helm, een Franse helm die ook door andere geallieerde legers werd gedragen. 
Bout (kruisboog): projectiel van een kruisboog, kort, met vier zijden. 
Brigandine: rompbescherming bestaande uit een stoffen of lederen jas waaraan metalen platen zijn bevestigd die 
elkaar aan de achterzijde (huidzijde) overlappen door middel van klinknagels, die aan de buitenzijde zichtbaar zijn. 
Burcht: stenen vesting, dikwijls gebouwd op een heuvel en/of moeilijk bereikbaar. De muren zijn voorzien van torens 
en omgeven door een gracht. Het is de woonst van de heer.  
Buskruit: zwart kruit (mengeling van zwavel, salpeter en houtskool), gebruikt als springstof. De Chinezen kennen 
het buskruit sinds de 10e eeuw en het verschijnt in Europa tijdens de kruistochten. Buskruit zorgt voor een ware 
ommekeer in de militaire geschiedenis, want het maakt de ontwikkeling van de artillerie en de draagbare vuurwapens 
mogelijk.  
Cabasset: spitse helm, in Spanje en Italië gebruikt door piekeniers en infanterie, van de tweede helft van de 16e eeuw 
tot het einde van de 17e eeuw.
Cannelure: groef, zoals de versieringen op het Maximiliaan-harnas, tussen 1500 en 1530. 
Cavalerie: alle troepen te paard. 

Lichte cavalerie: bewegingscavalerie, zeer mobiel en zeer licht gewapend. Ingezet om verkenningen uit te 
voeren. 
Zware cavalerie: chargecavalerie, stevig beschermd met kurassen en zwaar bewapend.

Cavalerist: strijder te paard, lid van de cavalerie.
Charge: snelle beweging, aanval in de richting van de vijand (in de oorlog of tijdens het tornooi).  
Coalitie: tijdelijke vereniging van volkeren of Staten, tegen een gemeenschappelijke vijand. De leden van een coalitie 
zijn de gecoaliseerden.   
Contramars: mars in de tegenovergestelde richting dan die die oorspronkelijk wordt gevolgd. 
Corselet: licht kuras.
Corseque: lange speer waarvan het blad van zijpunten is voorzien. Het wapen werd vooral gebruikt in Frankrijk en 
Italië van de 15e tot de 17e eeuw, populair gemaakt door Corsicaanse huurlingen.
Dolk: kort zwaard in gebruik van de middeleeuwen tot de 18e eeuw. De platte en scherpe kling kan een maliënkolder 
doorboren.   
Donjon: een toren, eerst van hout en later van steen, vierkant of rond, gebouwd op een heuveltje, beschermd door een 
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palissade en een gracht aan weerszijden van de palissade. De eerste verdieping van dit gebouw diende als woning 
voor de heer en zijn familie en was alleen toegankelijk via een mobiele loopbrug. Op het dak konden bespieders 
worden geplaatst. De kelder herbergde de voedselopslag en de gevangenis. Zie mottekasteel.
Drietand: stokwapen gekend sinds de oudheid. Het ijzeren gedeelte bovenaan de greep bestaat uit drie punten met 
een snijdende kling; soort driepuntige riek.   
Dubbele bijl: bijl gebruikt door de Frankische elitestrijders als werpwapen. Bereik en nauwkeurigheid zijn beperkt, 
maar door het gewicht van het blad heeft het wapen een grote impact. In de 20e eeuw gebruikt het collaboratieregime 
van Vichy dit wapen als symbool.   
Feodaal leger: leger gebaseerd op het bijeenbrengen van vrije mannen in staat om wapens te dragen om oorlogsdienst 
te voeren, op verzoek van de heer, naargelang de omstandigheden. Dit leger is dus niet permanent. 
Foerageren (in een militaire context): voedselbevoorrading van troepen en dieren. 
Forket: steun waarop de schutter in schietpositie zijn haakbus of musket doet rusten. 
(In) formatie (in een militaire context): (volgens) de opstelling van een strijdmacht.
Fortificatie: vestingwerk, een sinds de prehistorie bestaand verdedigingswerk, gebouwd in afwachting van een 
aanval. Van eenvoudige houten palissades, aarden wallen of stenen muren, evolueren versterkingen, afhankelijk van 
de plaats, tot kolossale constructies, soms van baksteen. Fortificaties bieden een toevluchtsoord wanneer de vijand te 
talrijk is om in een open gevecht te worden bestreden.
Fuselier: soldaat gewapend met een geweer (geweer = fusil in het Frans).
Garnizoen: alle troepen die een stad of vesting bezetten om die te verdedigen; plaats waar minstens één eenheid van 
het leger verblijft, zelfs in vredestijd. 
Gepantserd: waarvan de meest kwetsbare delen worden versterkt om beschermd te zijn tegen projectielen, 
explosieven of slagen. 
Geregeld gevecht: gevecht waarbij twee legers in een slagorde op een vooraf gekozen open terrein tegenover elkaar 
komen te staan. Slechts 30% van alle gevechten zijn geregelde veldslagen; de rest van de gevechten worden bij 
belegeringen van een stad of burcht geleverd.   
Gevecht: algemene actie van twee legers die elkaar bestrijden. In feodale tijden groepeerden ridders zich rond de vlag 
van een leider, een machtiger heer voor wie 30 tot 40 ridders zij aan zij vochten. Tegenover elkaar staande linies van 
ridders stormden tegen elkaar op in een poging door te breken en uiteindelijk de vijand langs achteren te pakken. 
Gevechtswapen: wapen bedoeld voor de oorlogsvoering. 
Gevest: deel van het zwaard dat de hand beschermt.
Gevestknop: ronde knop die het gevest van een zwaard afwerkt. De gevestknop vormt een tegengewicht voor de 
kling, waardoor een evenwicht ontstaat.  
Gevestwapen: wapen bediend met de hand (zwaard, dolk, enz.).  
Geweer: individueel vuurwapen bestaande uit een lange loop gemonteerd op een meestal houten kolf, voorzien 
van een vizier en een ontstekingsmechanisme. Het geweer verschijnt op het einde van de 17e eeuw en verdringt het 
musket in de loop van de volgende eeuw.    
Greep (van een zwaard): deel waarmee het zwaard wordt vastgehouden.  
Haakbus: draagbaar vuurwapen dat in de 15e eeuw verschijnt, een soort licht handkanon. De projectielen worden 
uitgestoten door de ontploffing van een lading buskruit. Vanwege zijn gewicht wordt het wapen bij het schieten op 
een steun (forket) geplaatst. De haakbusschutter is een gespecialiseerde soldaat. De doeltreffendheid is eerder beperkt 
en het wapen wordt rond 1550 dan ook door een musket vervangen.    
Haan (van een geweer): ontstekingsmechanisme van een vuurwapen.     
Harnas: gesmede metalen platen die het lichaam van de vechter tegen de slagen van de tegenstander beschermen. 
Harnassen worden door de vechtende elite gedragen. Het harnas wordt ook tijdens steekspelen gedragen. Die 
harnassen zijn zwaarder dan oorlogsharnassen en de bescherming ervan is maximaal. 

