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DEEL 1

VOOR DE LEERKRACHT

1. ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

Het doel van deze lesbrief is de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en hun leerkracht(en) zo goed mogelijk
voor te bereiden op het bezoek aan Historisch Museum De Bevelanden, waar zij deel zullen nemen aan het
programma Slot Oostende.
Programma Slot Oostende is onder de naam Bezoek de Ridder van Slot Oostende tevens opgenomen in het
aanbod van Centrum KCE Oosterschelderegio. Via Centrum KCE Oosterschelderegio kan geboekt worden
voor:
1) een combinatie van een voorbereidende muzikale workshop door Hetty Mens op school en het
museumprogramma Slot Oostende of
2) alleen de muzikale workshop op school.

2. LEERDOELEN
Algemene leerdoelen
A. De leerlingen zijn in staat kennis te nemen van de geschiedenis en de rol van Slot Oostende en enkele
van haar bewoners en weten dit in de tijd te plaatsen (receptief vermogen).
B. De leerlingen ervaren plezier aan het programma en de rondleiding door een echte ridder. Ook beleven
zij zelf hoe het voelt om onderdelen van een echt ridderkostuum aan te hebben (onderzoekend
vermogen).
C. De leerlingen werken aan creatieve opdrachten (creërend vermogen).
D. De leerlingen kunnen in eigen bewoordingen vertellen wat ze gezien en gehoord hebben (reflectief
vermogen).
Aansluiting bij kerndoelen
Het museumprogramma Slot Oostende sluit aan bij diverse kerndoelen voor het basisonderwijs. Daarnaast kan
het lesmateriaal plus museumbezoek een deel van de stof van verschillende geschiedenismethoden vervangen
Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de bijpassende methoden.
KERNDOEL 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en
tijdsindeling te hanteren.
KERNDOEL 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van tijdvakken: o.a. monniken en ridders; een kasteel in de
middeleeuwen, het bouwen van een kasteel; wonen in een kasteel; jacht en toernooien.
KERNDOEL 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee
uit te drukken en om er mee te communiceren.
KERNDOEL 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
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3. OVERZICHT BIJPASSENDE METHODEN
Methode

Bij de Tijd

Groep 5

hoofdstuk 3, les 3

Methode

Brandaan

Groep 5

thema 3, les 2

Kastelen en ridders

thema 3, les 3

Ridders en schildknapen

Het leven in een kasteel

Methode

De Trek

Groep 5

thema 4

Middeleeuwen

Groep 7

thema 3

Opkomst van de steden

Methode

Een zee van tijd

Groep 6

hoofdstuk 6, les 1

De bouw van een kasteel

hoofdstuk 6, les 2

Wie woont er op het kasteel?

hoofdstuk 6, les 3

Een woeste belegering

hoofdstuk 6, les 4

Over jacht en toernooien

hoofdstuk 6, les 5

Een feestavond

Methode

Speurtocht

Groep 4

hoofdstuk 2, les 1

Op een kasteel

hoofdstuk 2, les 2

Het Muiderslot

hoofdstuk 3, les 1

Een kasteel in nood

hoofdstuk 3, les 2

Een sterk huis

hoofdstuk 3, les 3

Wonen in een kasteel

hoofdstuk 3, les 5

Zelf naar een kasteel

Groep 5

Methode

Tijdstip

Groep 6

thema 4, les 24

Methode

Wijzer door de tijd – nieuwste versie

Groep 4

hoofdstuk 2, les 2

Vrije tijd in de riddertijd

Groep 5

hoofdstuk 2, les 1

Wonen in een kasteel

hoofdstuk 2, les 2

Ridder worden

hoofdstuk 4, les 2

Jacob ontwerpt een kasteel

hoofdstuk 4, les 3

Drie standen

Groep 6

Methode

Venster op Nederland

Groep 5

hoofdstuk 7

Wat een feest!

