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Ontwikkeling en uitwerking lesmap: Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator Beveren samen met ideeën van het gezelschap..

INLEIDING BIJ DE LESMAP
Met deze lesmap wil cc Ter Vesten leerkrachten in het basisonderwijs een beknopte gids meegeven als
rode draad bij de figurentheatervoorstelling ROS.
Er is in de eerste plaats het verhaal, waar de kinderen op voorbereid moeten worden. Een verhaal dat
thuishoort in de Middeleeuwen, de tijd van de kruistochten, de tijd waarin problemen of ruzies niet
werden opgelost door overleg of door een goed gesprek, maar door tornooien of weddenschappen af te
sluiten. De sterkste haalde meestal zijn gelijk, vaak in een ongelijke strijd.
De inhoud van deze lesmap is geen hapklaar aanbod voor leerkrachten. Daarvoor verschillen leerlingen
van de eerste, tweede en derde graad teveel van elkaar. Los nog van het feit dat leerlingen en
leerkrachten onderling ook verschillende interesses kunnen hebben. Deze lesmap wil eerder een doemap zijn en een uitdaging om het verhaal van het Ros Beiaard als een Trojaans paard binnen te
smokkelen in het bestaande lessenpakket.
Dat kan op tal van wijzen. Hierna vindt u een greep uit de veelheid van toepassingsmogelijkheden,
uiteraard afhankelijk van de leeftijd en graad van de kinderen. Ik laat het verder aan uw verbeelding en
aan die van de kinderen over om een boeiend project uit te spinnen rond ROS.
1. Probeer het verhaal in te passen in de lessen geschiedenis (wie was Karel de Grote – wanneer
leefde hij en waar – wat heeft hij te maken met het onderwijs? – duid de Middeleeuwen aan op een
tijdlijn –- …).
2. Doe hetzelfde voor de lessen aardrijkskunde (duid de plaatsen in het verhaal aan op een
(historische) kaart uit de Middeleeuwen …)
3. Het verhaal kent meerdere krachtmetingen en familievetes. Kaart het onderwerp conflictoplossing
aan – hoe het niet moet. Laat de kinderen zelf met oplossingen komen. Is de ‘eer’ zo belangrijk?
4. Breng een gesprek op gang over rijkdom en armoede (beloningen in goudschatten, in grondgebied
en zelfs een zus of dochter ten huwelijk geven …).
5. Bespreek het feodale stelsel en de beroepen in de Middeleeuwen.
6. Hoe zitten de familiebanden bij de Vier Heemskinderen in elkaar? Maak een stamboom op. Laat
ook de kinderen een stamboom maken.
7. Zoek naar voorbeelden van de symboliek van goed en kwaad (zwarte koning, witte koning).
8. Haal de elementen over toverkunst eruit (hier is Madelgijs de magiër, maar welke tovenaars
kennen de kinderen uit andere verhalen? – lijkt Madelgijs op Merlijn de tovenaar of op professor
Perkamentus uit Harry Potter of doet hij eerder denken aan Gandalf de grijze uit verhalen van
Tolkien?).
Bovenstaande onderwerpen kan u naar hartelust verder uitdiepen en inpassen in het globale
lessenpakket. De hierna volgende ideeën komen verderop in de lesmap nog uitgebreid aan bod.
9. Het spelelement is duidelijk aanwezig en kan heel gevarieerd worden toegepast: een levend
schaakspel spelen op de speelplaats, een aantal sprongen van schaakstukken uitbeelden… Of
gewoon een partijtje schaak spelen in klasgroepjes. Zelfs Tetris spelen op de computer behoort tot
de mogelijkheden.
10. Daarnaast zijn er talloze uitdagingen om op het plastische vlak aan het werk te gaan: de
Middeleeuwen spreken tot de verbeelding. Ridders en edellieden lenen zich bij uitstek tot het maken
van tekeningen en knutselwerken. De kinderen kunnen een eigen wapenschild verzinnen. Hetzelfde
geldt voor het ontwerpen van vlaggen. Zwart-wit maar ook kleuren en patronen kunnen verschillen
maken in eenzelfde basisontwerp. De kinderen kunnen werken aan een versierde letter of initiaal.
De meeste thema’s die behandeld worden in deze lesmap, kunnen achteraf met de kinderen uitgewerkt
worden. Maar iets over het verhaal en de geschiedenis krijgen ze best vooraf mee.
Daarom volgen nu eerst een inleiding op de voorstelling en ‘the making of ROS’, samen met een stukje
geschiedenis.
Een extra tip ter voorbereiding van het bezoek aan de voorstelling: luister vooraf naar middeleeuwse
muziek zodat de kinderen een idee hebben van de muziek tijdens de vertoning en zodat ze er tijdens
de voorstelling ook de nodige aandacht voor hebben.
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INLEIDING BIJ DE VOORSTELLING
Ieder zijn eer. Al eeuwen een kostbaar bezit. O wee als die eer gekrenkt wordt … Dan begint het schaakspel van
woede, jaloersheid, haat en eerherstel. Soms op leven en dood.
Twee schaakspelers trekken met hun leger ten strijde, opgezweept door hun muzikanten.
Koning Karel de Grote verwoestte immers de eer van heer Heem van de Ardennen en ook die van zijn vier zoons.
De Vier Heemskinderen willen kost wat kost in hun eer hersteld worden. Ze gaan ervoor moedig, listig en
onversaagd. Gezeten op hun machtig Ros Beiaart. Een paard om jaloers op te zijn. Zeker als je koning bent …