Gotisch harnas: volharnas dat rond 1420-1440 verschijnt en dat tot omstreeks 1500 wordt gedragen, met 
gladde oppervlakken, evenals met scherpe lijnen en hoeken die aan het kenmerkende element van de gotische 
architectuur herinneren. Het hoofd en de nek worden met een salade beschermd: een helm met een lange 
puntige nekpartij.
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Halfharnas: harnas dat enkel het bovenste deel van het lichaam beschermt: hoofd (helm), armen (schouder- en 
armplaten, handschoenen), borst (borstplaat en rugplaat die samen het kuras vormen) en dijen (dijplaten). De 
pijlsnelle ontwikkeling van vuurwapens in de 16e eeuw maakt volharnassen nutteloos. Ruiters en voetsoldaten 
gaan op het slagveld dan ook een halfharnas dragen. Kogelvrije harnassen worden inderdaad zeer zwaar; 
ze worden daarom ingekort om enkel nog de vitale organen te beschermen. Het halfharnas heeft een 
gestandaardiseerde vorm en de stukken zijn verwisselbaar, waardoor ze massaal worden geproduceerd. Vanaf 
1650 dragen strijders enkel nog een borstplaat.
Maximiliaan-harnas: volharnas dat rond 1500 verschijnt en dat tot 1530 wordt gedragen. Het wordt 
gekenmerkt door cannelures die parallel of in waaiervorm zijn aangebracht. De cannelures bedekken het 
grootste deel van het harnas, maar nooit de onderbeenpijpen (het deel dat het scheenbeen bedekt). De 
cannelures lijken op plooien in stoffen kleding, weren zwaardsteken af en verhogen de weerstand van de 
metalen plaat. De helm die met dit harnas wordt gedragen is voorzien van een blaasbalgvizier.
Plaatharnas: in tegenstelling tot het maliënharnas (zie maliënkolder) bestaat dit harnas uit op maat gesmede 
metalen platen die volledig of gedeeltelijk op lederen riemen of armaturen worden bevestigd.
Renaissance-harnas: harnas dat rond 1530 verschijnt en tot 1590 wordt gedragen. Het is versierd met fijn 
verguld graveer- en etswerk. De buik is bolvormig om slagen en kogels af te weren. De garnituur verwijst naar 
het geheel van harnaselementen die op verschillende manieren kunnen worden gecombineerd, afhankelijk van 
het gebruik (oorlog, parade of steekspel). De wapenrusting van het steekspel bevat bijvoorbeeld versterkende 
stukken (zoals de borstplaat met vleugel) die de linkerkant van de steekspeler beschermen.
Volharnas: harnas dat in de 15e eeuw verschijnt, dat het volledige lichaam bedekt en dat voorzien is van 
mobiele gewrichten. In de 16e eeuw worden ze geleidelijk enkel bij steekspelen gedragen.
Zwart-wit harnas: halfharnas dat op het einde van de 16e eeuw verschijnt en waarvan de oppervlakken 
afwisselend gepolijst en gezwart zijn. Het zwarten voorkomt roest en creëert een esthetisch effect door tegen de 
gepolijste delen af te steken. Dit harnas wordt door de Reiters gedragen.