Het kasteel
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4. INFORMATIE OVER HET MUSEUMBEZOEK
Programmaopbouw
De aanvangstijd van het museumbezoek is 09.00 uur. Het programma duurt tot 11.30 uur en wordt
onderbroken door een korte pauze om even iets te drinken.
Programmaopbouw:
 Introductie met de film De Ridders van Slot Oostende, voor zover de film nog niet op school werd
bekeken
 Introductie van de ridder in ridderkostuum met uitleg
 Rondleiding
 Tijdens de pauze kunnen de leerlingen onder begeleiding voorwerpen bekijken en vasthouden
zoals helmen, maliënkolder, slagzwaard
 Creatieve opdracht: ontwerp een eigen wapenschild
 Gezamenlijke afsluiting

Spelregels voor het museumbezoek
 Het educatieteam verzoekt de leerkrachten vriendelijk het bezoek op school met de leerlingen
voor te bereiden. Zonder voorbereiding kan het bezoek niet goed tot zijn recht komen en hebben
de leerlingen er minder profijt van.
 Op iedere schoolgroep dienen minimaal twee begeleiders van de school aanwezig te zijn. Zij
zorgen voor een ordentelijk verloop van het bezoek.
 De groep wordt na het programmaonderdeel met het ridderkostuum in tweeën gesplitst. Het
verdient aanbeveling de verdeling op school af te spreken met de leerlingen, zodat zij weten wat
er van hen verwacht wordt.
 Leerlingen worden verzocht voor de pauze zelf drinken mee te nemen. Voor de begeleiders is er
koffie of thee aanwezig.
 De leerkracht verzoeken wij vriendelijk het enquêteformulier in te vullen dat u na binnenkomst
krijgt overhandigd. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.
 Fotograferen is in het museum toegestaan, maar zonder flits.
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DEEL 2

VOOR DE LEERLINGEN

HOOFDSTUK 1 – INLEIDING OP HET SLOT OOSTENDE

In dit hoofdstuk zullen we een aantal vragen beantwoorden over kastelen en de mensen die daar
woonden. Ook hebben we het over de tijd waarin kastelen gebouwd werden: de middeleeuwen, dat is de
periode vanaf het jaar 500 tot het jaar 1500. Daarna wordt in hoofdstuk twee verteld over de geschiedenis
van het Slot Oostende.
De drie vragen die hier worden beantwoord:
1.

Wat is een slot?

2.

Waarom werd er een slot gebouwd?

3.

Voor wie was het slot bedoeld?

1.1 WAT IS EEN SLOT?
Een kasteel is een grote stenen woontoren met hoge, dikke muren om aanvallen van de vijand te kunnen
weerstaan. Als er om een kasteel ook nog een gracht heen ligt, heet het een slot of burcht. Het Slot
Oostende was zo’n kasteel met een gracht eromheen.
Kastelen werden vaak op een heuvel, motte genaamd,
gebouwd. Daar komt de naam mottekasteel vandaan.
Vóór de motte lagen op de voorburcht enkele huizen
met daaromheen een houten omheining (zie afbeelding
1). Op die voorburcht woonden de mensen, en alleen als
er gevaar was, vluchtten ze naar de motte. Het zou
kunnen dat Slot Oostende gebouwd is op de voorburcht
van een ouder mottekasteel.
A FB. 1. E EN MOTTEKASTEEL OP EEN MOTTE
Slot Oostende is een voorbeeld van een stenen kasteel, maar wanneer het precies is gebouwd weet
niemand zeker. Uit een tekst die is overgebleven blijkt dat het slot er in het jaar 1300 al stond. Daarom
wordt gedacht dat het slot tussen 1260 en 1300 is gebouwd.

1.2 WAAROM WERD ER EEN SLOT GEBOUWD?
Zoals je in de vorige paragraaf hebt gelezen was een slot in de eerste plaats een woontoren. De eerste
naam die aan het Slot Oostende werd gegeven laat dit duidelijk zien. Het slot werd Torenburg genoemd.
In latere teksten wordt het Slot Oostende vaak aangeduid met de naam ’t Huis Oostende. In tijden van
oorlog diende het slot voor de verdediging. Dan zaten er
soldaten in. Rond 1300 was er een aanval op het slot. De
heren van het slot waren in die tijd in oorlog. Om het bezit
van het slot hebben ze toen met hun vijanden gevochten.
In hoofdstuk 2 lees je meer over de belegering van Slot
Oostende.
Wil jij meer weten over het ontstaan van
kastelen? Klik dan hier en bekijk het filmpje.

