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Thema: ridder – een beroep in de middeleeuwen (1000-1500 na Chr.)

DRIE MAAL ZEVEN JAAR OPLEIDING!

Tot zijn  7de levensjaar bleef de toekomstige ridder bij zijn moeder.
Zij of het kindermeisje voedde hem op.

Oefening: Welke onderwerpen werden er in de middeleeuwen onderwezen. Welke 
deugden waren voor de ridders belangrijk? Denk eerst na en kruis dan pas aan!

Met 7 jaar kwam hij als page aan het hof van een vorst of bij een ridder. Hier werd 
hij door een edeldame en geestelijke onderwezen in:
O voorname, hoofse gedragsregels (H)
O rekenen (R)
O astronomie (I)
O bijbelse geschiedenis en sagen uit een ver verleden (E)
O lezen en schrijven (N)

 O muziek en zang (T)

Bovendien dagelijks: 
O hardlopen, paardrijden en zwemmen (H)
O basketbal, voetbal (I)
O gebruik van de kruisboog, het schild, zwaard en de lans (A)
O 2 uur vrije tijd (U)
O De dames en heren bedienen, in de keuken, de wapensmederij en de paardenstal helpen (R)

Met 14 jaar werd hij schildknaap. Hij diende nu een ridder, was voor zijn wapens en 
uitrusting verantwoordelijk. Hij kreeg zijn eerste zwaard en moest dagelijks onder 
toezicht van de tuchtmeester trainen (zie boven). Belangrijk was, de jongvolwas-
sene voor de oorlog hard te maken. Daarom werd hij aan hitte en kou, honger en 
dorst, angst en pijn blootgesteld. 

Met 21 jaar werd hij na een nacht die hij met bidden en vasten in een kapel doorbracht, tot ridder 
geslagen. 
Hij beloofde zich te houden aan de ridderlijke deugden: 
O trouw, gehoorzaam tegenover de heer en keizer (N)
O spoedig trouwen en kinderen krijgen (O)
O dapperheid (A)
O geld verdienen (T)
O armen en zieken helpen (S)

Hij kreeg zijn eigen paard, zwaard en uitrusting en trok eerst eens in de wijde wereld. Hij moest 
zich in een gevecht bewijzen en avonturen doorstaan!

De uitrusting van de ridder is
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SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN UIT DE MIDDELEEUWEN:

Vroeger kon nauwelijks iemand lezen en schrijven. Ook bij de opleiding van 
de ridders paste men deze deugden niet veel toe. 
Levenswijsheden in korte vorm komen vaak nog uit deze tijd. Ben jij hier-
mee bekend?

Zoek het begin en einde bij elkaar, dan kun je ook de betekenis lezen.

spreekwoord deel 1 spreekwoord deel 2 betekenis                   herkomst
Iets te vuur en te 
zwaard

sporen verdiend. Hij heeft zijn bekwaamheid bewezen.
De jonge ridders gekregen gouden spo-
ren aangebonden. Als zij hun eerste 
toernooi hadden gewonnen, hadden zij 
zich deze pas oprecht verdiend.

Iets in zijn bestrijden/verdedi-
gen.

Alle beschikbare middelen gebruiken in 
de strijd. 
Om iets te vernietigen gebruikte men  
o.a. brandstichting. 

Dat komt in zijn kunnen staan. De mindere zijn van hem/haar.
Het water aanreiken was een laag one-
del werkje, als iemand zelfs dat niet 
mocht doen, was hij niets waard.

De hielen schild voeren. In het geheim een plannetje hebben of 
maken!
De ridders konden hun wapens achter 
hun schild verbergen en vriendelijk 
doen, later echter toeslaan. 

Niet in iemands scha-
duw

kraam te pas. Dat kan hij wel gebruiken.
Als iemand iets goed kon gebruiken, 
iets op dat moment goed uit kwam. Of 
het bod goed was. 

Hij heeft zijn lichten. Er vandoor gaan.
Het stiekem verlaten van de herberg 
noemde men „de hielen lichten“.

Ik voel me bovenop doen! Je nog meer inspannen!
Kookpannen hingen aan tandwielen bo-
ven het vuur, moest het eten eerder 
klaar zijn, werd hij een tand naar bene-
den gelegd.

Er een schepje geradbraakt. Uitgeput zijn,je ellendig voelen.
Het ijzerenwiel was een folterwerk-
tuig. Wilde men iemand aan het praten 
krijgen, werd hij hieraan vastgebonden 
en geslagen.
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