Harnasschoen: harnasonderdeel dat de voeten beschermt, samengesteld uit metalen en gearticuleerde lamellen. De 
snavelschoenen zijn harnasschoenen met een lange punt die op het einde van de 15e eeuw zowel door mannen als 
vrouwen worden gedragen (praktisch met stijgbeugels, minder praktisch om te stappen). Koemuilschoenen hebben 
een breeduitlopend einde. 
Hellebaard: stokwapen van de voetsoldaten, in gebruik tussen de 13e en 15e eeuw in West-Europa, bestaande uit een 
lange houten stok en een scherpe ijzeren punt om te doorprikken, een haak om vast te grijpen en een gekromde kling 
om te snijden. Sinds het einde van de 17e eeuw is het een ceremonieel wapen gebruikt door erewachten.  
Helm: militair hoofddeksel, meestal van leer of metaal, ontworpen om tijdens een gevecht het hoofd tegen blanke 
wapens te beschermen. Hij evolueert (Normandische helm, pothelm, bacinet, armet, salade, morion, cabasset, 
Bourgondische stormhoed, enz.) om beter bestand te zijn tegen wapens die steeds krachtiger werden. In de 
middeleeuwen zijn het vooral de rijkste strijders die ze dragen. In de 17e eeuw verdwijnt hij geleidelijk aan, om door 
een eenvoudige hoed te worden vervangen. 
Houwdegen: zwaar zwaard met rechte en lange kling, vooral gebruikt in de 18e eeuw.    
Huurling: strijder die tegen betaling vrijwillig in een buitenlands leger gaat meevechten.  
Infanterie: strijders die zich te voet verplaatsen en te voet strijden.  
Jachtwapen: wapen gaande van het blanke wapen tot het geweer, gebruikt om wild te doden. 
Janitsaar: elitesoldaat van de Ottomaanse infanterie, van de 14e tot de 19e eeuw. Oorspronkelijk christelijke slaven van 
Europese afkomst die tot de islam worden bekeerd.    
Kanon: geschut van verschillende grootte en reikwijdte (bombarde, veldslang) waarbij buskruit wordt gebruikt om 
een projectiel te lanceren. Kanonnen worden eerst van brons en later van gietijzer gemaakt. Ze verschijnen in de 
14e eeuw en schieten pijlen, bouten en vervolgens stenen kogels af. In de 15e eeuw worden gietijzeren kanonskogels 
gebruikt, die nog destructiever zijn en de katapulten en stormrammen verdringen.   
Kanonbal: rond projectiel. In de 14e eeuw, wanneer de eerste kanonnen verschijnen, zijn de ballen van steen. In de 15e 
eeuw verschijnen gietijzeren kanonballen: die zijn steviger en spatten bij impact niet uit elkaar. Ze zijn ook zwaarder 
en brengen meer vernieling aan.   
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Katapult: artilleriestuk waarmee verschillende projectielen (stenen, uitwerpselen, kadavers bedoeld om de 
watervoorraad van de vijand te besmetten) vanop grote afstand worden afgevuurd, met mechanische middelen en 
dus zonder gebruik van explosieven. Het doel van deze projectielen: de vijand bang maken en demoraliseren of ook 
nog ziekten verspreiden. De stuwkracht komt van de spanning van een gigantische boog. 
Kazerne : gebouw waarin de troepen logeren.  
Ketelhoed: metalen helm in de vorm van een ronde hoed, gedragen door het voetvolk vanaf de 13e eeuw. Verdwijnt 
in het begin van de moderne tijden.  
Kling: snijdend deel van een blank wapen, bestemd om te snijden. Het lemmet kan slechts één snijdende zijde 
hebben, of tweesnijdend zijn. De vorm varieert: meestal plat, maar kan ook gebogen zijn zoals bij de sabel; de 
doorsnede kan ook driehoekig of ruitvormig zijn, zoals bij het rapier aan het eind van de 18e eeuw. 
Knop (van een schild): stuk in het centrum van het schild, in de vorm van een punt of een cilinder. 
Knots: stomp wapen bestaande uit een zwaar deel (de knots) bevestigd aan het uiteinde van een handvat. In de 
middeleeuwen konden met deze wapens harnassen worden doorboord en vervormd, iets wat met steekwapens niet 
mogelijk was. 
Kolder (maliënkolder): soort tuniek of hemd dat in de oorlog wordt gedragen, gemaakt van metalen ringen die aan 
elkaar zijn bevestigd om een beschermend net te vormen. In de 14e eeuw wordt de maliënkolder versterkt met kleine 
metalen platen die aan elkaar zijn bevestigd om kwetsbare lichaamsdelen, zoals ellebogen en knieën, nog beter tegen 
kruisboogbouten te beschermen. 
Kruisboog: trekwapen bestaande uit een boogstaaf, gemonteerd op een zuil, voorzien van een mechanisme om de 
pees vast te houden en een trekker om die pees te lossen waardoor het projectiel (de bout) wordt weggeschoten. 
De kruisboog verschijnt reeds in het Romeinse tijdperk, maar kent een grote verspreiding vanaf de 11e-12e eeuw. 
Het wapen heeft een bereik van 250 meter, is krachtiger en nauwleuriger dan een boog, maar vergt heel wat tijd om 
schietklaar te zijn. De kruisboogschutters moeten worden beschermd door andere soldaten en/of door een groot 
schild (de pavese) dat in de grond wordt vastgezet. De schietsnelheid is maximum 2 bouten per minuut. Het kan 
enkel door een gespecialiseerde strijder (de kruisboogschutter) worden bediend.   
Kruithoorn: draagbaar recipiënt, meestal van gekookt leder, soms van gewei of hoorn, waarin kruit werd bewaard, 
gebruikt voor de ontsteking van vuurwapens.  
Kruitwapen: wapen dat zwart kruit gebruikt. Het wordt vanaf het begin van de 14e eeuw geleidelijk gebruikt ter 
vervanging van trekwapens, met het ontstaan van handkanonnen, vervolgens de haakbus (15e eeuw) en het musket 
(16e tot 18e eeuw). Uit deze wapens ontstaat eind 17e eeuw het geweer.
Kulas (van een kanon): achterste deel van een vuurwapen, waar het buskruit wordt ontstoken om het projectiel weg 
te slingeren.  
Kuras: deel van het harnas dat het bovenlichaam beschermt, van de schouders tot het middel. 
Landsknecht: voetsoldaat uit de Duitstalige Staten, die in de 15e en 16e eeuw in verschillende Europese legers als 
huurling dient.   
Lans: wapen bestaande uit een lange schacht eindigend in een ijzeren punt. In tegenstelling tot de speer, wordt de 
lans niet gegooid! De stokwapens in de zaal “Wapens en Harnassen” zijn allemaal wapens die bedoeld zijn om in de 
hand te worden gehouden.
Lijf-aan-lijf (gevecht): gevecht waarbij de lichamen elkaar (bijna) raken. 
Mêlée (mêléegevecht): strijd waarbij lijf-aan-lijf wordt gevochten. De lichamen van de tegenstanders raken elkaar of 
toch bijna.  
Militie: troep gevormd door de burgers van een stad, om orde te laten heersen of het reguliere leger aan te vullen. 
Mond (van een kanon) : voorste opening van een kanon, langswaar buskruit en projectiel worden ingebracht.    
Morion: helm, dikwijls zeer versierd, gedragen tijdens de 16e en 17e eeuw, herkenbaar door zijn hoge kam en 
slanke vorm, bedoeld om de kling van het zwaard te laten afglijden. De eersten die de morion droegen, waren de 
voetsoldaten van het Spaanse leger. 
Mottekasteel: verschijnt in de 10e eeuw. Het gaat om een houten donjon gebouwd op een heuveltje en omgeven 
