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De tiid fan muontsen en ridders

Nei it ein fan it Romeinske 
ryk waard West-Europa wer in 
lânboumaatskippij. 

 Sa om ende by 800 wie 
Karel de Grutte keizer oer in 
grut ryk. 

 Muontsen fersprieden it 
kristendom en ridders soargen 
foar oarder en feilichheid. 



1. De Romeinen lûke har werom

Forum Romanum 600 nei Kr.

 Dit wie it Forum Romanum yn 600 nei Kristus. Dit wie oait 
it sintrum fan it Romeinske ryk.  

 Yn 600 wennen der noch mar in pear tûzend minsken. De 
keizer wie fuort en it West-Romeinske ryk bestie net mear.



1. De Romeinen lûke har werom

Folksferhuzing 

 Yn de tiid fan de 
folksferhuzings yn de 
fjirde en fiifde iuw kamen 
Angelen en Saksen yn it 
gebiet fan de Friezen. 

In protte Friezen lutsen 
mei har mei nei bygelyks 
Ingelân.

 De Franken stichten 
Frankryk, de Goaten 
Spanje en de Fandalen 
namen Rome yn.



1. De Romeinen lûke har werom

Clovis

 Yn 498 waard 
kening Clovis fan 
de Franken 
kristen. 

 Doe krige hy 
stipe (steun) fan 
de kristlike 
tsjerke en syn ryk 
groeide út ta it 
grutte Frankyske 
ryk.



2. Libje op in domein

In domein ± 900



2. Libje op in domein

 Yn de tiid fan de 
muontsen en ridders 
libben de minsken wer 
yn in lânboumaatskippij.

 Der wie net folle 
hannel en jild waard 
suver net mear brûkt.

 Hast alle minsken 
wienen boer en wennen 
op in domein. 



2. Libje op in domein



2. Libje op in domein

 Yn ruil foar beskerming joegen de 
boeren harren grûn oan in machtige 
boer. Dy belangrike boer waard hear 
fan in domein (wenplak). 

 De pacht betellen se troch ien as 
twa dagen yn de wike te wurkjen op 
it lân fan de hear en se moasten in 
diel fan de opbringst fan it lân en it 
fee oan him betelje. 

 Se betellen yn natuera (der kaam 
gjin jild oan te pas). 



2. Libje op in domein

1. Jannewaris
2. Febrewaris
3. Maart
4. April
5. Maaie
6. Juny
7. July
8. Augustus
9. Septimber
10.Oktober
11.Novimber
12.Desimber



2. Libje op in domein

 Yn juny moasten de boeren it 
gers meane, opsteapelje en nei it 
hûs fan de hear bringe. 
 Yn Augustus moasten se nôt 
(graan) fan it kleaster rispje 
(oogsten) en ynhelje. Har eigen nôt 
lei yntusken noch foar waar en wyn 
op it lân. 
 De deis fan it feest fan de berte 
fan de Hillige Faam (bertedei 
Maria) moast de boer belêsting oer 
syn bargen betelje. Fan eltse acht 
bargen dy't er hie , moast er ien 
baarch oan syn hear ôfstean. 



2. Libje op in domein

 Mei krysttiid levere hy syn hear 
hearlik en goed fûgelguod.
 Op Palmsnein betelle er de 
'skieppeplicht'. 
 Mei Peaske moast er ploegje, 
siedzje en eidzje (eggen). 
Wannear't der boud waard, moast er 
stiennen bringe en de mitselers helpe. 
 Hy moast ek hout foar it kleaster 
helje foar twa pinnings deis.
 Hy moast syn nôt mealle by de 
mole fan de hear en bôle bakke litte yn 
de mûne fan de hear.  (Frij út: Conte de Vilains

de Verson). 