ROS is een voorstelling voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het figurentheater Vlinders & Co en
muzikanten van Spelenderwijzer brengen in co-productie met het gemeentelijk cultuurcentrum Ter
Vesten in Beveren het middeleeuwse verhaal van het Ros Beiaart en de legende van de Vier
Heemskinderen opnieuw tot leven: een ridderepos vol paardensprongen, koningen, ridders, magie, live
muziek en een vleugje humor …
Essentieel voor een figurentheater zijn natuurlijk de figuren of de poppen. De poppen worden
gehanteerd en bewogen door de poppenspelers Ronny Aelbrecht & Milly Jennes.
De poppen en het decor werden speciaal voor deze voorstelling ontworpen (scenografie) door de
Bulgaarse Maya Petrova. De realisatie van het decor, met een schaakbord van 2,5 x 2,5 meter als
uitgangspunt, werd door Geert Rossaert en Rudy Van Driessche uitgevoerd. Doorheen het verhaal
verandert het decor o.a. van slagveld naar kasteel en troonzaal.
De poppenconstructies zijn van de hand van Peter Chekurus. Iva Hadjieva zorgde voor het
beeldhouwwerk en de moules werden door Ivan Hamamdjiev gemaakt. Dimitar Nalbantov was
verantwoordelijk voor de paarden. Het poppenschilderwerk werd uitgevoerd door Stanislavova
Krasteva, Marieta Golomehova en Natalia Dimitrova. Voor de aankleding van de poppen zorgde
Adriana Dobreva. Door de kledingverschillen kan je zien wie de koningen en de belangrijkste figuren
zijn. Let goed op de details, ze vertellen je veel over de karakters van de poppen.
De noodzakelijke communicatie tussen België en Bulgarije verliep via Kalinka Nikiforova.
De muziek maakt een belangrijk deel uit van de voorstelling. Ellen Delehanty zorgde voor muzikaal
advies bij de keuze van de Middeleeuwse muziek. Zij wordt life uitgevoerd door : Martine Gabriels ,
Steven Michielsen, Jessie Willemse.
Het scenario & de regie zijn van de hand van Koen Crul. De technische aspecten werden verzorgd door
Patrik Claes of door een andere technieker van figurentheater Vlinders & C°
Ontwerp tekeningen van poppen:

Meer informatie over de gezelschappen is te vinden op:
www.vlinders.be
www.spelenderwijzer.be
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HET VERHAAL
ROS is gebaseerd op het Ros Beiaard, de Vier Heemskinderen en Reinout van Montalbaen, een Frans
de
de
de
heldenlied uit de 11 of de 12 eeuw, dat op zijn beurt weer teruggaat op de Karelromans uit de 9
eeuw.
Op de scène of de toneelvloer staat een groot schaakbord met daarop twee spelers. Zij vertellen via de
schaakstukken het verhaal van de Vier Heemskinderen. De verslagen ridders, paarden, soldaten of
koningen… worden naast het decor gelegd net zoals de geslagen stukken in een schaakspel.