door een gracht (de aarde die voor de gracht wordt uitgegraven, wordt gebruikt om de heuvel te verhogen). Het 
huishouden, de dieren en de voorraden worden bewaard binnen een omheining, het erf, omgeven door een palissade 
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en voorafgegaan door een andere gracht. In de 11e eeuw worden slechts enkele wijzigingen in deze constructie 
aangebracht: de vernieuwing van de houten wallen en de verbreding van de grachten. Vanaf de 12e eeuw worden 
deze mottekastelen geleidelijk door stenen vestingen vervangen.
Musket: draagbaar vuurwapen dat wordt ondersteund door een kleine vork (forket). Het musket is zwaarder dan 
de haakbus, maar heeft een groter bereik en vervangt deze laatste dan ook geleidelijk vanaf de tweede helft van 
de 16e eeuw, ondanks de nadelen verbonden aan het gebruik van een brandende lont (gevaarlijk in de buurt van 
kruitladingen en onbruikbaar in de regen). Gaat het geweer vooraf.
Normandische helm: conische helm met neusbeschermer, over een kap gedragen.  
Officier: militair met een graad waardoor hij het bevel kan voeren. 
Omwalling: dikke (bak)stenen muur die de plek waarrond hij wordt gebouwd moet beschermen. Belet indringing 
van buitenaf. 
Onderbeenpijp: of scheenplaat, deel van het harnas dat het onderbeen beschermt, tussen de knie en de voet.
Onderofficier: militaire met een graad onder de officier en die de officier moet bijstaan.  
Oorlogsbijl: snijdend instrument gebruikt als wapen en niet als gereedschap. Ze bestaat uit een meestal gebogen 
blad dat aan een greep is bevestigd. Door het gewicht (soms meer dan een kilo) en het gebrek aan evenwicht (in 
tegenstelling tot een zwaard, dat in evenwicht wordt gehouden door de gevestknop) is ze moeilijk te hanteren, maar 
ze maakt krachtigere slagen mogelijk. 
Oorlogszeis: stokwapen afgeleid van een landbouwwerktuig dat gebruikt wordt om gewassen af te snijden. De 
metalen kling van de zeis is licht gekromd en de snijdende zijde bevindt zich aan de concave kant. De kling eindigt 
aan de ene kant op een punt en is aan de andere kant aan een houten greep bevestigd.
Open gevecht: gevecht waarbij de tegenstanders rechtstreeks met elkaar in contact komen. 
Ossentong: stokwapen bestaande uit een lange greep waaraan een lange, brede ijzeren piek met punten aan 
weerszijden is bevestigd, gebruikt om de vijand vanop afstand te verwonden. 
Pareerstang: de twee zijtakken van het zwaard die een transversale lijn boven het gevest vormen, waardoor het 
zwaard op een kruis gaat lijken. De pareerstang voorkomt dat de kling van de tegenstander langsheen het zwaard 
glijdt.  
Pavese: groot schild dat door een andere soldaat wordt vastgehouden of dat met stalen punten in de grond wordt 
geplant. De (boog)schutter  gebruikt het als bescherming wanneer hij moet herladen.  
Piek: stokwapen met een greep die gewoonlijk korter is dan die van de lans en dat voorzien is van een platte en 
scherpe punt. De piek raakt afgeschreven wanneer op het einde van de 17e eeuw de bajonet verschijnt. De piek wordt 
gebruikt door de piekenier, een voetsoldaat van onder andere de Spaanse tercios of de landsknechtkorpsen. De 
piekeniers verdedigen hun eenheid tegen de vijandelijke cavalerie.
Pijl: zeer puntig doorborend projectiel van berken-, essen- of eikenhout van ongeveer 80 cm lengte. De pijl wordt 
afgewerkt met veren en geboend om beter te glijden. De boog wordt voor de betere boogschutters van taxushout 
gemaakt. De boogschutter schiet per salvo en massaal (3 tot 6 pijlen per minuut). De baan van de pijl is dikwijls 
parabolisch om als een regen op de tegenstander neer te komen. Boogschutters zijn gespecialiseerde strijders. Voor 
het gevecht beschikken ze elk over zo’n twaalf pijlen die in de grond voor hun voeten worden gestoken. Daarna 
gebruiken ze de pijlen die in de loop van de strijd heen en weer vliegen.   
Pistool: vuurwapen met korte loop, dat met een hand aan de gekromde kolf wordt vastgehouden en waarmee met 
gestrekte arm wordt geschoten. Het pistool ontstaat in de 16e eeuw.    
Ponjaard: blank wapen met korte, eerder brede, snijdende en scherpe kling, voorzien van een greep.  
Pothelm: cilindrische helm met eerst plat en later conisch bovendeel, die het hoofd volledig bedekt. Dikwijls voorzien 
van een pluim die de drager identificeert. Hij vervangt de conische helm met neusstang vanaf de 12e eeuw. De helm is 
zwaar en verstikkend. Vanaf het einde van de 14e eeuw wordt hij vervangen door de bacinet, omdat hij onvoldoende 
bescherming biedt tegen de steeds zwaarder wordende zwaarden en knotsen.  
Projectiel: voorwerp dat door een wapen wordt geprojecteerd.  
Rapier: zwaard dat in de 15e eeuw verschijnt, langer en dunner dan het traditionele zwaard, flexibel, ontworpen 
om de tegenstander te doorboren (steekwapen). Een linkerhanddolk wordt soms toegevoegd. Aan het eind van de 
18e eeuw maakt het rapier op het slagveld plaats voor de sabel, met zijn gebogen kling. Het rapier wordt dunner 
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en korter, het gevest wordt vervangen door een stootplaat en de tweesnijdende kling wordt vervangen door een 
driehoekige of ruitvormige kling. Zijn functie wordt ceremonieel.
Regiment: militaire eenheid. 
Reiter: ruiter met een vuurwapen, afkomstig uit de Duitstalige Staten, huurling in dienst van verschillende Europese 
legers in de 16e eeuw. Hij staat bekend om zijn wreedheid en brutaliteit.   
Ridder: in de middelleuwen, gewapende strijder te paard, elitestrijder. Hij koopt en onderhoudt zijn paard op eigen 
kosten. 
Ringkolder: tuniek van stof of leer die de romp beschermt, bedekt met metalen elementen, verworven door de rijke 
strijders in de 11e eeuw. Vanaf de 12e eeuw wordt deze uitrusting vervangen door maliënkolders.
Rondas: rond schild gebruikt sinds de oudheid in Europa en in het Oosten.  
Sabel: zwaard dat in de 18e eeuw verschijnt, gekenmerkt door een lange gebogen kling en een puntig uiteinde. 
Salade: bijna bolvormige helm met een lange puntige achterkant, die het hoofd en de nek beschermt en die in de 
15e eeuw verschijnt. Zijn naam komt van het Oud-Italiaanse celata (“koepel”, “hemel”), gegeven vanwege zijn ronde 
vorm.
Sax of scramasax: kort zwaard met een enkelzijdig snijdende kling, veel gebruikt door de Germaanse volkeren tussen 
de 5e en de 9e eeuw.   
Schild: stuk dat sinds de prehistorie wordt gebruikt, meestal van hout, dat voor het lichaam wordt gedragen als 
bescherming tegen vijandelijke slagen. Een wapen dat met kracht wordt gebruikt, kan het echter wel doorboren of 
breken. De vorm en grootte variëren, van een klein model voor mêléegevechten, tot een groot paneel dat het hele 