3. Trou oan de hear

lienstelsel



3. Trou oan de hear

 Lienmannen lienden fan de hear in stik 
lân. 
 Lienmannen mei in grut stik lân, lienden 
wer in stik út oan efterlienmannen. 
 Dit is it lienstelsel oftewol it feodalisme 
(feodum is latyn foar liene). 
 De lienmannen en efterlienmannen waard 
de groep fan de hege adel, de greven 
(graven), hartoggen en baronnen. 
 Sy moasten soargje foar soldaten op 
hynders (de ridders) en at der oarloch wie 
moasten se de keizer helpe.  
 De ridders krigen ek wer in stik grûn yn 
lien en hearden by de legere adel. 



3. Trou oan de hear

In lienman belooft de lienhear trou



3. Trou oan de hear

 It leger bestie foaral út 
soldaten op hynders. Dus de 
kening mei syn lienmannen, efter-
lienmannen, en efter-efter-
lienmannen. 

 De lienmannen (fazallen) 
lienden stikken lân mei dêrop de 
hearrige boeren. 

 Se koenen libje fan de 
opbringsten fan it stik lân.



3. Trou oan de hear

Utwreiding fan it Frankyske ryk ûnder Karel de Grutte



3. Trou oan de hear

Der ûntstie in trijedieling fan 
de maatskippij:
 Geastliken taak: bidde
 Adel            taak: fjochtsje
Boeren        taak: wurkje

Tapyt Bayeux

https://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E


4. Skippers en keaplju

Skip út ±1000 nei Kr. fûn by Utert



4. Skippers en keaplju

 At it  yn in jier in protte reint dan krigest in tsjokke jierring.
 De rige fan tsjokke en tinne jierringen foarmje in soarte 
fan barkoade. 
 Oan de hân fan jierringen yn in stik hout kinne argeologen 
sjen hoe âld dat stik hout is en wêr't it wei komt.



4. Skippers en keaplju

 It skip fan Utert is sa'n 18 meter lang en hast 4 meter 
breed. It koe sa'n 10 ton lading meinimme. 
 Oan de hân fan de jierringen witte se dat it skip bout is fan 
beammen út de buert fan Utert út ûngefear 1000 nei Kr.



4. Skippers en keaplju

 Yn 450 nei Kr. lutsen de Romeinen harren werom efter de 
Alpen. De Romeinske diken en brêgen waarden net mear 
ûnderholden. It ferfier gie doe foaral oer it wetter. 

 De Friezen gongen de see en de rivieren op. It waarden de 
keapfarders fan Noardeast-Europa. 



4. Skippers en keaplju

De Noardsee waard 
fan 450 oant 900 nei 
Kr. de Mare Frisicum 
(Fryske See) neamd.  
 Der wiene ek 
Friezen dy't har yn 
oare plakken nei 
wenjen setten. 
 Der ûntstiene 
Fryske koloanjes yn 
Ingelân, Skandinavië 
en ek lâns de Ryn oant 
foarby Keulen. 



4. Skippers en keaplju

Doarestêd



4. Skippers en keaplju

 De Friezen hannelen yn bûter, tsiis en ferkochten ek sâlt, 
wyn, ierdewurk, Frysk lekken, wapens en slaven. 
 Der waard betelle mei gouden en sulveren munten. Fryske 
munten binne weromfûn oant yn Poalen en Ruslân. 



4. Skippers en keaplju

Fibula en munten fûn yn  Doarestêd



4. Skippers en keaplju

De Noarmannen plunderje Doarestêd



4. Skippers en keaplju

De bloeitiid fan de Fryske 
hannel lei tusken 600 en 840. 
Doarestêd wie it sintrum fan 
de Fryske hannel. 

 Letter bleau der fan 
Doarestêd net folle mear oer. 

 De stêd waard plundere 
troch de Noarmannen en lei 
net mear geunstich. De 
hannel ferskode nei oare 
plakken: Starum, Kampen en 
Deventer. Doarestêd

https://www.youtube.com/watch?v=tMPAACJqOiM


5. Redbad en Bonifatius

Bonifatius 



5. Redbad en Bonifatius

 Friezen binne grutsk op kening Redbad (±680-719) en syn 
grutte Fryslân.
 Neffens histoarisy hat der nea ien grut Frysk keninkryk  
west, der wienen wol in pear Fryske keninkrykjes.  



