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Deze stoere ridderbundel is van  

……………………. 
Doe maar open, als je durft… Dit boekje is een magje. 
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Waarom zijn er kastelen? 

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe je jouw huis zou verdedigen als anderen het 

probeerden te veroveren?  

Vroeger dachten de mensen hier dus echt wel over na hoor! Ze bouwden hun 'huis' 

zelfs zo dat een vijand hun huis erg moeilijk kon aanvallen en veroveren. De tijd 

waarin dit gebeurde heet de middeleeuwen. Deze tijd duurde van ongeveer 500 

tot 1500: heel wat jaren geleden dus... 

Lang geleden, nog ver voordat ik in het kasteel kwam, waren er mannen die de 

kusten van Europa behoorlijk onveilig maakten. Hierdoor werden de mensen bang 

en probeerden ze hun woning te beschermen. Sommige mensen bouwden toen 

een muur of een wal om hun huis te beschermen. Eigenlijk waren dit al de eerste 

kastelen.  

Iets later werden eenvoudige kastelen 

gebouwd die uit een houten toren met 

daaromheen een wal en een gracht 

bestonden. Hieromheen stond een omheining 

van palen met 

scherpe punten.  

 

Het midden van het kasteel bestond uit een toren; 

deze werd de donjon genoemd. Hier woonden de 

kasteelbewoners.  

Na een tijd werden er in bij ons de eerste stenen 

kastelen gebouwd. Stenen kastelen zijn veel sterker 

en niet brandbaar. Zeker de donjon werd van steen 

gebouwd, omdat dit het belangrijkste verdedigingswerk was en ook het 

woonverblijf van de kasteelheer was. 

 

Opdracht 1: Bekijk de filmpjes online en 

lees de informatieve teksten in je 

bundeltje. 

Leuk filmpje:  

https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-kastelen-dikke-muren-kleine-

vensters-een-slotgracht-en-een-ophaalbrug/   

https://schooltv.nl/video/houten-huizen-dicht-op-elkaar/#q=middeleeuwen  

https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-

en-afval/#q=middeleeuwen  

 

https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-kastelen-dikke-muren-kleine-vensters-een-slotgracht-en-een-ophaalbrug/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-kastelen-dikke-muren-kleine-vensters-een-slotgracht-en-een-ophaalbrug/
https://schooltv.nl/video/houten-huizen-dicht-op-elkaar/#q=middeleeuwen
https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-afval/#q=middeleeuwen
https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-afval/#q=middeleeuwen
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Het kasteel van binnen! 
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Wie woonde er in een kasteel? 

© Anywize.net 

De belangrijkste persoon in het kasteel was de kasteelheer. Hij 

was van adel en de machtigste man in het kasteel en in de 

omgeving. Zijn wil was wet: hij kon andere mensen bevelen 

geven, hij kon zeggen wat ze moesten doen. Naast de kasteelheer 

woonden er ook nog andere ridders in het kasteel. Zij steunden 

en hielpen de kasteelheer bij het besturen van het land. Ook de 

priesters waren belangrijke personen in het kasteel. 

Daarnaast woonden er in het kasteel vrouwen 

en kinderen. De belangrijkste vrouw in het 

kasteel was de echtgenote van de kasteelheer 

(= de jonkvrouw). De gezinnen van de ridders 

woonden vaak ook in het kasteel en soms 

werden er ook kinderen van andere edelen 

opgeleid.  

De kinderen uit een adellijke familie mochten niet kiezen wat 

ze later wilden worden. Jongens bijvoorbeeld, werden soms 

weggestuurd naar een ander kasteel, terwijl ze pas zeven jaar 

waren! Ze leerden daar wat goede manieren waren. Zeven jaar 

daarna begon hun opleiding als schildknaap, en rond hun 

eenentwintigste werden zij misschien geridderd. Ook meisjes 

werden naar een ander kasteel gestuurd. Zij kregen daar les 

van kasteelvrouwen.  

 

In het kasteel was er altijd veel werk te doen. Daarvoor had de kasteelheer mensen 

in dienst zoals de hoefsmid, de wapenmaker, de timmerman, 

de kok, de hofmeester (die zorgde voor de huishouding), 

bedieners en soldaten. Een aantal van deze mensen had een 

eigen kamertje, anderen sliepen in de grote zaal op de grond!  