lichaam beschermt, zoals de pavese. Het schild wordt altijd aan de linkerkant gedragen, terwijl de rechterhand het 
wapen vasthoudt. Het is niet bestand tegen vuurwapens en buskruit. 
Slagveld: terrein waar een gevecht plaatsvindt.  
Spoor: metalen instrument vastgemaakt aan de hiel van de laars of schoen van de ruiter, aan het uiteinde voorzien 
van een punt of tandwieltje. De ruiter duwt de sporen tegen de flank van het paard om het sneller te doen lopen.   
Steekspel: pareerwedstrijd waarbij twee ridders, elk gewapend met een lange speer, hun tegenstander uit het 
zadel proberen te lichten door op elkaar af te stormen. Aan het einde van het spel wordt diegene die zijn speer 
heel heeft gehouden, of wiens gebroken speerpunt de langste is, tot winnaar uitgeroepen. Het steekspel was een 
minder belangrijk onderdeel van het tornooi tot de 14e eeuw. In die tijd is het steekspel, een vertoon van prestige en 
krijgskunst, populairder dan het tornooi. Het verdwijnt eind 16e en 17e eeuw ten gunste van ceremoniële evenementen 
zonder gevecht.
Stokwapen: wapen waarvan het belangrijkste deel is bevestigd aan het uiteinde van een lange schacht, meestal 
van hout, die het effectieve bereik en de slagkracht van de gebruiker vergroot. Stokwapens, efficiënt, veelzijdig 
(vaak gemaakt van landbouwwerktuigen of andere alledaagse werktuigen) en goedkoop (in grote hoeveelheden 
verkrijgbaar en weinig metaal bevattend), worden vooral door voetsoldaten gebruikt. Ze bestaan in vele varianten 
en zijn op het middeleeuwse slagveld onontbeerlijk. Tegen het einde van de 17e eeuw nemen vuurwapens echter de 
overhand. Vanaf dat moment worden stokwapens vooral voor ceremoniële doeleinden gebruikt, hoewel officieren te 
voet en onderofficieren ze nog steeds gebruikten om de vlag te bewaken en de troepen te richten.
Stootplaat (van een blank wapen): onderdeel tussen het gevest en de kling, loodrecht op de as van het wapen. 
Stormram (in een militaire context): oorlogsmachine bestaande uit een balk met een metalen massa aan één uiteinde, 
soms in de vorm van een een ramskop. Werd gebruikt om de muren van belegerde plaatsen te doorbreken.
Tactiek (militaire): de kunst van de beste middelen en gevechtvormen aan te wenden om de tegenstander te 
overwinnen.
Tercio: infanterie-eenheid van het Spaanse leger tijdens het Habsburgse tijdperk (16e eeuw - begin 18e eeuw), 
bestaande uit professionele en permanente soldaten. Met een mix van piekeniers en haakbusschutters in een vierkant 
opgesteld (de piekeniers bevinden zich buiten het vierkant en beschermen de haakbusschutters) zijn ze op het 
slagveld een geduchte tegenstander voor de zware cavalerie. Een regiment bestaat uit 3.000 man. Elke tercio heeft zijn 
eigen uitrusting en rechtspraak.
Tornooi: ruiterspelen die vanaf de Karolingische periode (8e-9e eeuw) als militaire training worden beoefend, 
ongetwijfeld afgeleid van de rituele tornooien van de Romeinse cavalerie, waaraan mêlées werden toegevoegd, 
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ware simulacra van veldslagen. In de 12e eeuw ontstaat de “klassieke” vorm van het tornooi als een geritualiseerd 
spektakel: gevechten tussen ridders, behendigheidsspelen, gevechten te voet, enz. Het steekspel is tot de 14e eeuw een 
minder belangrijk onderdeel van het tornooi. Zie steekspel.  
Trebuchet: artilleriestuk dat een tegengewicht gebruikt om stenen tegen omwallingen te slingeren. 
Veldslang: lang kanon waarvan de vorm aan een slang doet denken. Verschijnt in de 15e eeuw. Kan worden gedragen 
of op een affuit (onderstel) worden vervoerd. 
Vesting: versterkte plaats die een regio moet verdedigen; burcht. 
Voetsoldaat: soldaat van de infanterie, d.w.z. die zich te voet verplaatst en te voet vecht.  
Voorhoofdsplaat: deel van het harnas dat het voorhoofd en de neus van een dier, meestal een paard, beschermt.  
Vuistwapen: klein wapen, dat een blank wapen (dolk, enz.) of een vuurwapen (revolver, enz.) kan zijn en dat in de 
vuist geklemd wordt. 
Trekwapen: wapen waarmee projectielen d.m.v. een trekmechanisme worden afgevuurd, zoals de boog of de 
kruisboog. 
Vuurwapen: wapen dat oorspronkelijk is ontworpen om een doel op grote afstand te raken met projectielen, met 
behulp van gassen die worden geproduceerd door deflagratie (snelle verbranding van een explosieve chemische 
verbinding). Sinds zijn introductie in de 15e eeuw is het vuurwapen het meest door de mens gebruikte wapen 
geworden voor oorlogvoering, jacht en bepaalde sporten. Oorspronkelijk worden vuurwapens aangedreven door 
zwart kruit, maar sinds 1886 worden ze aangedreven door rookkruit. “Vuurwapen” is een algemene term voor elk 
wapen dat een explosie produceert, ongeacht de lading.  
Wambuis: kledingstuk voor mannen dat het bovenlichaam tot net onder het middel bedekt. Gedragen in Europa 
vanaf de 13e eeuw tot de renaissance.
Wapen: gevechtsinstrument dat wordt gebruikt om de tegenstander te neutraliseren of zich ertegen te beschermen. 
Het wapen kan scherp zijn (bedoeld om te snijden, te kerven), perforerend (bedoeld om te doorboren) of 
verbrijzelend. 
Wapenhandschoen: lederen handschoen bedekt met ijzeren bladen, gaas of spijkers die deel uitmaakt van de 
wapenrusting in de 15e en 16e eeuw. De handschoen bestaat uit de manchet of handschoenkap die een deel van de 
onderarm bedekt en de handrugplaat die de bovenkant van de hand bedekt. 
Wapenmaker: persoon die wapens en/of harnassen maakt, herstelt of verkoopt.  
Wapens (heraldiek) = wapenschilden: geheel van symbolen (fauna, flora, monumenten, motto’s, enz.) en kleuren die 
worden toegekend aan adellijke families, vervolgens aan steden, religieuze hoogwaardigheidsbekleders, burgerlijke 
families of gilden, om hun identificatie mogelijk te maken. Het werk dat de wapenschilden van personen of 
gemeenschappen bevat, in de vorm van tekeningen, schilderijen of beschrijvingen, wordt een wapenboek genoemd.
Wapenschild: zie wapens. 
Wapenwant: harnashandschoen waarbij alle vingers in hetzelfde zakje zitten.  
Werpwapen: wapen dat enkel met spierkracht naar de tegenstander wordt geworpen. 
Zwaard: blank wapen bestaande uit een gevest en een kling, waarmee gesneden of gestoken kan worden. 
Aanvankelijk is de pareerstang kruisvormig en de kling breed. Het zwaard is het symbool bij uitstek van macht en 
gerechtigheid. Rond 1250 wordt de kling langer en scherper.     
Zwenking: tactiek van de cavalerie die vanaf de 16e eeuw door Duitse Reiters werd gebruikt om een “rollend vuur” 
tot stand te brengen: de ruiters zijn in verschillende rijen opgesteld; de eerste rij vuurt een wapen op de vijand af, 
draait dan naar links en sluit achteraan aan om te herladen. En zo verder, rij na rij.
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3. NA HET BEZOEK

