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De 2de stand – adel 
Opdracht: Bekijk het filmpje en los de vragen op. Je kan ook steeds het antwoord gaan 
zoeken in de teksten. 

Ridders behoorden tot de tweede stand. Het waren alleen zonen van koningen, ridders en 
adellijke heren die ridder konden worden. Dit kwam omdat ridder zijn heel erg duur was. De 
opleiding, de paarden, de wapens en het harnas kostten zeer veel geld. 

Page 
Om ridder te worden moest je zo vroeg mogelijk met je opleiding 
beginnen. Vanaf een jaar of zeven werd je naar een ander kasteel 
gestuurd waar je als een soort hulpje tafels moesten leren bedienen en 
les kreeg in goede manieren. Op de binnenplaats van een kasteel leerde 
een soldaat de jongens vechten met stukken hout of botte wapens. 
Daarnaast deden ze ook aan worstelen en zwemmen om in vorm te 
blijven. Het eerste paard van een jongen was een houten paard dat op 
wieltjes vooruit getrokken werd door anderen. Met een bezem die als 
lans diende kon men oefenen in het aanvallen te paard. 

Schildknaap 
Als je veertien jaar oud was, werd je een schildknaap. Dit hield in dat je een ridder moest 
helpen met de voorbereiding op het gevecht ( de strijd) en aan zijn zijde mee moest vechten. 

Het belangrijkste werk voor de schildknaap: 

wapentraining                                                          slijpen van de wapens 

          
paardrijden                                                                poetsen van het harnas 
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Een schildknaap kijkt dus goed naar zijn ridder. Een goede ridder zal hem leren paardrijden, 
leren jagen en leren vechten met verschillende wapens. Hij zal hem ook leren hoe hij op een 
slimme manier zijn tegenstander kan verslaan. 

Ridder 
Naar vier jaar schildknaap te zijn geweest werd je ridder. Dit gebeurde op een hele speciale 
manier.  
 

1. de uitreiking van het zwaard 2. de nachtelijke wake 
Als een 
kasteelheer of 
koning besluit 
dat je ridder 
mag worden, 
krijg je van hem 
een zwaard.  

De nacht voor je 
tot ridder wordt 
geslagen, bid je 
dat je de eer van 
het ridderschap 
waard bent. 

 

3. geridderd worden het ridderschap 
Als je tot ridder 
geslagen wordt, 
tikt de koning je 
aan met je 
zwaard en zegt: 
“Sta op, heer!”. 
Dan ben je een 
ridder. 

 

Als ridder moet je de volgende regels 
respecteren: 

o Je moet altijd optreden tegen 
slechteriken. 

o Je mag nooit liegen. 
o Je moet altijd de zwakkeren helpen 

en verdedigen. 
o Doe altijd je plicht voor je koning of 

je land. 
o Ga nooit opzij voor de vijand. 
o Wees gul tegen de armen. 

 
 

OPDRACHT 1: Maak een kort schema waarin je laat zien hoe je ridder kon worden. Welke 

verschillende stappen doorloop je en wat zijn je taken? 

Eerst ben je page 

Je taken zijn leren vechten, goede manieren leren, leren paardrijden en helpen in het kasteel. 

Dan ben je schildknaap 

Je taken zijn wapentraining, wapens poetsen en slijpen, paardrijden en vechten aan de zijde 

van je meester. 

En dan ben je eindelijk ridder 

Je taken zijn opkomen voor de zwakken, vechten tegen slechteriken, je plicht voor je koning 

of land vervullen, nooit liegen 
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OPDRACHT 2: Maak een vergelijking tussen de ridders van het begin van de 11e /12e eeuw 

met die van de 13e eeuw. Vergelijk de opgegeven elementen met elkaar. Maak hiervoor zelf 

een tabel en vul aan. Bekijk pagina 3, 4, 5 en 6  in je werkbundel. 

 11e eeuw - 12e eeuw 13e eeuw 

helm eenvoudige helm met neusstuk kuiphelm met smalle spleetjes voor 
ogen, lijkt een beetje op een emmer 
nieuw soort helm: de salade 

kledij maliënkolder over maliënkolder een stoffen 
wapenkleed met metalen platen 
erover 

wapens zwaard: hakken en snijden Zwaard: steken door maliënkolder 

 

 

 
 

eigen tekening 
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OPDRACHT 3:  het dragen van wapenschilden 

Het dragen van tekens en symbolen is al zo oud als er mensen zijn. Ook is het niet 
speciaal iets voor soldaten of legers. Ook nu gebruiken mensen tekens en symbolen om 
zich te onderscheiden. Met heraldiek bedoelen we echter het systeem van regels waar 
deze tekens voor adellijke families aan moeten voldoen.  

 

Heraldiek of wapenkunde is ontstaan in de vroege 
middeleeuwen, om het gemakkelijk te maken elkaar te 
herkennen. Stel je maar eens 2 legers voor, die 
tegenover elkaar staan. Alle ridders hadden een 
maliënkolder aan en een blinkende helm op, die hun 
hele gezicht bedekte. Je kunt je voorstellen dat een 
ridder dan af en toe goed moest uitkijken wie hij 
bevocht, een aarzeling om een vriend te raken zou hem 
nu net zijn eigen leven kunnen kosten.  

 

In het begin werd dit verschil alleen gemaakt met het dragen van een 
gekleurd katoenen hemd over de maliën. Deze kleur werd dan ook op 
het schild geschilderd. Later ging men ook afbeeldingen op die hemden 
borduren en op de schilden schilderen.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

eigen tekening 
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OPDRACHT 4: Toernooi  

Een toernooi is een wedstrijd tussen ridders. Deze wedstrijd is een oefening voor de oorlog.   De 

ridders spelen een gevecht na. Het is een spel. Maar toch vechten ze soms op leven en dood.  

Waar of niet waar? Streep het foute antwoord door. 

- Een toernooi wordt gehouden, omdat het oorlog is.  waar / niet waar 

- Een toernooi is voor ridders een oefening in het vechten.  waar / niet waar 

- Soms gaan ridders dood bij een toernooi.  waar / niet waar 

 

OPDRACHT 5:  Steekspel 

De toernooien veranderen in wedstrijden die leuk zijn om naar te kijken. Het gaat niet meer om het 

oefenen voor de oorlog. De ridders laten nu zien wie de beste of de moedigste is. Er komt veel 

publiek naar de wedstrijden kijken. De ridders spelen een steekspel. Dat is een wedstrijd tussen twee 

ridders. De ene ridder probeert de andere ridder met een lans van zijn paard te stoten. 

Maak een tekening van een steekspel. 

 
 

 

 

 

eigen tekening 