Heer Heem van de Ardennen heeft ruzie met Karel de Grote. Er komt verzoening als hij trouwt met Aye,
de zus van koning Karel. Als de koning weigert op het huwelijksfeest te komen, vervloekt Heem de
koning en alle kinderen die uit zijn eigen huwelijk met Aye zullen voortkomen. Er worden binnen dit
huwelijk vier zonen geboren, maar Aye verbergt ze uit angst voor haar man.
Als Lodewijk, de zoon van koning Karel, twintig jaar later oud genoeg is om tot koning gekroond te
worden, wordt Heem uitgenodigd op het paleis. Heem heeft er spijt van dat hij geen nakomelingen heeft
en Aye vertelt hem over zijn zonen Adelaert, Writsaert, Ritsaert en Reinout. Heem slaat hen allemaal
tot ridder en ze trekken samen naar de koning.
Intussen heeft Reinout, de jongste en sterkste zoon, een toverpaard gekregen van Madelgijs, de broer
van Heem. Dit is het Ros Beiaard, een reuzenpaard dat de vier broers tegelijk op de rug kan dragen.
In Parijs, bij de koning, maken Lodewijk en Reinout ruzie. Lodewijk eist Reinouts paard op. Reinout
weigert en hakt Lodewijks hoofd af. De broers vluchten samen op het paard.
Op hun tocht komen de ridders bij de zwarte koning Saforet, een Moor. Ze trekken voor hem ten strijde.
Maar ook hier ontstaat weer ruzie en Reinout slaat Saforets hoofd eraf.
Later komen ze bij de witte koning, Ywein van de Dordogne en zijn dochter Clarisse. Koning Ywein is
blij dat de zwarte koning uitgeschakeld is en hij beloont Reinout.
Als hij echter hoort dat Reinout Lodewijk vermoord heeft, beseft hij dat hij in een moeilijke positie zit en
dat koning Karel hem de oorlog zal willen verklaren.
Er is maar één oplossing: het ros Beiaard aanbieden aan koning Karel in ruil voor vrede. Het paard
wordt aan koning Karel gegeven en koning Ywein schenkt Reinout de berg Montalbaen om er een
sterke vesting te bouwen.
Madelgijs bedenkt echter een list en haalt samen met Reinout het paard terug.
Reinout en Clarisse trouwen en vestigen zich in Montalbaen, dat jarenlang belegerd wordt door troepen
van koning Karel. Clarisse en Reinout krijgen een baby.
Moeder Aye onderhandelt opnieuw met haar broer om vrede te bekomen. Maar Karel wil enkel vrede
sluiten als het Ros Beiaart wordt verdronken. Reinout geeft uiteindelijk toe en het trouwe paard wordt
met zware molenstenen aan zijn poten in het water gegooid en verdronken.
Als Reinout verdrietig achter blijft ziet hij een veulen van het Ros Beiaard. En zo eindigt het verhaal
met een hoopvolle gedachte: er is toekomst.
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DE PERSONAGES EN DE PLAATSEN
PERSONAGES
Heem van de Ardennen (vader van de Vier Heemskinderen)
stevig gebouwd figuur met een rosse baard, zwijgzaam, sterk en vol moed en eergevoel
Madelgijs (oom van de Vier Heemskinderen)
broer van Heem, paardenfokker , ridder met magische krachten, kan zich transformeren in
jongere/oudere figuur.
Aye (moeder van de Vier Heemskinderen)
zus van de koning, waardig, rank en zwartharig, bezorgd maar ook zelfzeker
Koning Karel (broer van Aye, oom van de Vier Heemskinderen)
eervol, zelfzeker, bewust van zijn positie, machtig, bruin, rijk en met veel aanzien
Reinout (de jongste zoon van Heem en Aye)
ranke, stevig gebouwde figuur met ros haar, sterk, trouw en eervol, de jongste van vier broers
Adelaert, Witsaert en Ritsaert (de broers van Reinout)
lijken nogal op elkaar, allemaal schakeringen van ros en zwart, ondersteunen hun jongste broer
Lodewijk
tengere zoon van koning Karel, beetje verwaand, moet het van zijn titel hebben, blond
Saforet
Moorse, donkerkleurige koning, veel pracht en praal,heerst ook over Spanje.
Ywein van de Dordogne
waardige koning, lichtbruine baard, man met aanzien, niet dik of dun, van Angel Saksische afkomst.
Clarisse
dochter van Ywein, goudblond, beeldig, kan toch haar mannetje staan, eigenwijs
Roeland
rechterhand van de koning, raadgever, staat goed bij Aye, de zus van de koning