Om het bezoek verder te zetten, in de klas… of erbuiten 

Activiteiten in de klas 

Creëer je blazoen *

In de zaal “Wapens en Harnassen” heb je op verschillende voorwerpen of panelen zeker wapenschilden opgemerkt. 
Die bevatten symbolische elementen, zoals dieren, natuurelementen, monumenten of voorwerpen uit het dagelijkse 
leven, waaraan bepaalde kenmerken worden toegeschreven. Het wapenschild identificeert een familie, een stad of een 
gemeenschap.  

Hoe zou jij je op symbolische wijze voorstellen? Teken je wapenschild!  
Versier het blazoen hieronder door afbeeldingen te tekenen of te plakken. Je kan het blazoen in twee, drie of 

vier delen opsplitsen. Met welk(e) element(en) wil jij verbonden worden? Waarom zijn die een afspiegeling van je 
persoonlijkheid, je smaken of de activiteiten die je beoefent? 

Uitdrukkingen in het Nederlands en de militaire wereld **

Verschillende uitdrukkingen in het Nederlands houden verband met de oorlog en het gebruik van wapens.  
Enkele mogelijkheden om die te gebruiken: 

1. Zoek de oorsprong, de aanvankelijke betekenis, van de uitdrukking.
2. Leg de figuurlijke betekenis uit.  
3. Illustreer de letterlijke betekenis van de uitdrukking aan de hand van een visuele voorstelling: een tekening, 

een schilderij, een collage, een montage… en laat de klas raden om welke uitdrukking het gaat.   
4. Verwerk de uitdrukking in een context om de figuurlijke betekenis duidelijk te maken, bijvoorbeeld:  

- in een korte tekst;
- in een tafereeltje. 

5. Formuleer een synoniem of een gelijkwaardige uitdrukking, in overeenstemming met diverse taalniveaus: 
formeel, dagelijks of familiair taalgebruik.   
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De jacht heeft ook talloze courante uitdrukkingen en spreuken aangeleverd: naar de eeuwige jachtvelden vetrekken, 
iemand op de jacht hebben, de vos gaat zolang ter jacht tot hij zijn vacht verliest,… 

Een gefantaseerd verleden?
Kritiek van hedendaagse werken die zich in de middeleeuwen of in de moderne tijden afspelen ***

De films die we bekijken, de boeken en strips die we lezen, geven dikwijls een beeld van het verleden. Maar is dat 
beeld wel juist?  

Hieronder staat een lijst van werken waarmee fictie en geschiedkundige werkelijkheid met elkaar 
geconfronteerd kunnen worden. Een analysetabel (eveneens hier net onder) geeft enkele denkpistes. 

Strips: 

1) Reeksen:
- De koene ridder, reeks gecreëerd door François Craenhals (een twintigtal albums verschenen bij 

Casterman sinds 1970): de reeks vertelt het verhaal van een heldhaftige ridder uit de middeleeuwen die 
verliefd is op de dochter van de koning.  

- Zilveren vlam, door GreG en Paul Cuvelier (3 albums verschenen bij Éditions du Lombard tussen 1965 en 
1968): de avonturen van ministreel Koenraad tijdens de kruistochten.   

- Tristan, reeks gecreëerd door Jacques Martin (scenario) en Jean Pleyers (tekeningen) (Lombard en 
Casterman sinds 1984): de verhalen vertellen de avonturen van Tristan, een meesterbeeldhouwer, in 
Frankrijk tijdens de laatste jaren van de Honderdjarige Oorlog (15e eeuw).  

- Johan en Pirrewiet, reeks gecreëerd door Peyo (verschillende albums bij Dupuis sinds 1954): de lotgevallen 
van de schildknaap Johan en zijn vriendje Pirrewiet tijdens de middeleeuwen. 

- De Rode Ridder, reeks gecreëerd door Willy Vandersteen in 1959, gebaseerd op de boeken voor de jeugd 
van Leopold Vermeiren en uitgegeven door Standaard Uitgeverij. 

- De Ever en de Roos, reeks gecreëerd door Cappaert en Cassauwers (uitgeverij Bonte). 
- De laatste draak, trilogie van Pecau en Pilipovic (uitgeverij L) die zich tijdens de kruistochten afspeelt. 
- De glazen kroon, vijfdelige reeks van Tommaso Bennato en France Richemond (uitgeverij Silvester): her 

verhaal speelt zich af tijdens de Honderdjarige Oorlog.
- Lanfeust, door Christophe arleston en Didier tarquin (3 cycli uitgegeven en vertaald door verschillende 

uitgevers): initiatiequeeste van een leerling-smid; zijn wereld inspireert zich op de middeleeuwen.  
- De torens van Schemerwoude, reeks gecreëerd door herMann (verschillende albums, de meeste uitgegeven 

door Arboris): het verhaal vertelt de avonturen van ridder Aymar van Schemerwoude, die zijn 
bezittingen is kwijtgeraakt. Hij leeft in een brutale middeleeuwense tijd, waarin heren zich bijzonder 
wreed tegenover het volk gedragen.   
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- De lemen troon, reeks van de hand van Nicolas Jarry, France richemond en Theo caneschi (6 albums 
uitgegeven bij Silvester): het verhaal speelt zich tijdens de Honderdjarige Oorlog af, wanneer Parijs in de 
handen van de Bourgondiërs valt. De lotgevallen van Jeanne d’Arc sluiten het verhaal af.   

- Vasco, reeks gecreëerd door Gilles chaillet (30 delen verschenen bij Éditions du Lombard sinds 1983): de 
jonge Italiaan Vasco Baglioni reist op vraag van zijn oom, de rijke bankier Tolomeï, door het 14e-eeuwse 
Europa.  

2) Albums:
- De astroloog van Brugge, album in de reeks Yoko Tsuno, door Roger Leloup. Yoko gaat naar Brugge in de 

16e eeuw om de hand te leggen op een mysterieus buisje.  
- Het Spaanse Spook, album in de reeks Suske en Wiske gecreëerd door Willy Vandersteen in 1952: Suske, 

Wiske en Lambiek worden ontvoerd door een spook uit 1565, wanneer Brabant onder Spaanse 
heerschappij staat. Ze trachten een einde te stellen aan het beleg van de stad Kriekenbeek door de troepen 
van de hertog van Alva. 