 

 

 

 

Leuk filmpje:  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kasteel/#q=kasteel  

 

 

 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kasteel/#q=kasteel
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Omdat er op een kasteel veel mensen woonden, was er ook veel 

voedsel nodig. De kasteelheer had heel veel akkers. Deze velden 

werden bewerkt door de boeren. 
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Hoe word je een ridder of jonkvrouw? 
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Na ongeveer vier jaar schildknaap te zijn geweest werd je ridder. Dit gebeurde 

op een hele speciale manier.  

De uitreiking van het zwaard 

Als een kasteelheer of koning besluit 

dat je ridder mag worden, krijg je 

van hem een zwaard. 

 
De nachtelijke wake 

De nacht voor je tot ridder wordt 

geslagen, bid je dat je de eer van 
het ridderschap waard bent. 

 
Geridderd worden 

Als je tot ridder geslagen wordt, tikt 
de koning je aan met je zwaard en 

zegt: “Sta op, heer!”. Dan ben je 

een ridder. 
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Het harnas en de wapenuitrusting 

o 

© Anywize.net 

2006 
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Elke belangrijke familie heeft een wapenschild. De tekening erop vertelt van 

wie het schild is. Handig! Zo kun je weten wie er in het harnas zit. Maak hier 

je eigen schild. 
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Ridders in vredestijd 

nywize.net 

2006
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Als er geen oorlog was, oefenden de ridders door in toernooien tegen elkaar te 

vechten.  In het begin was het gevaarlijk. Daarom werden er regels bedacht om 

het veiliger te maken. 

1. Het steekspel 

Hierbij reden twee ridders met een lans 

op elkaar af. Als ze het schild van de 

ander raakten, kregen ze punten, maar 

ze verloren die weer als hun lans brak 

op de lans van de ander. Een ridder die 

zijn tegenstander uit het zadel stootte 

haalde het hoogste aantal punten. 

Als een ridder verloor, moest hij zijn 

paard en harnas aan de winnaar geven 

of een losgeld betalen om ze terug te 

krijgen.  

 

2. Rijkunst 

Bij het ringsteken galoppeerde een ridder langs een 

paal met ringen, die hij aan zijn lans moest proberen 

te rijgen. Dit was een goede test voor zijn 

nauwkeurigheid en rijkunst. 

3. Andere spelen 

Twee andere onderdelen van een toernooi 

zijn “het schijngevecht” en “het duel”. 

Soms werden hierbij echte, geslepen 

messen, zwaarden en bijlen gebruikt. 

Bij toernooien vielen vaak doden. 

 

 

4. Jagen 

Behalve van toernooien hielden ridders erg van 

jagen. Met speciale jachthonden spoorden ze grote 

dieren op, zoals everzwijnen en beren. Roofvogels 

werden getraind om kleiner wild te vangen, zoals 

vogels, hazen en konijnen. 
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Feesten in het kasteel 

Het leven in een kasteel bestond niet alleen uit werken. Ook al brengen de ridders 

veel tijd door met trainen, toernooien en oorlog voeren, ze moeten zich af en toe 

ook ontspannen. Het feesten speelde zich vooral af in de grote zaal. 

Feestmaaltijden 

Er werden allerlei 

gerechten opgediend. Maar 

er werd vooral rund- en 

schapenvlees gegeten. Na 

de jacht werd er soms hert 

gegeten. Groenten en fruit 

kwamen uit de tuinen en 

de boomgaarden van het 

kasteel. Bij feestmaaltijden 

kwamen andere gerechten 

op tafel zoals pauwen en 

kraanvogels. Men dronk 

bier of wijn uit aarden 

bekers.  

De kasteelheer en andere 

belangrijke mensen zaten aan een tafel die aan één kant van de grote zaal op 

een verhoging stond. Ze werden bediend door pages en zaten op stoelen. Ze 

aten uit metalen of houten borden. De andere mensen kregen hun eten op een 

broodbord. Na het feestmaal werd dit brood aan de arme mensen gegeven. 

Dansen 

Na de maaltijd werden de tafels aan de kant geschoven en ging men dansen. Zelfs 

de meest stoere ridders hielden van dansen zoals 

“de carola” en “de estampie”. 

