Geschiedenis
Leerblad
Thema 5.3 - Monniken en ridders

In dit thema...
heb je ontdekt dat boeren, heren, ridders, geestelijken en de koning elkaar nodig hadden. Zo kreeg Karel de Grote een groot rijk. De Vikingen trokken er op uit en kwamen in nog niet
eerder ontdekte gebieden.

Les 1: Boeren in de modder
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Les 2: Hige, schildknaap op het Valkhof
Dit heb je gedaan
Je maakte kennis met een nieuw tijdvak: de tijd
van monniken en ridders. Dit tijdvak duurde 500
jaar: van 500 - 1000. Het was een hele andere tijd
dan de tijd van de Romeinen. Hoe leefde mensen
in die tijd? En waarom was er zoveel modder? Je
deed een boeren in de modder-quiz en maakte
een domeinpuzzel.

Dit heb je gedaan
Je hebt geluisterd naar een verhaal over Hige, de
schildknaap van ridder Roeland. Je hebt je
afgevraagd of je zelf een schildknaap zou willen
worden en de ridderslag zou willen krijgen. Je
hebt een aantal schildknaapproeves afgelegd.

Dit heb je ontdekt
Veel boeren, veel armoede
De tijd van monniken en ridders heet ook wel de
vroege middeleeuwen. In die tijd waren er geen
wegen en geen steden. Daarom was er veel
modder. Er was geen geld en geen handel. Bijna
iedereen was boer. De boeren hadden een
moeilijk en armoedig leven.

Dit heb je ontdekt
Hulpje van de ridder
Je kon alleen ridder worden als je vader ook een
ridder was. Je werd als ridder geboren. Maar je
moest nog wel van alles leren. Daarom stuurde je
ouders je naar een andere ridder. Je werkte daar
als schildknaap. Een schildknaap leerde vechten
en zorgde voor de paarden. Deed je de proeve
goed, dan werd je met een ridderslag ridder.
ridderrrrridder/schildknaap zelf ridderr

Onveilige tijd
De boeren voelden zich niet veilig. Ze zochten
bescherming bij een heer. Ze gingen wonen op
het domein van de heer. Die had een grote
boerderij met een houten muur. In ruil voor
bescherming moesten de boeren heel hard
werken op het land van de heer. Ze waren
horigen.

Verschillende ridders
De ridder in de tijd tussen 500-1000 (de tijd van
monniken en ridders) woonde in bij een heer. Hij
had een maliënkolder aan, geen harnas. Hij hielp
de heer bij het voeren van oorlog. Hij hoopte in
ruil daarvoor een versterkt huis of land te krijgen.
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Les 3: Karel de Grote, baas van een groot rijk
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Les 4: Dat geloof je toch niet?

Dit heb je gedaan
Je hebt kennis gemaakt met Karel de Grote. Hij is
de enige man die er in de tijd van monniken en
ridders in is geslaagd een groot rijk te veroveren
in West-Europa. Je hebt onderzocht hoe hij dat
gedaan heeft, in een tijd zonder wegen, geld en
steden. Wie hielpen hem?

Dit heb je gedaan
Je bekeek een filmpje over Bonifatius. Je
ontdekte dat er in de tijd van monniken en
ridders monniken door Europa trokken om
mensen te bekeren tot het christelijk geloof. Je
speelde het missionarissenspel. En je kwam
erachter wat er met Bonifatius, in 754 bij Dokkum
is gebeurd.

Dit heb je ontdekt
Hulp van ridders en paus
Ridders hoorden bij de adel en hielpen Karel de
Grote bij oorlogen. Ze kregen daarvoor een
domein als beloning. Die domeinen bestuurden
de ridders in naam van Karel. De paus hielp ook.
Hij kroonde Karel zelfs tot keizer. Want Karel
beschermde hem als hij werd aangevallen en
bekeerde veel mensen tot het christendom.

Dit heb je ontdekt
Meerdere goden, heilige bomen
Tussen 500-1000 woonden in Nederland
Germanen. Zij geloofden in meerdere goden. De
Friezen vereerden een heilige boom. Bonifatius
liet die omhakken. Toen de goden niet boos
werden, bekeerden veel mensen zich tot het
geloof van Bonifatius, het christendom.

Een echte baas
Karel was bijzonder. Hij veroverde een heel groot
rijk - ook Nederland hoorde daarbij. En hij stichtte
scholen. Dat was handig voor hem, want mensen
die kunnen lezen en schrijven konden hem
helpen bij het besturen van zijn rijk. De
geestelijkheid kon lezen en schrijven en
sommige monniken gaven les op scholen.

Bekeren is gevaarlijk ….
Als je christen werd, geloofde je nog maar in één
god. Missionarissen bekeerden mensen door
verhalen te vertellen over de nieuwe godsdienst,
door mensen die zich bekeerden te belonen en
soms door mensen bang te maken. Uiteindelijk
werd iedereen in Nederland en Europa christen.
Maar niet meteen. Bonifatius bijvoorbeeld werd
door boze Friezen in 754 bij Dokkum vermoord.
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Les 5: Hoe eng waren de Vikingen?
Dit heb je gedaan
Je maakte een Viki-travel reisgids. Vikingen
kwamen uit Noorwegen, Zweden en
Denemarken en maakten heel Europa onveilig.

Dit heb je ontdekt
Plunderend door Europa
De Vikingen kwamen uit Noord-Europa. In hun
eigen land was er te weinig vruchtbare grond. Ze
trokken daarom in boten rond, op zoek naar
voedsel. Op hun tochten gebruikten ze veel
geweld, ze namen kostbare spullen en ook
mensen mee.

Ontdekkers van Amerika
De Vikingen waren ook bijzonder: ze hadden
mooie schepen waarmee ze zelfs naar Amerika
voeren. Ze waren niet altijd gewelddadig. Soms
kwamen ze om te handelen en soms bleven ze
ergens wonen. In Normandië in Frankrijk
bijvoorbeeld. Dat woord komt van de
Noormannen.
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