SCHEMATISCHE WEERGAVE – STAMBOOM

(oom)
Madelgijs

(vader) heer
Heem van de Ardennen

ROS
Beyaert

(moeder)
Aye

(4 zonen)
Adelaert
Writsaert
Ritsaert
Reinout

4 veulens

(oom) koning
Karel de Grote

(raadsheer)
Roeland

(zwarte koning = moor)
Saforet (Spaans)

(witte koning)
Ywein

(neef)
Lodewijk
(dochter)
Clarisse
baby van Reinout en Clarisse

PLAATSEN IN HET VERHAAL
Pierlepont, het kasteel van Heem van de Ardennen, met stevige vestingen, rijkelijk maar niet
overdreven. Binnenplaats met kasteelpoort.
Het koninklijk paleis te Parijs, rijkelijk paleis met alles er op en er aan, mooie troonzaal.
Kasteel van Saforet (Spaans) en Ywein (Dordogne, Frankrijk).
Montalbaen, op een rots gebouwd, met stevige omwallingen.
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HET SPELELEMENT
1. Het SCHAAKBORD is een belangrijk element in het verhaal.
Waar vind je het terug?
 als decor
 als spelbord voor de poppenspelers
 als middel om een twist op te lossen (tussen Lodewijk en de Heemskinderen)
2. Het SCHAAKSPEL wordt gebruikt om belangrijke momenten in het verhaal aan te tonen.
Welke momenten zijn dat? Waar kan je dat uit afleiden?
 de verschillende personages worden uitgebeeld door SCHAAKSTUKKEN (koning, pion, loper,
paard)
 de veranderingen in het decor met witte en zwarte schaakstukken
3. De TERMINOLOGIE van het schaakspel wordt gebruikt om bepaalde situaties kracht bij te zetten.
 Reinout moet zijn paard opgeven of hij wordt uitgeleverd aan koning Karel: hij staat schaak
 Welke termen uit het schaakspel ken je nog? Wat betekent het voor jou als je schaak staat?
Wanneer heb je het gevoel dat je zelf aan zet bent? Wat is een stuk ‘slaan’?
4. SPEEL EEN SPELLETJE SCHAAK OF SPEEL ENKELE ZETTEN UIT HET SCHAAKSPEL NA
De spelregels
Schaken is een bordspel voor 2 personen, waarbij de ene speler met wit speelt en de ander met zwart.
Aan het begin van het spel hebben beide spelers 16 stukken: 1 koning, 1 dame, 2 torens, 2 lopers, 2
paarden en 8 pionnen.
Doel van het spel
Het doel van schaken is om de tegenstander mat te zetten. Mat wil zeggen dat de koning schaak staat
en geen zet meer kan doen waarbij hij zichzelf niet opnieuw schaak zet. De partij die schaakmat staat,
heeft verloren.
Het bord
Het spel wordt gespeeld op een schaakbord dat is opgedeeld in 64 vlakjes in een 8x8 raster. Ieder
vlakje kan worden aangeduid met een letter/cijfercombinatie. Gezien vanuit de kant van de witte speler
zijn de rijen genummerd van beneden naar boven van 1 naar 8, en de kolommen van links naar rechts
van A naar H. Gezien vanuit de kant van de witte speler heet het vlakje helemaal rechts bovenaan H8,
en het vlakje helemaal links onderaan A1. Voor de zwarte speler is het precies andersom.
De beginsituatie ziet er als volgt uit:
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Zetten
De spelers mogen om de beurt een zet doen, de witte speler begint met zetten. Een zet bestaat uit het
verplaatsen van 1 stuk van het ene vlakje naar een ander vlakje, volgens de regels geldend voor dat
specifieke stuk. Uitzondering op deze regel is de "rokade". Hierbij verplaatsen 2 stukken tegelijk, de
koning en een toren.
Stukken slaan
Een speler kan een stuk van de tegenstander slaan door tijdens zijn beurt een van zijn stukken te
verplaatsen naar een vlakje waar een stuk van de tegenstander staat. Het stuk van de tegenstander
wordt nu van het bord verwijderd.
Beweging van enkele stukken
De toren beweegt verticaal of horizontaal in
een rechte lijn. De toren mag niet over andere
stukken springen, alle vlakken tussen het begin
en eindpunt van een zet dienen leeg te zijn.

