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Grote kerken

De Sint Janskathedraal in Den Bosch werd in de middeleeuwen
gebouwd.

De mensen in de tijd van steden en staten waren heel
gelovig. Steden en dorpen probeerden zo mooi
mogelijke kerken te bouwen. Zo lieten ze zien hoe
gelovig en rijk ze waren.
Ook veel bisschoppen, machtige hoge priesters,
hielden van bouwkunst. Zij lieten nog grotere kerken
bouwen: kathedralen.
De bouw van deze kerken duurde meer dan honderd
jaar. Ze werden op een speciale manier gebouwd:
dunne muren, hoge spitse ramen met glas in lood,
stevige steunen aan de buitenkant en mooie
versieringen.

gelovig
Geloven in God.

de bouwkunst
De kunst van gebouwen maken.

de bisschop
Hoge priester.

de kathedraal
Kerk van een bisschop.

Naar de hemel of de hel
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Veel mensen in de middeleeuwen hadden geen
gemakkelijk leven. Daarom hielden ze zich veel
bezig met het leven na de dood. Ze geloofden
dat heel goede christenen direct naar de hemel
mochten. Slechteriken belandden voor eeuwig
in de hel.
Het geloof in een leven na de dood maakte de
kerk heel machtig. Want wie de kerk veel geld
betaalde, kon een mooi plekje in de hemel ook
kopen. Hierdoor werd de kerk steeds rijker en kon
de kerk mooie schilderijen en beeldhouwwerken
voor in de kerken laten maken.

eeuwig
Iets dat altijd duurt.

De hemel en de hel werden vaak afgebeeld in de kerk.
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De kruistochten
’Een vreselijk volk is uit het oosten gekomen en heeft
de heilige stad Jeruzalem veroverd. Ze vermoorden
alle christenen. Help dat volk te verjagen’. Deze
oproep om naar Jeruzalem te komen deed paus
Urbanus in 1095. Het volk waar hij over schreef
waren Turken die zich hadden bekeerd tot de islam
en grote gebieden veroverden. Tussen 1100 en 1300
gingen duizenden christenen naar Jeruzalem. Deze
gewapende reizen werden kruistochten genoemd.
De tocht naar de heilige stad was zwaar en gevaarlijk.
De meeste mensen moesten lopen zodat de reis wel
drie jaar duurde. Veel kruisvaarders bereikten
Jeruzalem nooit.

Kruisvaarders vechten tegen een islamitisch leger.

heilig
Met een bijzondere betekenis voor gelovigen.

de kruistocht
Gewapende tocht van christenen om land van
niet-christenen te veroveren.

de paus
De hoogste priester en baas van de kerk.

de kruisvaarder
Iemand die met een kruistocht meegaat.

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

In 1213 sloot Willem I, graaf van Holland, zich bij de
Vijfde Kruistocht aan, een kruistocht over zee. Op
kruistocht gaan was duur, daarom liet hij zijn
onderdanen meebetalen. De kruistochten liepen niet
altijd zoals gepland. Zo kwam Willem I na een storm
in Portugal terecht, waar hij een deel van zijn leger
verloor. In 1219 veroverde Willem I de stad Damiate
in Egypte. De verslagen sultan stelde de kruisvaarders
voor Damiate te ruilen tegen Jeruzalem. Maar de kerk
wilde daar niks van weten. Er moest om Jeruzalem
gevochten worden! Willem I was daar zo boos over,
dat hij met zijn leger terugkeerde naar Holland.

Kruisvaarders vallen Damiate aan. De sultan probeert ze tegen te
houden met een ketting over het water.

de onderdaan
Iemand die in een land woont met aan het hoofd een
vorst of vorstin.
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De kruistocht van Willem I