Bij de carola houden de dansers in een kring 

elkaars hand vast en zingen een lied. 

Bij de estampie springen ze enthousiast in het rond 

en stampen zo hard ze kunnen. 

 

 

 

 

 

Muziek 

Enkele leuke liedjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLBiR_9qMoM&list=PLyZ

XD2T6gd2TbznOJUrI1EpLlLkgMGL6t  

https://www.youtube.com/watch?v=6SELEBqbHok&list=PLyZX

D2T6gd2TbznOJUrI1EpLlLkgMGL6t&index=2  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLBiR_9qMoM&list=PLyZXD2T6gd2TbznOJUrI1EpLlLkgMGL6t
https://www.youtube.com/watch?v=ZLBiR_9qMoM&list=PLyZXD2T6gd2TbznOJUrI1EpLlLkgMGL6t
https://www.youtube.com/watch?v=6SELEBqbHok&list=PLyZXD2T6gd2TbznOJUrI1EpLlLkgMGL6t&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6SELEBqbHok&list=PLyZXD2T6gd2TbznOJUrI1EpLlLkgMGL6t&index=2
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Muzikanten waren steeds welkom in het kasteel. Vooral in de 

donkere dagen van de winter brachten ze sfeer in het koude 

en kille kasteel. 

Zo’n muzikant noem je “een minstreel”.  Hij maakt vooral 

muziek met de horlepijp maar kon ook erg goed zingen. De 

eerste liederen gingen vooral over de oorlog, maar later 

kwamen er ook liedjes over de liefde en de godsdienst. Andere 

minstrelen speelden dan weer op de buikorgel of op kleine 

trommen.  

Lachen 

Vertellen jullie soms ook moppen in de klas? 

In het kasteel was er persoon die dat de hele dag 

deed. 

Het was “de nar”. 

Hij moest de mensen aan het lachen brengen. Hij droeg vaak een 

kap met belletjes en had een stok bij zich met een blaas eraan 

vast. 

Zijn grappen konden erg grof zijn en hij mocht soms dingen tegen 

de kasteelheer zeggen die anderen niet durfden zeggen. 

 

 

Vertel hier een leuk mopje dat jij als ‘nar’ zou vertellen aan de 

kasteelheer:  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Opdracht 2: Luisteropdracht. 
Knip de ridders uit en kleef ze op de juiste plaats in het kasteel. 

Opgelet de ridders kregen ook allemaal een ander kleurtje. 

Knip de rode, grijze, blauwe en gele ridder uit. Je 

luistert naar het verhaaltje en kleeft ze op de juiste 

plaats op de plattegrond van het kasteel. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yLSIjhD74Hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 3: Teken hier je 

eigen kasteel en kleur het 

mooi in. 

Ofwel teken je je kasteel helemaal zelf, ofwel kan je je kasteel 

natekenen via dit filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLSIjhD74Hk  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLSIjhD74Hk
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Opdracht 4: Maak een mooie ridder, jonkvrouw en heer. 
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Benodigdheden:  

▪ Gekleurd papier 

▪ Aluminuemfolie 

▪ Schaar 

▪ Lijm 

▪ Stiften 

▪ Kleurpotloodjes 

▪ Korte stukjes touw of 

een pluim 

 

STAP 1:  
Maak uit gekleurd papier een gezichtje en een schild. Versier dat schild 

mooi. Teken op je gezichtje met stift of kleurpotloodjes een mond, oogjes 

en een neus. 

 

STAP 2:  
Knip uit aluminiumfolie je harnas van de ridder (kijk naar het 

voorbeeldje). Vergeet ook geen zwaard en helm te knippen. Let goed op 

dat je mannetje nog kan zien door zijn helm. 

OPGELET: aluminiumfolie is duur en niet goed voor het milieu, wees hier 

dus zuinig mee. 

 

STAP 3:  
Kleef op een gekleurd blaadje of een wit blaadje eerst je gezichtje op en 

daarboven je harnas, je helm en je zwaard. 

Als je een witte achtergrond gebruikt kan je als achtergrond nog een 

kasteel tekenen, … 

Je kan met een pluim of korte stukjes touw je help nog versieren. 

 

 

 

 

Opdracht 5: ridder knutselen 

 
 


