Thema 5.3 les 2

Hige, schildknaap op het Valkhof

Niet alle ridders zijn hetzelfde			

Waar denk jij aan als je het woord ridder hoort? Aan
grote kastelen, ijzeren harnassen en riddertoernooien?
Dat klopt, maar niet helemaal. In de tijd van monniken
en ridders was het namelijk iets anders...
Hij is de baas van zijn eigen
domein. Steeds vaker vraagt
de koning of keizer aan de
ridder om hem te helpen
met het bestuur van zijn rijk.
Hij krijgt daar modderige
stukken land voor terug.

Dit is de tijd van monniken en ridders.

Je ziet hier hoe een schildknaap een
ridder werd. De schildknaap knielt
hier neer voor de koning en zweert
trouw op een reliek (heilig voorwerp).
Met een klapje van de koning op
de schouder of wang werd de
schildknaap dan een echte ridder.

Hij droeg een maliënkolder,
een hemd gemaakt van
ijzeren ringetjes.

Hij deed mee aan toernooien waarbij hij zijn tegenstander met een lans van zijn paard moest duwen.

Hij had zijn eigen wapen op zijn schild.

Er stond geen wapen
op zijn schild.

Hij vocht met
zijn zwaard.

Hondenhielpen
vaak bij de jacht.

Karel de Grote
In het jaar 800 kwam er toch weer een keizer: Karel de Grote.
Hij veroverde met zijn ridders een heel groot rijk.
Het kasteel van een ridder
was een houten huis, zoals
dit motte-kasteel. Bij het
kasteel was plek voor de
huisjes van de boeren en de
stallen. Er stond een muur
van houten palen omheen,
de palissade. Later, toen de
mensen de kennis, handigheid
en het geld hadden werden
kastelen van steen gebouwd.
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Hij droeg een
harnas, een pak
van ijzer met
een helm.

Hij hielp de keizer,
in ruil voor land.

Zijn zoon werkte bij
een andere ridder als
schildknaap. Als een
schildknaap na een paar
jaar goed had en hij kon
zwemmen, jagen en
paardrijden dan kreeg hij
de ridderslag. Hij kreeg
dan zijn eigen zwaard.

Als een schildknaap
ridder werd, kreeg hij
van de koning een
klap met zijn zwaard
op de schouder, een
ridderslag.

Dit is de tijd van steden en staten.

Een valk hielp
hem bij de jacht.
Zijn zoon werkte als
schildknaap bij een
andere ridder.

Venus is de godin van de liefde. Ze is de moeder
van het Romeinse volk. Ze brengt blijdschap aan
Hij is nog
steeds
belangrijk
de goden en aan de mensen.
Venus
heeft
meestal
voor hand.
de koning
de keizer
een rond voorwerp in haar
Eenofappel
of
spiegel bijvoorbeeld. voor het bestuur van het
land. Maar hij is vaak zo
machtig dat hij lekker zelf
doet waar hij zin in heeft.

Hij woonde in een kasteel van steen.
Vaak had het kasteel een slotgracht, een
zware ophaalbrug en veel uitkijkpunten.

De ridder
beschermt

In de tijd van monniken en ridders
waren de meeste mensen boer. Omdat
het een onveilige tijd was vroegen
veel boeren de bescherming van een
ridder. Zij hadden hun eigen stuk
land, het domein. De boeren werden
beschermd maar ze moesten dan
wel op het land werken. Veel boeren
gingen op het domein van de ridder
wonen. Ze mochten niet van het land
af. Boeren hadden toen niet veel te
vertellen. Ridders en heren hadden in
de tijd van monniken en ridders veel
macht.
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