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Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H3 Tijd van monniken en ridders Naam  

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 1
Doel: Om te lezen

Priesters op pad
De Germanen die hier vroegen 
woonden, geloofden in meerdere 
goden. Ze waren eerst wantrouwig 
toen monniken en priesters 
kwamen vertellen over een ander 
geloof. Deze missionarissen 
trokken rond en wilden mensen 
bekeren tot het christelijke geloof. 
Zij vertelden dat alleen christenen 
in de hemel konden komen. De 
Germanen die christen wilden 
worden, werden gedoopt. Dan 
werden ze ondergedompeld of 

besprenkeld met water. In de tijd 
van Karel de Grote werden veel 
mensen in Europa christelijk.
Een beroemde missionaris was 
Bonifatius. Hij werd later door 
rovers in Friesland vermoord. 
Maar eerst hakte hij in Duitsland 
een heilige boom om. Zo daagde 
hij een Germaanse god uit. ‘Als je 
bestaat, straf me dan,’ zei 
Bonifatius. Er gebeurde niets. Zo 
liet Bonifatius zien dat hij sterker 
was dan de Germaanse god.Bonifatius doopt iemand en wordt later in 

Dokkum vermoord.

de missionaris 
Priester of monnik die mensen probeert te bekeren 
tot het christelijke geloof.

(iemand) bekeren  
Zorgen dat iemand overgaat tot een ander geloof.

dopen  
Iemand onderdompelen of besprenkelen met water, 
waardoor hij voortaan bij de kerk hoort.

besprenkelen 
Druppels water op iemand laten vallen.

heilig 
Met een bijzondere betekenis voor gelovigen.

Deze oude kerk is gebouwd met dikke stenen muren en  
ramen met ronde bogen.

Kerken
Germanen lieten zich wel bekeren, maar konden 
moeilijk wennen aan het nieuwe geloof. Bij hun oude 
geloof hoorden gebruiken die ze graag wilden houden. 
Dus besloot de kerk om die gebruiken op te nemen in 
het christelijke geloof. In het voorjaar staken de 
Germanen bijvoorbeeld altijd grote vuren aan, want 
rook zou goed zijn voor de vruchtbaarheid. Christenen 
lieten vuren aansteken op het paasfeest om te vieren 
dat Christus opgestaan was uit de dood. Op zondag 
kwamen de gelovigen naar de kerk. De pastoor las 
voor uit de Bijbel en vertelde de mensen hoe ze 
moesten leven. In de loop van de tijd ging de kerk een 
steeds grotere rol spelen in het leven van mensen. 

de pastoor 
Leider van een groep gelovigen in de kerk (soort 
priester).
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Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H3 Tijd van monniken en ridders Naam  

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 2
Doel: Om te lezen

Kloosters 
Sommige christenen vonden samen bidden in de kerk 
niet genoeg. Ze wilden zich altijd bezighouden met 
hun geloof. Daarom trokken ze zich terug in een grot 
of in een bos. Er waren ook mensen die samen met 
andere gelovigen in een klooster gingen wonen. 
Mannen werden dan monnik, vrouwen werden non. 
Hun leven bestond uit bidden en werken. Ze  
maakten medicijnen van kruiden en verzorgden 
zieken. Monniken en sommige nonnen bestudeerden 
oude teksten in het Latijn en schreven ze over. Af en 
toe werd er ook een ‘Nederlands’ zinnetje 
geschreven, bijvoorbeeld: Hebban olla vogala …

Nonnen hielpen arme mensen, zieken en ouderen. Ook werkten  
ze in de tuin bij het klooster.

de non 
Vrouw die leeft in een klooster.

het kruid  
Plant die wordt gebruikt als geneesmiddel of bij het 
klaarmaken van eten.

stichten 
Iets oprichten, beginnen met iets of zorgen dat iets 
ontstaat.

Graaf Dirk in Egmond
Wat waren koningen en edelen 
toch gul voor de kerk. Ze gaven 
dure geschenken zoals mooie 
boeken of grote lappen grond, en 
lieten zelfs kloosters bouwen. Een 
van hen was Dirk, een edelman: de 
graaf van Holland. In Egmond 
stichtte hij een nonnenklooster 
waar zijn zoon Dirk later een 
monnikenklooster van maakte. Hij 
schonk ook een heleboel 
boerderijen aan het klooster. Zo 
zorgde Dirk ervoor dat het klooster 

altijd genoeg inkomsten had.
Bij de boerderijen hoorden horigen 
die voor het klooster werkten. De 
oogsten die deze boeren van het 
land haalden, gingen rechtstreeks 
naar de voorraadschuren van het 
klooster. Door al hun geschenken 
aan de kerk dachten de edelen 
meer kans te maken om in de 
hemel te komen. Ze wisten dat 
priesters, monniken en nonnen best 
voor hen wilden bidden. Op den 
duur werden de kerken steenrijk. Het christelijke geloof is belangrijk voor  

graaf Dirk en zijn vrouw Hildegarde.

de graaf 
Iemand van adel, een edelman.

de inkomsten 
Geld dat binnenkomt.

rechtstreeks 
Zonder omwegen, direct.
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