A FB. 2. HISTORISCHE PLATTEGROND VAN GOES
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1.3 VOOR WIE WAS HET SLOT BEDOELD?
Tijdens een vijandelijke aanval mochten alle mensen
die om het slot heen woonden waarschijnlijk wel in
het slot schuilen, maar zij konden en mochten er niet
wonen. De woontoren werd bewoond door de
allerrijkste mensen. De andere mensen woonden
meestal tot na 1500 in houten huizen.
De verschillen die bestonden tussen de mensen die in
het slot woonden en de mensen die er omheen
woonden zeggen veel over de middeleeuwse
samenleving.
A FB. 3. E DELEN EN GEESTELIJKEN SAMEN AAN TAFEL
De middeleeuwse samenleving was een standenmaatschappij. In een standenmaatschappij is niet
iedereen volgens de wet gelijk. Dit is heel anders dan in onze samenleving waar wettelijk wel iedereen
gelijk is. In de middeleeuwen waren de mensen in drie groepen opgedeeld. Deze groepen worden standen
genoemd. Iedere stand had zijn eigen rechten en plichten. De drie standen zijn:
1. De geestelijkheid
2. De adelstand
3. De derde stand

1.3.1. DE ADELSTAND
Mensen uit deze stand worden edelen of edellieden genoemd. De adel had veel rechten en was rijk.
Daarom konden edelen het zichzelf veroorloven om in kastelen te wonen. Edelen mochten als enigen
wapens hebben, en dus waren ze sterker dan de anderen. Het waren edelen die tijdens de middeleeuwen
in Slot Oostende woonden.
Er bestonden nog geen landen, en ook geen
regeringen. De adel regeerde het land in opdracht van
de vorst: de keizer of de koning. Deze had zijn grote
rijk in verschillende gebieden verdeeld, omdat het te
groot was om door één man te worden bestuurd. Een
man die namens de koning zo’n groot gebied regeert
(bijvoorbeeld Zeeland) was nu de leenman van de
koning, en de koning zijn (leen)heer. Zo een leenman
van de koning heet dan een graaf, of soms een
hertog. Die verdeelde dan zijn land weer in kleinere
stukjes om een deel van het werk door anderen te A FB. 4. V LAAMSE RIDDER ( LINKS ) TIJDENS EEN
laten doen, en daardoor werd de graaf of hertog nu VELDSLAG
zelf leenheer, en kwamen er onder hem nieuwe leenmannen bij: de landadel. De hoogste edelman in een
gebied wordt een landheer genoemd. Meestal was dat de graaf of hertog. In Zeeland was meestal de graaf
van Holland de baas.
Naast regeren was de adel ook verplicht om het land te beschermen tijdens oorlogen. Daarom werden er
uit de adelstand geschikte jongemannen gekozen die werden opgeleid tot ridders. Ridders waren zwaar
bewapende soldaten die te paard vochten. De landheer koos uit deze ridders ook geschikte mannen om
zijn taken uit te voeren in de steden en dorpen in zijn gebied, wanneer de landheer er zelf niet was.
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Iemand die namens zijn landheer een stad of dorp hielp besturen heet een baljuw. Veel van de mensen die
in Slot Oostende hebben gewoond waren van beroep baljuw.

Toen ridders harnassen gingen dragen, kon je ze niet meer
zomaar herkennen. Daarom ontwierpen ze familiewapens
voor op hun harnas en wapenschild. Iedere adellijke familie
had een eigen familiewapen in de vorm van een schild. Naast
families hadden ook steden en provinciën hun wapenschild.
Tijdens het museumbezoek zul je meer te weten komen over
het ontwerpen en de betekenissen van familiewapens.
Wil jij meer weten over ridders en heren?
A FB. 5. WAPEN VAN DE P ROVINCIE Z EELAND

Klik dan hier en bekijk het filmpje.

HOOFDSTUK 2 – DE GESCHIEDENIS VAN SLOT OOSTENDE EN ZIJN BEWONERS
2.1 DE BOUW EN DE EERSTE BEWONERS IN DE 13E EN 14E EEUW

Waarschijnlijk is Slot Oostende tussen 1260 en 1300 gebouwd in opdracht van de heren Van Borsele. Zij
waren edellieden die de baas waren in Goes en Borssele. Lang bleef het slot niet in hun familie. Tijdens de
aanval van 1300 op Goes werd de familie Van Borsele uit het slot verdreven. Goes kreeg nieuwe
bestuurders en dus kwamen er nieuwe mensen in het Slot Oostende te wonen.
De stenen woontoren die door de heren Van Borsele
rond 1300 werd gebouwd bestond uit drie delen. Op de
begane grond was een grote zaal waar onder andere
vergaderd werd. Daarboven was een woonverdieping
gebouwd waar de familie Van Borsele zelf woonde. Het
laatste onderdeel van de woontoren was de kelder met
daarin gewelven (zie afbeelding 6). Hier werd onder
meer de voorraad voedsel bewaard.

