
MAAK DE OPDRACHTEN  
EN WIN!

HELP! EEN SPOOK IN 
HET KASTEEL

SPEUR MEE MET HIT

ALEIDA HEEFT 
POWERRR!!
Maak kennis met Vrouwe Aleida. Meer dan 750 jaar 
geleden bestond Schiedam nog niet, maar door 
Aleida is daar verandering in gekomen. Ze heeft 
veel belangrijke gebouwen laten bouwen én ze 
heeft ervoor gezorgd dat Schiedam stadsrechten 
kreeg. En dat was voor een vrouw in die tijd heel 
bijzonder… In de middeleeuwen hadden mannen 
namelijk veel meer te zeggen dan vrouwen. Aleida 
was dus een échte powervrouw!  

De kinderen van het Historisch Inspectie Team (HIT) 
gingen op onderzoek uit om nog meer te weten te 
komen over deze opvallende vrouw. Van tevoren 
wisten ze niet wat een avontuur dat zou worden. 

Bomvol spoken, opgravingen en 
unieke ontdekkingen. En dat 

allemaal gewoon hier in 
Schiedam. Je gelooft 
het pas als je het ziet. 
Gelukkig hebben 
ze alles op film 
vastgelegd. 

Waar wacht je nog 
op? Bekijk de film. 
Ga samen met HIT 
op onderzoek uit. 
Sla de krant open 
en speur mee! 

WIE IS ALEIDA?

BOMVOL WEETJES & 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

MET MINI-TENTOONSTELLING 
IN HET STEDELIJK MUSEUM 
SCHIEDAM

WAAR SCHIEDAM BEGON

BEKIJK DE FILM

KRANTKRANT
november 2019

ONTDEK HET ERFGOED VAN SCHIEDAM - ALEIDA
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BEZOEK DE HIT  MINI-TENTOONSTELLING Ontdek bijzondere archeologische vondsten uit Schiedam en uit de film in de hal van het Stedelijk Museum Schiedam. Beantwoord de 3 vragen hiernaast en maak kans op een HIT-prijzenpakket. Voor jezelf of voor de 
klas! 

Te zien van 12 t/m 24 november  in het Stedelijk Museum Schiedam. 
Daarna is de tentoonstelling te vinden in

  
het Wennekerpand.

Stuur je antwoorden naar post@dekleineambassade.nl

Alle archeologische 

vondsten uit de film zijn 

rondom Huis te Riviere 

gevonden. Het kasteel zelf 

is ook een archeologische 

vondst.

GA MEE OP ZOEK NAAR ALEIDA
Hoi! Wij zijn Tijs, Nour, Tess, Kyle en Isabella van het Historisch Inspectie Team 
(HIT). Wij zijn supernieuwsgierig en willen álles te weten komen over de 
geschiedenis van Schiedam. Ga je mee op avontuur? Om samen als archeologen 
te graven naar sporen uit het verleden? Want hallo! Schiedam zit bomvol goede 
geschiedenisverhalen. Dit keer duiken we in het spookachtige verhaal van… 
Vrouwe Aleida! Kicken! Ontdek hoe zij er in de middeleeuwen voor zorgde dat 
Schiedam een stad werd. Start de route bij 1  Huis te Riviere.

Bekijk de film nu ook thuis of in de klas! 

  HIT & het spook in het kasteel! 

CHEESE! 
Maak een selfie met 

Aleida en stuur `m naar 

post@dekleineambassade.nl

In Nederland ben je vrij om te geloven in welke God 
of welk geloof je maar wil. In de middeleeuwen 
hadden mensen die vrijheid niet. Er was toen, net 
als in de rest van West-Europa, maar één geloof 
waar iedereen in moest geloven: het Christendom. 
Aleida vond dit geloof ook heel belangrijk. Daarom 
liet ze op deze plek een kerk bouwen. 

DE GROTE KERK3
Rond 1260 liet Aleida op deze plek een kasteel 
bouwen. Huis te Riviere was toentertijd het op een 
na grootste kasteel van Holland! Zou Aleida hier 
bijna 750 jaar geleden het idee bedacht hebben om 
de stad stadsrechten te geven? Door dat besluit 
werd Schiedam nog belangrijker en kreeg het meer 
macht in de regio.

HUIS TE RIVIERE1
In de middeleeuwen waren er nog geen 
supermarkten of winkels, maar wel markten! 
Precies op deze plek, toen heette dit het 
Marcktveld, werd elke vrijdag een markt 
gehouden. Wist je dat Aleida in de stadsrechten 
had laten opnemen dat zij het recht op de 
allereerste boodschappen had? Zo kwam haar kok, 
Godfried van Bouillon, elke week met de beste 
groenten thuis!

GROTE MARKT4

Hier begon het allemaal. Aleida kocht een dam van 
Dirk van Bokel. Een slimme zet, want zij wist dat die 
dam een ideale plek was om handel te drijven met 
mensen uit andere delen van Holland! Steeds meer 
mensen gingen bij die belangrijke dam wonen. Zo 
groeide het gebied binnen 20 jaar uit tot de stad 
Schiedam. 

DE DAM5

Was je in de middeleeuwen arm, ziek of bejaard, 
dan kon je naar het Sint Jacobs Gasthuis. Dan 
werd er voor je gezorgd. Aleida liet het precies hier 
bouwen, op de plek waar nu het museum staat. 

STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM6

Toen haar man Jan overleed, had Aleida als 
weduwe in één klap meer te zeggen in het gezin. 
Maar voor vrouwen die niet van adel waren, was 
het geen pretje om alleenstaand te zijn. Voor die 
vrouwen liet Aleida het Bagijnhof bouwen. Een 
plek waar alleenstaande vrouwen samen konden 
wonen en elkaar konden helpen.

HET BAGIJNHOF2

Als een archeoloog bij een 
opgraving een schuimspaan 
vindt, is het waarschijnlijk dat 
hier vroeger de volgende plek 
was:

 A  Keuken 

 B  Woonkamer

 C  Tuin

SCHUIMSPAAN

Soms kan het lastig 
zijn voor archeologen 
om te achterhalen 
hoe oud een vondst 
is. Bij munten is het vaak 
makkelijker om te bepalen uit 
welke tijd en plaats de munt 
komt. Waarom? 

 A  Door de afbeelding op de  
 munt.

 
B

 Omdat metalen beter   
 bewaard blijven dan   
 bijvoorbeeld hout of klei. 

 
C

 Omdat munten het   
 makkelijkst worden   
 gevonden.

MUNT

In de middeleeuwen werden 
ook al veel spellen en sporten 
gespeeld. Welke sport die wij 
nu spelen, kun je vergelijken 
met het spel dat vroeger werd 
gespeeld met de kolfslof?

 A  Polo

 B  Cricket

 C  Golf 

KOLFSLOF

THE END
Aleida overleed in 1284. Ze werd begraven naast 
haar man Jan in Valenciennes in Frankrijk.

MÉT 
WINACTIE!

WENNEKERPAND I WENNEKER CINEMA

MUSEUM
S'DAM I-PUNT 

ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING

FILMLOCATIE

LEGENDA

KOLFSLOF

MUNT

SCHUIMSPAAN
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Kijk voor de antwoorden op 
www.dekleineambassade.nl/lesmateriaal/erfgoedfilm

ERFGOEDEDUCATIE IN EEN 
NIEUW JASJE 
HIT & het spook in het kasteel is een film 
gemaakt door de Kleine Ambassade voor en 
samen met kinderen uit Schiedam. De film laat 
kinderen kennismaken met de superinteressante 
geschiedenis van de stad. Er zijn zoveel verhalen 
te vertellen, maar waar kun je beter beginnen 
dan bij de vrouw die Schiedam stichtte? En wie 
kunnen beter helpen om dat verhaal te vertellen 
dan kinderen zelf? Met heel veel plezier heeft een 
crew van 20 kinderen voor en achter de schermen 
meegewerkt. Wil je zelf ook eens meedoen met de 
nieuwe erfgoedfilm of met reportages van Studio 
PLU!S? Meld je aan via
post@dekleineambassade.nl 
 
De film is gebaseerd op echte opgravingen en 
feiten uit de geschiedenis, maar het verhaal is 
voor een deel ook fantasie. Wil je meer weten 
over Aleida? Breng dan eens een bezoekje aan het 
gemeentearchief (archief.schiedam.nl).

Wespendief Torenvalk OehoeKiekendief Buizerd Havik

Kikker Rat LibelleDuif Koolmees Haas

1 2 3 4 5 6

HOEVEEL DOEKOE?!  
De euro bestaat pas sinds 1 januari 2002. Tot die 
tijd betaalden we in Nederland met de gulden. Dit 
was al zo sinds de middeleeuwen, de tijd waarin 
Aleida leefde. Wist jij dat de munten en briefjes van 
de gulden allemaal gekke bijnamen hadden? Vraag 
maar na bij je ouders of opa en oma. Die weten dat 
vast nog wel. Vind de bijnamen bij het geld. 

OP JACHT 
Jan en Aleida gingen graag op jacht met hun roofvogels. Dat was een sport die alleen 
door de adel (de rijke mensen) mocht worden uitgeoefend. Zij hadden door deze jacht 
ook vaker een lekker stukje vlees op tafel. Een luxe in die tijd! Weet jij welke prooi bij 
welke roofvogel hoort? Zet het juiste nummer erbij.

VROUWENRECHTEN
In de tijd van Aleida had een gewone vrouw weinig 
te zeggen. Dat is lang zo gebleven. Zo mocht in 
Nederland lange tijd alleen door mannen worden 
gestemd tijdens politieke verkiezingen. Weet jij 
sinds welk jaar vrouwen ook mogen stemmen?  

 1275                  1919                  2001

vijfje 

knaak 

piek 

kwartje 

dubbeltje 

GRAVEN MAAR 
Tijs’ oma Annie is archeoloog. Dat is iemand die 
onderzoek doet naar de geschiedenis aan de hand 
van opgegraven voorwerpen. Het kasteel van 
Aleida is ook een opgraving. Hoe heet dit kasteel?

PUZZELEN MAAR! PUZZELEN MAAR! 

  Je neus snuiten in het tafelkleed  

  Altijd hetzelfde eigen mes gebruiken 

  Praten met volle mond 

  Een harde boer laten na het eten 

  Vlees van het bot af kluiven 

  Scheten laten tijdens het eten

ZOALS HET HOORT 
In de middeleeuwen hadden mensen andere 
tafelmanieren dan nu. Vink aan wat in de 
middeleeuwen heel gewoon was 
(meerdere antwoorden mogelijk). 
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