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Een kasteel is een groot gebouw. 
Het ziet er bijzonder uit. 
Het kasteel heeft hoge muren. 
Op de hoeken staan torens (1). 
Er is maar één ingang. 
Dat is de poort (2). 
Het is een dikke deur. 
 
 
Kastelen zijn heel oud. 
Soms wel duizend jaar. 
Achter de dikke muren voelden 
mensen zich veilig. 

1. Het kasteel 
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2. De heer 

In het kasteel woonde de heer (1). 
Hij was de baas van het kasteel. 
Hij woonde er met zijn dame (2). 
En met zijn kinderen. 
De zoon was de jonkheer (3). 
De dochter de jonkvrouw (4). 
De heer was ook de baas over het 
land rond het kasteel. 

De heer was rijk. 
Steenrijk! 
Een kasteel van steen was alleen 
voor rijke mensen. 
 

 
Later werd de jonkheer de nieuwe 
heer. 
De jonkvrouw trouwde vaak met een 
andere, rijke heer. 
Die koos de vader meestal voor haar 
uit. 
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Rond het kasteel lag land. 
Dat was het land van de heer. 
Op het land werkten boeren (1). 
Ze waren in dienst van de heer. 
Ze zorgden dat de tarwe goed 
groeide. 
De boeren mochten een klein deel 
van die tarwe houden.  
De rest was voor de heer. 

3. Rond het kasteel 

De boeren woonden in hutten bij 
het kasteel. 
Bij gevaar vluchtten ze naar het 
kasteel. 
De heer beschermde de boeren. 
In ruil daarvoor moesten de boe-
ren werken voor de heer. 
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De heer had ook soldaten.  
Er waren ook soldaten te paard. 
Dat waren ridders. 
De ridder was een supersoldaat (1). 
Hij had een pak van ijzer.  
Het pak heette een harnas. 
In het harnas was de ridder veilig. 
Het harnas was wel zwaar. 

4. Ridders 

Een ridder was trouw. 
Hij hielp en beschermde mensen. 
Er bestaan veel verhalen over ridders. 
In zo’n verhaal redt een ridder vaak 
een mooie jonkvrouw (2). 
Ze  zit gevangen in een toren. 
Ze moet van haar vader trouwen.  
Maar ze wil niet. 
Ze houdt niet van die engerd. 
Ze vindt die knappe redder leuker. 
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Ridders waren echte vechters. 
Ze oefenden vaak tegen elkaar. 
Het was een wedstrijd. 
Ze noemden het een toernooi. 
Ze vochten met zwaarden (1). 
Ze schoten met pijl en boog (2). 
Of ze reden op een paard hard naar 
elkaar toe. 
In hun hand hadden ze een lans. 
De ridder probeerde met zijn lans de 
andere ridder te raken (3). 
Dan viel die ridder uit het zadel. 

5. Het toernooi 
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6. De nar 

Op een kasteel was ook een nar (1). 
Een nar maakte grapjes voor de heer. 
Hij droeg een kleurig pak. 
Zijn muts was versierd met bellen  (2). 
Je hoorde hem zo al van ver aankomen. 
In zijn hand had hij een narrenstok. 
Het was zijn staf. 
 

De nar mocht over iedereen grapjes 
maken. 
Ook over de heer van het kasteel. 
Hij kreeg er geen straf  voor. 
Je ziet de nar nu nog in een kaart-
spel (3), 
Je noemt die kaart de joker. 
Joker is een ander woord voor nar. 
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De heer ging soms op jacht. 
Hij nam dan een valk  (1) mee. 
Die valk was tam gemaakt. 
Er was iemand die de valk temde. 
Het was de valkenier (2). 
De valk zat op zijn handschoen (3). 
De valk droeg een kap (4). 
Zo bleef  de vogel rustig. 
Bij de jacht ging de kap eraf. 
De valk hielp bij de jacht. 

 
 

 
 
 
 
De valk joeg het wild uit de struiken. 
De jager ging achter het wild aan. 
Soms ving een valk een klein dier. 
Dat dier bracht hij terug naar de 
valkenier. 

7. De heer en zijn valk 
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8. Een kijkje in het kasteel 

 

 

 Rond het kasteel ligt de gracht. 
De gracht maakt het kasteel extra veilig. 

De woontoren is het woonhuis 
van de heer van het kasteel. 
Hier woont de heer heel veilig. 
Een andere naam voor de woon-
toren is de donjon. 

De ophaalbrug ligt over de gracht. 
Het is de ingang van het kasteel. 
De brug gaat omhoog bij gevaar. 
Niemand kan meer naar binnen. 



Een kijkje in het kasteel (2) 

 

 De kasteelmuur is sterk en hoog. 
De vijand kan er niet over klimmen. 

 De torens staan op alle hoeken 
van het kasteel. 
De wachters kunnen daar goed 
de vijand in de gaten houden 

 De stallen zijn voor de paarden. 
Hier staat het paard van de heer. 
En de paarden van de ridders. 



Een kijkje in het kasteel (3) 

 

 Soms kreeg de heer bezoek. 
De gasten sliepen in dit deel van 
het kasteel. 

 Boven op de torens zijn kantelen. 
Kantelen zie je ook vaak op de 
kasteelmuur. 
Door de gaten schiet de boog-
schutter zijn pijlen. 

 De binnenplaats is een soort plein. 
Mensen komen er elkaar tegen. 
Je vindt er ook twee waterputten (M). 



9. Filmpje  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje

-het-kasteel/#q=kasteel  

Huisje Boompje Beestje 

Het kasteel 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-kasteel/#q=kasteel
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-kasteel/#q=kasteel






http://en.wikipedia.org/wiki/Falconry 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nar_%28persoon%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel 
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