De loper beweegt diagonaal over het bord. Net
als de toren mag de loper niet over andere
stukken springen.

Nog enkele termen: schaak, schaakmat, pat en remise
Schaak is een term die gebruikt wordt wanneer een koning geslagen kan worden door een vijandig
stuk. Zetten waarbij de Koning zichzelf schaak zet worden niet geaccepteerd. Ook zetten waarbij het
verplaatsen van een ander stuk schaak geeft aan de eigen koning worden niet geaccepteerd.
Schaakmat is een term die aangeeft dat een koning schaak staat en geen zet meer kan doen waarbij
hij zichzelf niet opnieuw schaak zet. De partij die schaakmat staat, heeft verloren.
Pat is de situatie waarbij een partij niet schaak staat, maar geen zet meer kan doen zonder zichzelf
schaak te zetten. De partij eindigt dan in remise, gelijk spel.
Remise komt voor wanneer de partijen onbeslist eindigen. Dan kunnen beide spelers niet meer winnen,
tenzij de tegenstander een fout maakt, maar het is niet toegestaan om daarop te wachten door
eindeloos door te spelen.
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KNUTSELPROJECTEN
1. HERALDIEK - MAAK JE EIGEN WAPENSCHILD
Heraldiek of wapenkunde is afkomstig van het oudfranse woord ‘herault’. Een heraut was iemand die
aan de hand van de tekeningen en patronen op de wapens (helm, schild, zwaard) en de banier kon
zeggen wie de ridder was die achter zijn wapenuitrusting schuilging. Ook de paarden van de ridders
werden in dezelfde kleuren getooid.
De meeste gemeenten en steden hebben een wapen, daarin staan zaken opgenomen die belangrijk
zijn voor een gemeente – de kleuren die in het wapen voorkomen, komen vaak ook terug in andere
zaken zoals de vlag en de kleuren van de lokale voetbal- en sportploegen.
Ook Beveren heeft een wapenschild. Het bestaat uit horizontale gele en blauwe strepen met een
diagonaal rood kruis erover heen. Op het wapenschild van Zuid- Oost-Vlaamse studentenvereniging
staan zelfs de 4 Heemskinderen ( Dendermonde) de ajuin (Aalst…)