3) Romans :
- dumas Alexandre, De drie musketiers, 1844. Roman over de lotgevallen van d’Artagnan die naar Parijs trekt 

om er als musketier koning Lodewijk XIII te dienen (begin 17e eeuw). 
- eco Umberto, De naam van de roos, 1982. Vertaling van de Italiaanse roman Il nome della rosa, 1980. Politie-

enquête die zich in 1327 in een klooster afspeelt, na de verdachte dood van een monnik.   
- Follett Ken, De pilaren van de aarde, 1990. Vertaling van de Engelstalige roman The Pillars of the Earth, 

1989. Het verhaal speelt zich af in het Engeland van de 12e eeuw, in de tijd van de bouw van de gotische 
kathedralen. 

- hugo Victor, De klokkenluider van de Notre-Dame, 1831. De beroemde kathedraal is het decor van het 
verhaal dat zich in 1482 afspeelt. 

- scott Walter, Ivanhoe 1819. Op het einde van de 12e eeuw, wanneer Saksen en Normandiërs tegenover 
elkaar staan, tracht Ivanhoe koning Richard Leeuwenhart op de Engelse troon te houden.    

- Van der Vlugt Simone, Rode Sneeuw in December, 2012. Liefdesverhaal tijdens de godsdienstoorlogen in de 
Spaanse Nederlanden.  

- tolkien John Ronald Reuel, In de ban van de Ring, 3 delen. Vertaling van The Lord of the Rings uit 1954 en 
1955. In een denkbeeldige wereld die grotendeels op de middeleeuwen is gebaseerd probeert hobbit 
Frodon de Ring te vernietigen, om te vermijden dat die in de handen van Sauron, de Zwarte Tovenaar, 
zou vallen.   

Ook nog te vermelden:
- De mythe van Tristan en Isolde en hun tragische liefdesverhaal dat zich in de middeleeuwen afspeelt. 
- De verhalen en legendes rond koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel, helden van de 

middeleeuwen, verteld door verschillende auteurs, onder wie Christiaan van troyes (12e e.). 
- Het verhaal van Robin Hood, legendarisch personage van de Engelse middeleeuwen, uitgewerkt door 

verschillende auteurs.  

4) Theater:
- rostand Edmond, Cyrano de Bergerac, 1897. Cyrano, een musketier uit de tijd van Lodewijk XIII, weet zich 

te onderscheiden door zijn moed en welsprekenheid. Zijn grote neus belet hem echter zijn gevoelens voor 
zijn nicht Roxane op te biechten.  

5) Films:
- Alatriste, van Agustin diaz yanes, met Viggo mortensen, Elena anaya, Eduardo noriega, 2006. Adaptatie 

van de romans die Arturo Perez-reVerte tussen 1996 en 2012 schreef. De avonturen van Diego Alatriste, 
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huurling in het leger van koning Filips IV van Spanje (17e eeuw). 
- First Knight, van Jerry ZUCKER, met Richard GERE, Sean CONNERY en Julia ORMOND, 1995. De film is 

gebaseerd op de legende van koning Arthur.
- Kingdom of Heaven, van Ridley Scott, met Orlando Bloom, Eva Green, Ghassan maSSoud, Jeremy IronS, 

Liam neeSon, 2005. De smid Balian gaat mee op de derde kruistocht en verdedigt Jerusalem tegen Saladin. 
- Last Knights, van Kazuaki KIrIya, met Clive owen en Morgan Freeman, 2015. Commandeur Raiden komt 

in opstand tegen de keizer na de onrechtvaardige dood van zijn heer. 
- Visiteurs (Les), van Jean-Marie PoIré, met Christian clavIer en Jean réno, 1993. In 1123 worden de hertog 

van Montmirail en zijn schildknaap Jacquouille la Fripouille per ongeluk naar 1992 gekatapulteerd.  

6) Series
- Game of Thrones, Amerikaanse fantasy-televisiereeks, gecreëerd door  David BenIoFF en D.B. weISS, 

2011-2019. Saga geïnspireerd op evenementen, personages en historische oorden in een middeleeuwse 
omgeving. 

- Merlin, Britse televisiereeks in 65 afleveringen gecreëerd door Julian JoneS, Jake mIchIe, Johnny caPPS en 
Julian murPhy, 2008-2012. De serie vertelt het verhaal van Merlijn de tovenaar die koning Arthur moet 
beschermen.  

- Johan en de Alverman, Vlaamse jeugdtelevisiereeks uit 1965-1966, die zich in de jaren 1650 afspeelt. 

7) Muziek
Sommige populaire liedjes of muziektrends verwijzen ook naar de oorlog en de middeleeuwen (Drie schuintamboers, 
bardcore,…).  
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Analyse van een werk

NB: Om uit te maken of een werk al dan niet trouw aan de geschiedenis is, moeten gespecialiseerde sites en boeken 
worden geraadpleegd. 
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Suggesties voor bezoeken in verband met de middeleeuwen en de moderne tijden  

Museum voor Kunst en Geschiedenis (Brussel): verzamelingen van Europese voorwerpen (met name de afdeling 
nationale archeologie met voorwerpen uit de Gallo-Romeinse en Merovingische periode, de afdeling Europese 
decoratieve kunsten met stukken uit de middeleeuwen en later) en niet-Europese voorwerpen...
www.artandhistory.museum 

Museum van de stad Brussel: ondergebracht in het “Broodhuis” op de Grote Markt. Het museum vertelt de 
geschiedenis van de stad aan de hand van meer dan 7.000 collectiestukken: schilderijen, retabels, wandtapijten, 
maquettes, beeldhouwwerken, plannen en kaarten,… 
https://www.brusselscitymuseum.brussels/nl/

Bruxella 1238 (Brussel): resten van het Franciscanersklooster gebouwd vanaf 1238, om meer te weten te komen over 
Brussel in de 13e eeuw.  
https://www.brusselsmuseums.be

Museum van de Hallepoort (Brussel): in dit museum, waarvan het gebouw het laatste (opgeknapte) overblijfsel is 
van de tweede middeleeuwse stadsmuur van 1381, is nu een permanente tentoonstelling gewijd aan de stad Brussel in 
de middeleeuwen. Dankzij panoramische uitzichten en telescopen kunt u de stad zien zoals de schilder Peter Bruegel 
ze in de 16e eeuw zag!
www.hallegatemuseum.be 

