Ridders
Ridders waren een soort soldaten.
Een ridder beschermt de kasteelheer. Hij verdedigt het kasteel
wanneer het aangevallen wordt door de vijand.
Hoe word je ridder?
Wie ridder wilde worden, moest het vak leren. Maar een
ridderschool bestond niet. Je kreeg les van een andere ridder.
Wanneer je 7 jaar was ging je bij de ridder in het kasteel wonen.
Je heet dan een page. De ridder leert je vechten en schieten
met pijl en boog. Ook leert hij je paardrijden. Hij leert je netjes
en beleefd zijn. Op het kasteel zijn heel veel pages. Allemaal jongens die
graag ridder willen worden. Als je goed je best doet wordt je op je 14e
schildknaap. Dan mag je een ridder helpen met zijn harnas aantrekken. Ook
mag je dan het schild en de lans van de ridder dragen en voor zijn paard
zorgen.
Als de schildknaap goed zijn best doet kan hij op zijn 21e ridder worden. Een
andere ridder geeft hem met een zwaard een tikje op zijn schouder. Dat heet
de ridderslag. Daarna is de schildknaap een echte ridder. De ridder krijgt dan
zijn eigen zwaard, harnas en paard. Had je daar geen geld voor? Dan werd
je ook geen ridder, maar bleef je voor altijd schildknaap!
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Riddertoernooi
Ridders waren niet altijd aan het vechten. Ze namen ook wel eens een dagje
vrij. Wat deden ze dan? Toch maar weer vechten, maar dan voor de lol. En
niet tegen de vijand, maar met vrienden. Zo’n gevecht heet een toernooi.
Soms nodigt de kasteelheer veel ridders uit om aan een toernooi op zijn
kasteel mee te doen. Op een toernooi kunnen ridders tonen wat ze kunnen
en hoe dapper ze zijn. De ridders vechten dan met stompe wapens, zodat
niemand ernstig gewond raakt. Sommige ridders vechten om een mooie
dame. Als de ridder wint krijgt hij een kus van de dame. Op de tribune zitten
de belangrijke gasten te kijken naar de wedstrijden. De schildknapen helpen
de ridders met het harnas en het paard.

Harnas
Ridders vochten met zwaard en lans. Dat waren gemene, scherpe wapens.
Om je daartegen te beschermen, had je een goed pak nodig. Een harnas
dus! Wie vocht, kon natuurlijk ook een klap op zijn hoofd krijgen. Daarom
droegen ridders een helm. Zo’n helm had één nadeel. Een helm had een
vizier, dat was een hele smalle spleet waar de ridder doorheen kon kijken. Een
ridder zag dus niet zo veel met een helm op.
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De eerste ridders droegen een pak dat bestond uit
allemaal kleine ijzeren ringetjes, wel een paar duizend!
Zo’n pak heette een maliënkolder. Het zag eruit als een
lange jurk.
Toen de wapens gevaarlijker werden was zo’n
maliënkolder niet goed genoeg meer. Een pijl uit een
boog ging dwars door het pak heen! Ridders hadden
dus een beter pak nodig. De ijzeren ringetjes werden
vervangen door ijzeren platen.
Wapentekens
Een harnas was sterk en veilig. Maar soms ook lastig. Want hoe zag je
welke ridder in welk harnas zat? Dat kon je niet zien! Je wilde natuurlijk niet je
vriend aanvallen. Daarom droeg elke ridder zijn eigen teken. Dat heette:
wapenteken.
Het wapenteken stond overal op. Op het schild van de ridder, op
zijn paard, op zijn kleren. In zijn kasteel stond het vol met vlaggen
en vaandels.
Ridders kozen vaak een dier als wapenteken. Dat deden ze niet
zomaar. Een beer betekende dat je sterk en slim was. Een bij dat je
ijverig was, hard werkte.

Vragen over ridders
1. Als je ridder wilt worden ga je wonen en leren bij een ridder of een
kasteelheer. Hoe oud ben je dan en hoe heet je dan?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Op je 14e word je schildknaap. Wat moet je allemaal doen als
schildknaap? Noem 3 dingen.
1………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………
3. Wat is een maliënkolder?





een hoed
een helm
een kroon
een pak van metalen ringen

4. Wat is een harnas?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Waarom droegen ridders een harnas en een helm?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6. Wat doet de ridder tijdens een riddertoernooi?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7. Zet achter elk woord het goede cijfer.
Maliënkolder ………..
Zwaard

……….

Schild

………

Helm

………

Vizier

………

Armstuk

………

Beenstuk

………

8. Waarom bedacht iedere ridder zijn eigen wapenteken?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
9. Jij bent ridder. Bedenk je eigen wapenteken. Teken je eigen
wapenteken.