Zoek uit welke elementen er in jouw familie voorkomen en die je een plaats zou kunnen geven in je
wapenschild. Misschien kan je een beroep of hobby van jezelf of van een van je ouders of
grootouders uitbeelden. Misschien kan je uit je familienaam nog afleiden waar je voorouders hun
boterham mee verdienden: De Smedt verwijst naar een smid, De Backer naar een bakker, Panier is het
Franse woord voor mand en verwijst misschien naar een mandenmaker…
Je mag natuurlijk ook je fantasie gebruiken.
Maak gebruik van onderstaande voorbeelden om je schild of banier vorm te geven. Let op de vele
mogelijkheden die je hebt door het gebruik van patronen (zie voorbeeld). Er zijn er nog veel meer.
Probeer gerust nieuwe combinaties.
Als je in de sfeer van de Middeleeuwen wil blijven, dan kies je als hoofdkleuren wit en rood. Voeg
daarna blauw toe en geel. Eventueel kan je dan nog verder aanvullen met groen en bruin of paars. Wit
staat voor zilver, geel voor goud.
Naast de achtergrondpatronen kan je ook gebruik maken van illustraties van dieren om je wapenschild
te versieren. Vogels en vissen kwamen vaak voor in de Middeleeuwen.
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Enkele voorbeelden van achtergrondpatronen:

2. MANUSCRIPTEN
De eerste boeken werden met de hand geschreven. Vele boeken bestonden maar
in één of in enkele exemplaren. Boeken waren kostbaar en niet voor het grote
publiek. In de Middeleeuwen konden de meeste mensen niet lezen. De boeken
werden in scriptoria (speciale schrijfruimtes) in de kloosters door monniken
overgeschreven. Deze kopiisten schreven met een ganzenpen of met een
penseel en ze moesten de kunst van de kalligrafie (schoonschrift) zeer goed
beheersen.
In het begin werden alleen hoofdletters gebruikt. Al de hoofdletters (majuskels)
werden afzonderlijk geschreven met een kleine ruimte ertussen. Dit schreef niet zo
gemakkelijk. In de tijd van Karel de Grote veranderde dit. Men gebruikte nu ook
kleine letters (minuskels). Zo kon op één vel perkament meer tekst komen.
 Maak zelf een boekpagina en schrijf een paragraaf of stukje tekst over uit
je lievelingsverhaal.
 Kijk naar de voorbeelden in de bijlage om een idee te hebben van de
opmaak of lay-out van je blad.
 Maak gebruik van de randen op deze pagina om je werkje te verfraaien.

twee vormen van randen
Uit: Kalligrafisch modellenboek. Het schrijven, tekenen en schilderen van teksten, initialen, ornamenten, miniaturen en
heraldische figuren. Joris A. Peeters. Cantecleer bv, de Bilt, 1991.
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3. MINIATUREN
de
de
De manuscripten in de 12 en 13 eeuw werden rijk versierd. De beginletters of initialen werden
omgevormd tot prachtige schilderijtjes of de randen die versierd worden met bloemen, vogels,...
 Kies een letter uit en maak hiervan een mooi uitgewerkt initiaal (zie voorbeelden hierna).
Gebruik deze letter om er een mooie kaart mee te maken, bijvoorbeeld voor vaderdag.
 Voor kleuters en jongere leerlingen kunnen enkele grote letters nagetrokken worden op
gekleurd papier of karton en vervolgens versierd met strookjes papier, lintjes, glitters, confetti,
…
 Andere ideetjes: schrijf een brief en laat voldoende plaats om de beginletter in het groot uit te
werken. Als je deze zomer zo’n prachtig versierde brief opstuurt naar een vriend of vriendin op
kamp, dan boek je gegarandeerd succes!

links: grote initiaal E, pagina uit de Lambeth-bijbel, 12de eeuw
rechts: grote initiaal I, 13de eeuw
Uit: Compositie, initialen, randen. Drie essentiële thema’s voor de kalligraaf. Jan Schaap. Cantecleer bv, De Bilt, 1991.
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paginavoorbeelden van lay-out of bladopmaak in de 12de, 13de en 14de eeuw
Uit: Compositie, initialen, randen. Drie essentiële thema’s voor de kalligraaf. Jan Schaap. Cantecleer bv, De Bilt, 1991.
Volgende pagina’s:
11de-eeuwse Nederlandse R
12de-eeuwse Vlaamse E
Uit: Sierlijke letters. Stefan Oliver. Libero bv, 1999.
Laatste 2 pagina’s: Titelpagina Ons Volkslied, Uitgeverij De Toorts + uit deze uitgave: Liedtekst ‘t Ros Beijaart
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