Naam:

Leraar:

Klas:

Datum:

Het Muiderslot
Het Muiderslot is ruim 700 jaar geleden gebouwd door Floris V. Hij was graaf
van Holland en Zeeland.

Binnenplaats
Op de binnenplaats kun je goed om je heen kijken en nadenken hoe het kasteel
in elkaar zit. Er werd hier rechtgesproken, gewoond en verdedigd.
Geef op de afbeelding aan waar jij denkt dat (1) woonkamer, (2) de kapel, (3) de
kerker en (4) het wachtersverblijf zit.

Ga de Torenroute in, via de houten trap naast het informatiehuisje, met de trap
omhoog, naar: Muurwachtersverblijf
Deze torenkamer werd bewoond. Hoe kan je dat zien?

Zoek de wc. Ga erop zitten en laat je fotograferen. Voelt dat raar? Voor mensen
uit de middeleeuwen was dat helemaal niet vreemd om tussen de mensen je
behoefte te doen. Zij vonden het juist raar als je iets alleen deed. Dan kon je
namelijk door de duivel worden verleid. In de middeleeuwen werd de wc ook wel
een plonsplee genoemd. Waarom?

Ga naar buiten, de loopbrug over naar: Doodlopende weergang.
Een weergang is een (overdekte) gang boven op een middeleeuwse
vestingmuur. Hoeveel van deze weergangen kun je vanaf hier zien?
Zoals je ziet waren deze weergangen niet met elkaar verbonden. Welk voordeel
had dat als je het Muiderslot moet verdedigen?

Loop door over loopbrug naar: Nok van de Poorttoren (bovenin de poorttoren)
Tel de schietgaten. Hoeveel zijn het er? Er zijn ook 4 werpgaten. Hierdoor kan je
van alles naar beneden gooien om de vijand uit te schakelen. Kun je deze 4
werpgaten vinden? Als je mocht kiezen, zou je dan liever het Muiderslot
verdedigen of aanvallen? Leg uit waarom.

Ga met de trap terug naar beneden naar: Herautenkamer
In deze kamer zat de heraut, die alles wist over wapenschilden. Elke adellijke
familie had zijn eigen wapenschild. Het schild van Floris V herken je aan een
rode leeuw op een gele achtergrond.
Uit wat voor een familie kom jij? Waar zijn jullie als familie trots op? Ontwerp je
eigen wapenschild. Laat daarop zien wat voor familie jullie zijn.

Loop naar: Werkkamer P.C. Hooft op dezelfde verdieping
Dit is de werkkamer van P.C. Hooft, één van de beroemdste dichters en
liedjesschrijvers van Nederland uit de 17e eeuw. In zijn teksten verzon hij vaak
nieuwe Nederlandse woorden om in zijn eigen taal uit te drukken wat hij
bedoelde of voelde.
a) Welke Nederlandse zanger (of rapper) is volgens jou de grootste
taalvernieuwer in de Nederlandse muziek van nu?

b) Wat is zijn of haar grappigste woord of uitdrukking?

Loop door via de Overdekte Weergang. Neem de trap één verdieping naar beneden
naar: Slotkapel
Een kapel is een klein kerkje in een kasteel waar mensen konden bidden. Bijna
iedereen in de middeleeuwen geloofde in een God. Vroeger gingen mensen
bidden om hulp van God te vragen. Ga zitten of liggen in de kapel. Kijk naar de
sterren en schrijf op wat jij zou wensen.

Loop verder naar beneden naar de tentoonstelling: Muiderslot. De geheime
sleutel van Amsterdam
Loop rond op Overloop/ Kapelaanskamer en bekijk de presentatie. Wanneer
werd het Muiderslot het nieuwe kasteel van Amsterdam? Leg uit waarom.