Coudenberg (Brussel): ondergronds parcours om de overblijfselen te ontdekken van wat ooit een residentie was van 
vorsten, waaronder Karel V, van de 12e tot de 18e eeuw. 3D-reconstructie en virtuele wandeling op de site dankzij het 
Archane-project (via de audiogids).  
https://coudenberg.brussels/nl

KBR Museum (Brussel): museum dat in 2020 in de gebouwen van de Koninklijke Bibliotheek van België werd 
geopend, waarin kostbare boeken en manuscripten uit de bibliotheek van onder meer de hertogen van Bourgondië 
worden gepresenteerd, evenals andere voorwerpen die de historische context van die periode in Europa illustreren, 
in een interactief en zintuiglijk parcours. Met het oog op hun goede conservatie worden de stukken drie keer per jaar 
vervangen. 
https://www.kbr.be/nl/museum/ 

Erasmus-huis en Begijnhof (Brussel): het huis dateert uit de 15e eeuw en behoorde toe aan een kanunnik die 
verbonden was aan de collegiale kerk van Sint-Pieters-en-Guido. Opgedragen aan de nagedachtenis van Erasmus, de 
“prins der humanisten”, die er in 1521 verbleef. Het museum bevat kamers ingericht in renaissancestijl. Vlakbij: een 
begijnhof uit 1252.
https://erasmushouse.museum/ 

Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde): de overblijfselen van een voormalig abdijdomein uit de 12e eeuw; het 
museum biedt onder andere een virtual reality tour (vanaf 10 jaar) die de bezoekers meeneemt naar de abdij in 1490.
https://www.tenduinen.be/nl 

Grand Curtius (Luik): het Luikse Museum voor Kunst en Geschiedenis, met het Curtiusmuseum (museum voor 
archeologie en decoratieve kunsten), het Musée d’Arts religieux et d’Arts mosans, het Musée d’Armes (de collecties 
bestrijken alle periodes van de wapengeschiedenis en omvatten duizenden vuur- en  blanke wapens uit Luik, een 
belangrijk productiecentrum, en uit andere regio’s wereldwijd), het Musée du Verre (glaswerk) en de voormalige 
Egyptologie-collectie van de Universiteit van Luik.
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www.grandcurtius.be 

Hôpital Notre-Dame à la rose (Lessen): kloosterhospitaal uit de middeleeuwen, een van de oudste in Europa. 
https://www.notredamealarose.be/ 

Maison du patrimoine médiéval mosan (Bouvignes): een permanente collectie in een huis uit de 16e eeuw toont de 
geschiedenis en het erfgoed van de Maasvallei in de middeleeuwen.
https://www.mpmm.be/ 

Anno 1465 (Provinciaal Domein Atlantikwall Raversyde – Oostende): reconstitutie van een middeleeuws dorp, in 
detail uitgewerkt.  
https://www.raversyde.be/nl/atlantikwall-raversyde/anno-1465 

Historium (Brugge): interactief parcours in middeleeuws Brugge.  Zeer getrouwe weergave.
www.historium.be 

Museum Plantijn-Moretus (Antwerpen): museum gewijd aan de drukkerij die in de 16e eeuw werd opgericht door 
Christoffel Plantijn, bijgestaan door zijn schoonzoon Jan Moretus. Het museum, dat op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat, is gevestigd in het prachtige huis en atelier van de stichter, ingericht zoals in zijn tijd.
https://museumplantinmoretus.be/nl

In Wallonië en Vlaanderen zijn tientallen kastelen, van middeleeuwse burchten tot woningen, te bezichtigen, 
evenals talrijke religieuze gebouwen, begijnhoven en abdijen, getuigenissen van de middeleeuwen en de moderne 
tijd:
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/patrimoine-et-culture/chateaux, www.365.be en www.
visitflanders.com 

Ommegang van Brussel: een folkloristische optocht, die twee avonden per jaar op de Grote Markt wordt gehouden, 
brengt de intrede van Keizer Karel in Brussel in 1549 tot leven, vergezeld van zijn zoon en opvolger, de toekomstige 
koning Filips II, aan wie hij onze gewesten presenteert. Deze voorstelling staat sinds 2019 op de UNESCO-lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. De Ommegang is ook een van de meesterwerken van het Orale en 
Immateriële Erfgoed van de Federatie Wallonië-Brussel.
www.ommegang.be 

Suggesties voor bezoeken i.v.m. krijgskunst
  
Museum van de kruisboogschutters in Brussel: levendig museum dat de geschiedenis vertelt van deze militaire 
gilde die in 1381 werd opgericht. Schietdemonstraties. 
https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/venue-details.Museum-van-de-Kruisboogschutters-van-Brussel.274717

Musée des Arbalétriers in Visé: museum dat de geschiedenis van de corporatie presenteert aan de hand van unieke 
en opmerkelijke stukken. Mogelijkheid om te leren schieten met een kruisboog.
www.arbaletriers.be/wordpress/ 

Musée d’Armes (Luik): Een van de vier musea van het “Grand Curtius”-complex. De collecties bestrijken alle 
periodes van de wapengeschiedenis en omvatten duizenden vuur- en blanke wapens uit Luik, een belangrijk 
productiecentrum, en uit andere regio’s wereldwijd.
https://www.grandcurtius.be/nl/de-collecties-van-het-museum/wapens 
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Musée d’Histoire militaire (Doornik): museum over de militaire geschiedenis van Doornik en de omgeving, van 1100 
tot 1945. 
https://mhm.tournai.be/ 

Mons Memorial Museum: museum over de militaire geschiedenis van Bergen en omgeving, van de middeleeuwen 
tot de 20e eeuw.  
http://www.monsmemorialmuseum.mons.be/ 

Kortrijk 1302 (Kortijk): museum over de Guldensporenslag (11 juli 1302), waarbij het leger van de koning van 
Frankrijk het opnam tegen de Vlaamse milities. Interactieve rondleiding via touchscreens, audiogids en virtual reality; 
klank- en lichtshow.
https://www.kortrijk1302.be/ 

Musée de l’Armée (Parijs): de collecties wapens, uniformen, tekeningen, schilderijen en alledaagse voorwerpen 
bestrijken de geschiedenis van Frankrijk van de prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog, verdeeld over zes grote 
chronologische en thematische gebieden.
www.musee-armee.fr 

Kennismaken met de geschiedenis van de grote veldslagen, het erfgoed (musea, sites, organisaties, enz.) met 
betrekking tot tweeduizend jaar conflicten op Belgisch grondgebied en de activiteiten die ermee verband houden: 
https://belgiumbattlefield.be/nl
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