
Kastelen 
 
De eerste kastelen werden gemaakt van 
hout.  

 
Later ging men kastelen bouwen van 
steen. Dat koste wel meer geld, maar een 
houten kasteel kon snel in de brand vliegen, 
een stenen kasteel niet.  

 
Rond het kasteel staat een dikke muur.  
De muren van een kasteel waren vaak 2 á 5 
meter dik!  
In de buitenmuren van een kasteel zaten 
allemaal smalle ramen en gaten. Ze zorgden 
voor licht en waren heel handig voor boogschutters. Voor de vijand was het 
juist moeilijk om door zo’n smal gat naar binnen te schieten.  
De enige opening in de muur is de kasteelpoort. Via een brug, die over de 
gracht ligt, kunnen bezoekers bij het kasteel komen. Als er 
gevaar dreigt, kan de brug worden opgehaald. Dat noemt 
men een ophaalbrug.  
 
Een kasteel had ook vaak een aantal torens.  

In de torens konden de 
kasteelbewoners schuilen als het 
kasteel door vijanden werd 
aangevallen. Boven op de toren staan de 
wachters op de uitkijk. Zij melden het direct als ze 
zien dat vreemdelingen het kasteel naderen.  
De wachttoren heeft extra dikke muren en 
bovenin heel kleine ramen, zodat niemand er van 
buitenaf in kan klimmen.  

Veel kastelen hadden ondergrondse gangen. Als het kasteel aangevallen 
werd, kon je door die gangen ontsnappen.  

In een kasteel woonde een kasteelheer met zijn 
vrouw. De heer van een kasteel was bijna altijd 
rijk en machtig man. Hij bezat vaak een groot 
stuk land waarop boeren voor hem werkten. 
Vanuit het kasteel regeerde hij over zijn gebied. 
Soms probeerde een andere heer of een koning 
zijn gebied in te pikken. Dat lukte alleen als ze het 
kasteel konden veroveren. De kasteelheer 
probeerde daarom zijn kasteel zo sterk mogelijk 
te maken. Toch slaagde de vijand er vaak in een 
kasteel te veroveren.  



In het kasteel waren een heleboel kamers.  
De belangrijkste kamer was de grote zaal, de ridderzaal. Hier kwamen de 
mensen bij elkaar om te eten. De kasteelheer ontvangt hier zijn gasten. Hij 
bespreekt hier belangrijke zaken.   
 
De heer en zijn vrouw hadden in het kasteel 
geen kleine slaapkamer.  
Ze sliepen in de grote kamer.  
Overdag was de kasteelvrouw hier meestal te 
vinden. Dit was de plek waar zij met haar 
hofdames ging borduren of schaken.  
’s avonds sliepen de heer en zijn vrouw in deze 
kamer.  

 
Een kasteel had geen badkamer.  
Alleen de allerrijkste mensen gingen in bad, maar niet vaak 
en niet in een speciale badkamer. Ze gingen gewoon in 
hun kamer in een houten teil met water zitten. En zeep? 
Dat hadden ze nog niet. Als je toch lekker wilde ruiken 
deed je bloemen in het water.  

 
Een kasteel had ook geen mooie toilet zoals wij nu.  
In de muur van het kasteel was een piepklein hokje gemaakt met een gat 
naar buiten. De mensen gingen boven dit gat zitten en alles viel omlaag in de 
gracht of in een put. Zo’n toilet noem je latrine.  
 
Het kasteel had ook een binnenplaats, een groot plein.  
Op de binnenplaats gebeurde van alles. De binnenplaats van een kasteel lijkt 
wel op een kleine stad. Hier zijn de stallen voor de paarden en de werkplaats 
voor de smid. De knechten en dienaren hebben hier een apart huisje waar ze 
in slapen.  

 
 
Als het donker is, worden er kaarsen aangestoken.  
Een verwarming hadden ze in die tijd nog niet. In de meeste zalen 
van een kasteel waren open haarden te vinden. ’s Winters werd 
daar een groot vuur gestookt. In de gangen en op de trappen 
hingen fakkels.  



Vragen over kastelen 
 

1. Waarom gingen de kasteelheren kastelen van steen 
bouwen?  

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

2. De muren van een kasteel waren heel dik. Weet jij waarom de muren 
zo dik waren?  

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

3. Wie waarschuwen als er vijanden aan komen en waar staan zij?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Weet jij het moeilijke woord voor toilet?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Hoe heet de belangrijkste kamer in het kasteel?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Waarom denk je dat er maar 1 ingang was om een kasteel binnen te 
komen?  

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

7. Wat is een ophaalbrug?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Ging de kasteelheer vaak in bad? Waarom wel of niet?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 



9. Wat deed de vrouw van de kasteelheer overdag?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Zou jij graag in een kasteel willen wonen? Waarom wel of niet?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Hoe zou jouw kasteel eruit zien? Teken het kasteel van je dromen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