A FB. 6. GEWELVEN ONDER S LOT O OSTENDE

We denken dat er al eerder een kasteel had gestaan, en dus
lag er al voor de bouw van het slot een gracht. Deze gracht
was bedoeld om de bewoners goed te beschermen tegen hun
vijanden.
Nadat de heren Van Borsele waren verdreven had het slot
lange tijd geen vaste bewoners. Wel weten we dat de
bewoners van Goes in 1384 een klokhuis lieten bouwen (zie
afbeelding 7).
A FB. 7. HET KLOKHUIS ( RECHTS ) EN TORENBURG
( ACHTER )
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2.2 DE VERDERE BOUW EN NIEUWE

BEWONERS IN DE 15E EN 16E EEUW

We weten dat ongeveer tussen 1400 en 1450 er een belangrijke en zeer rijke familie van adel in het slot
woonde. De man heette Wolfert Lodewijkszoon van de Maalstede.
Hij was van beroep baljuw, wat betekende dat hij namens de landheer de stad Goes moest besturen. Toen
Wolfert en zijn vrouw allebei waren overleden moesten hun erfgenamen het slot verkopen, omdat ze te
arm waren geworden om er in te blijven wonen.

In 1477 kwam edelman Jan van Oostende in
Torenburg wonen. Jan van Oostende liet belangrijke
verbouwingen aan het slot verrichten. Daarom is het
slot later ook naar hem vernoemd. Zo liet hij een kleine
toren bouwen met daarop een koepel in de vorm van
een ui. Ook liet hij versieringen aanbrengen op de
gevels van de woontoren. Afbeelding 8 is gemaakt in
het jaar 1695 en laat zien hoe Slot Oostende er in 1500
uit heeft gezien. Je ziet bijvoorbeeld dat er aan deze
kant van het slot geen gracht meer is en de toren links
is de toren met de uivormige koepel die Jan van
Oostende heeft laten bouwen.
A FB. 8. SLOT OOSTENDE ROND HET JAAR 1500

2.3 HET SLOT OOSTENDE ALS SCHUILPLAATS IN DE 17E EEUW
Het christelijk geloof was voor de mensen in de middeleeuwen heel belangrijk. Iedereen was toen
katholiek. Maar na 1500 begon dit langzaam te veranderen. Veel mensen waren om verschillende
redenen boos geworden op de leiders van de katholieke kerk en wilden nieuwe kerken oprichten. Deze
periode heet de Reformatie. Na de Reformatie bestonden er in Nederland twee grote christelijke geloven:
het katholicisme en het protestantisme.
Na de Reformatie bepaalde de landheer of zijn gebied katholiek of protestant was. Dat betekende dat als
de landheer koos voor het protestantisme, het katholicisme verboden werd en andersom. De mensen die
geen kerk mochten hebben verzamelden dan vaak stiekem bij iemand thuis of op een geheime plaats om
daar kerkdiensten te houden. Zo’n plaats heet een schuilkerk.
In 1578, na de Reformatie, werd Goes protestants. De
Maria Magdalenakerk was eerst katholiek, maar werd na
de Reformatie protestants. Het werd de katholieken in
Goes zelfs verboden om een eigen kerk te hebben en
daarom gingen zij op zoek naar een schuilkerk waar zij in
het geheim samen konden komen. Deze vonden ze vlak bij
het Slot Oostende in het huis van de katholieke
kunstschilder Cornelis Willemszoon Eversdijck op de
plek waar nu Singelstraat 9 is. Cornelis Eversdijck en zijn
zoon Willem zijn kunstenaars, die onder andere de
schuttersstukken (grote schilderijen van de mannen die
vroeger de stad verdedigden) hebben geschilderd, die nu in
de schutterszaal van Historisch Museum De Bevelanden te
A FB. 9. MARIA MAGDALENAKERK IN GOES
zien zijn.
De bewoners van het slot waren ook katholiek gebleven, en hielpen de katholieke bevolking regelmatig.
Ook wisten zij af van de schuilkerk en lieten de katholieken daar samen komen. Uiteindelijk ontstond er
een klein katholiek wijkje rondom het slot.
Educatieve Dienst Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, 4461 HZ
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2.4 HET SLOT IN VERVAL TIJDENS DE 18E EN 19E EEUW
In de 18e eeuw verloor het slot zijn woonfunctie. Het slot was niet langer een huis, maar kreeg allerlei
andere functies, zoals een herberg. Het slot werd vanaf
het einde van de 17e eeuw erg slecht onderhouden en
veel delen waren al lang voor 1800 gesloopt.
Afbeelding 10 is in 1818 gemaakt. Het middelste
gebouw is wat op dat moment over was van het oude
slot. Daarin waren de kelders en de grote zaal die de
heren Van Borsele hadden laten bouwen.
Tot aan de sluiting van het Griekse restaurant in 2010
heeft er altijd een herberg of café/restaurant in het
gebouw gezeten.
A FB. 10. SLOT OOSTENDE IN 1818

