
 

Jonkvrouwen 
 
In de middeleeuwen kon je als meisje geen ridder worden.  
De meisjes bleven bij hun vader en moeder op het kasteel wonen.  
Van haar moeder leert het meisje alles wat een meisje in de riddertijd 
moet kunnen. Naaien, weven en borduren bijvoorbeeld.  

 
Spinnen 

In de riddertijd kon je niet even naar de winkel gaan voor een 
klosje garen of een bolletje wol. Je moest je draden zelf maken. 
Dat heette: spinnen.  
Voor het spinnen gebruikten de meisjes schapenwol.  
 
Weven 

Als je eenmaal draden had 
gesponnen, kon je er van alles mee doen. 
Je kon er mee borduren. Of je kon er 
lappen van weven op een weefgetouw. 
Van de lappen kon je dan weer kleren of 
kleden maken.  
Weven lijkt een beetje op vlechten.  
 
 
 

 
Als een meisje op het kasteel groter is moet ze het huishouden van het kasteel 
kunnen regelen. Ze moet zeggen wat de kok moet koken. Ze moet de 
dienstmeiden aan het werk zetten. Ze moet de voorraden bijhouden. Als er 
gasten komen, moet zij voor hen zorgen. Dat is veel werk. Daarom leert ze al 
jong hoe ze dat allemaal voor elkaar moet krijgen.  
 
Leren 

De meisjes die op een kasteel 
wonen krijgen ook les.  
Ze krijgen les van de monnik. De 
monnik leert het meisje lezen en 
schrijven. 
De kasteelvrouw leert haar dochter 
borduren en weven en hoe ze aan 
de huishouding leiding moet geven. 
Een meisje moet dit allemaal weten, zodat ze later ook een 
goede kasteelvrouw wordt.  



 
Trouwen 

In de riddertijd trouwden de meeste meisjes 
als ze 14 jaar waren.  
De familie regelde het huwelijk en het meisje 
kreeg een bruidschat mee. 
Het was heel slim om als ridder een rijk meisje 
te trouwen. Al het geld wat het meisje later 
zou krijgen was direct ook voor jou.  
 
Eten 

In de riddertijd werd er heel anders gegeten 
dan nu.  
De borden waren van tin. Maar lang niet iedereen had een bord. Het was 
heel gewoon om samen van één bord te eten.  
Messen werden gebruikt om het vlees te snijden en in je mond te stoppen.  
De rest at je gewoon met je handen. Vorken bestonden nog niet. Schillen en 
botjes werden op de grond gegooid. En de pan werd schoongelikt door…de 
hond! 
Er werd altijd gegeten in de ridderzaal, de grote zaal van het kasteel.  
Het eten werd opgediend door dienaren en pages. Weet je nog? Dat waren 
die jongens die graag ridder wilde worden.  
 
Waar komt al dat eten vandaan?  
De kasteelheer is de baas over het kasteel, maar ook over het land rondom 
zijn kasteel. Op dit land wonen allemaal boeren. De boeren moeten de 
kasteelheer betalen voor het wonen op zijn land.  
Dat betalen doen ze met eten.  
De boeren zorgen ervoor dat de mensen die op het kasteel wonen genoeg 
te eten hebben. Zij werken er hard voor. 

 
 
In de riddertijd werd er geen melk gedronken. Cola, koffie en thee bestonden 
nog niet. Het water uit de put was verschrikkelijk vies en stonk. Dat water kon 
je dus beter niet drinken. Wat dronken de mensen dan? Er werd bier en wijn 
gedronken. Ook door kinderen.  
 
 



 
Vragen over jonkvrouwen 
 

1. Meisjes mochten geen ridder worden. Waarom denk jij dat dat niet 
mocht?  

 
........................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 

2. Wat moesten de meisjes allemaal leren? Noem 4 dingen.  
 
1………………………………………….. 
 
2………………………………………….. 
 
3………………………………………….. 
 
4………………………………………….. 
 

3. Van wie leerden ze dit allemaal? Noem 2 personen.  
 
1…………………………………………… 
 
2…………………………………………… 
 

4. De ridders moesten ook eten. Bedenk eens hoe jij nu eet. Wat was er in 
de riddertijd anders?  

 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 

5. Hoe kwamen de kasteelheren en de ridders aan eten?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Wat dronken de mensen in de riddertijd? Waarom?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 