2.5 DE TEGENWOORDIGE TIJD
Nu is het Slot Oostende een stadsbierbrouwerij met hotel- en horecavoorzieningen. De historische delen zoals
de gewelven en de vroegere ridderzaal zijn in het pand bewaard gebleven en fraai gerestaureerd.
Informatie over deze historische delen van Slot Oostende van voor de verbouwing krijgt u als u op
onderstaande link klikt naar de filmpjes.
http://www.goes.nl/gemeentearchief/film-en-geluid_42149/item/filmpjes-op-goes-tv_132245.html
klik hier voor de filmpjes
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WERKBLAD – LESSUGGESTIES EN OPDRACHTEN
Opdracht 1 - Wat weet je over kastelen?
Inleiding
Iedereen weet hoe een kasteel eruit ziet. Een kasteel heeft kantelen, torens en dikke muren. Ridders en
jonkvrouwen leefden er in grote weelde. Bij oorlogsdreiging trof men meteen voorbereidingen om een
belegering of aanval af te kunnen slaan.
Kringgesprek en woordweb
Voer een kringgesprek waarbij de leerlingen elkaar vertellen wat zij weten over kastelen. Kennen zij films,
videoclips, stripboeken, speelgoed waar kastelen een rol in spelen? Klopt dat beeld met de werkelijkheid?
Hoe kom je meer te weten over middeleeuwse kastelen? Elke leerling maakt een woordweb met zijn of
haar voorstelling van een kasteel (met woord en/of beeld). Welke kastelen heb je ooit bezocht? Waar?
Welk kasteel vond je het mooiste? Wat viel je op?

Opdracht 2 – Middeleeuwse kleding
Inleiding
Kleurrijke riddertoernooien waren belangrijke evenementen waar je gezien moest worden. Of de kleding
praktisch was, werd bijzaak. De veertiende en vijftiende eeuw is de tijd van de eerste
kledingvoorschriften. Frankrijk dicteerde de mode. In de 16de eeuw werd het modebeeld bepaald door
afwisselend Duitse, Italiaanse en Spaanse invloeden. In het modebeeld veranderden broeken, mouwen,
snorren en baarden continu. De kasteelheer en zijn gezin hadden kleurige kleding met wijde mouwen. De
kasteelvrouwen droegen lange kleren tot op de grond en meestal een mutsje. Dit was ook tegen de kou,
want kastelen waren dikwijls vochtig en kil. De man droeg een lange “jurk”, de tuniek. Als hij moest gaan
vechten trok hij een tuniek aan van allemaal ijzeren ringetjes. Dat was een maliënkolder. Hij zetten een
helm op, die wel drie kilo kon wegen. Hij had een slagzwaard, een lans en een schild. Pas veel later
droegen de ridders een harnas. Dat was een pak van dunne, ijzeren platen. Boeren en mensen in de
dorpen droegen eenvoudige bruine of grijze kleren.
Ontwerp je eigen kleding
Vertel de leerlingen over de verschillende soorten kleding in de middeleeuwen. Laat de leerlingen hun
eigen middeleeuwse kleding ontwerpen. Laat de leerlingen zichzelf in middeleeuwse kleding tekenen of
laat de leerlingen een stripverhaal maken van een middeleeuwse dagindeling. De vragen die de leerlingen
middels de strip moeten beantwoorden zijn bijvoorbeeld:
1. Hoe zou je er uitzien in de middeleeuwen?
2. Wat zou je eten?
3. Zou je naar school gaan en hoe zou dat dan gaan?
4. Wat zou je hebben gedaan in je vrije tijd?
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https://cultuurpad.nl/themas/bijlagen/8/Thema%20Kastelen.pdf
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