5. Redbad en Bonifatius

Yn de tiid fan kening Redbad lutsen Ingelske sindelingen troch Fryslân



5. Redbad en Bonifatius

 Tusken de 6e en 10e iuw waard hiel 
Europa kristlik. 

 Yn 690 mocht Willibrord fan Pepijn,  
de kening fan it Frankyske ryk, de 
Friezen it kristendom bringe.

Kristlike Friezen soenen wierskynlik 
minder gau yn opstân komme tsjin de 
Franken.

 Fanút Utert waard besocht om de 
Friezen te kerstenen.

Willibrord



5. Redbad en Bonifatius

Kening Redbad

 De Friezen leauden yn Tiwaz, 
Wodan, Donar, Freya en it Walhalla. 
Tiwaz wie de god fan de oarloch, 
Wodan fan de wiisheid, Donar fan de 
bliksem, Freya fan de leafde en 
fruchtberheid. 

 Friezen dy't yn de striid omkamen, 
waarden troch walkuren nei it 
walhalla (himel) brocht.

 Kening Redbad soe kristen wurde, 
mar op it lêste momint betocht er him 
en liet him net dope.



5. Redbad en Bonifatius

 It kerstenjen fan de Friezen 
gie net maklik. Yn Dokkum 
waard yn 754 Bonifatius mei in 
gefolch fan 52 man dea slein. 

 Dochs waard hiel Europa foar 
it jier 1000 kristlik.

 Oeral waarden tsjerken en 
kleasters boud. Yn Fryslân sa'n 
300 tsjerken en 50 kleasters. 

Bonifatius



5. Redbad en Bonifatius

Finster 5 Redbad en Bonifatius  (11 minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=rPnDmIAZQMY&feature=youtu.be


6. Karel de Grutte

Karel de Grutte  768 - 814



6. Karel de Grutte

 Karel wie sûnt 768 kening oer it 
Frankyske ryk. 
 Troch oarlochfiere hie hy syn ryk 
flink útwreide. 
 Yn it noarden fersloech hy de 
Friezen, yn it easten de Saksen, yn it 
suden (Spanje) de Moren en yn 
Italië de Longobarden. 

Karel de Grutte



6. Karel de Grutte



6. Karel de Grutte

Ryksdei yn Aken



6. Karel de Grutte

 In lienman belooft trou oan syn 
lienman. Hy docht syn hannen tusken 
dy fan syn lienhear.
 In ridder draacht in maljenkolder, 
in himd fan izeren rinkjes. 



6. Karel de Grutte

 Sulveren munt fan Karel de Grutte. Op 
de iene kant stiet syn namme en op de 
oare kant de namme Doarestêd.  

 Monogram fan Karel de Grutte mei de 
letters K R L S = KaRoLuS

 Karel koe net skriuwe, hy tekene allinne 
in krúske. 



6. Karel de Grutte

 Yn 800 wie Karel de Grutte keizer wurden 
fan it Frankyske ryk.  
 Nei syn dea waard syn ryk ferdield ûnder 
syn trije soannen. Doe naam de ferdieldheid 
wer ta.



6. Karel de Grutte

Falkhof Nijmegen

It Falkhôf yn Nijmegen 
wie ien fan de kastielen 
fan Karel de Grutte. 

 Hy reizge fan de iene 
palts nei de oare yn syn 
ryk. 

 Hy stimulearre it 
bouwen fan skoallen. 



6. Karel de Grutte

Kleasterskoalle Histoclips Karel de Grutte

https://www.youtube.com/watch?v=yIJS6zXWcSE


7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp



7. Fryslân as kleasterlân

kleaster

Yn Fryslân 
waarden sa'n 300 
tsjerken en 50 
kleasters boud.



7. Fryslân as kleasterlân

Stien by it plak dêr’t Klaarkamp stie



7. Fryslân as kleasterlân



7. Fryslân as kleasterlân

Loftfoto fan it plak dêr’t Klaarkamp stie



7. Fryslân as kleasterlân

Loftfoto en ynkleure kadasterkaart



7. Fryslân as kleasterlân

Makette Klaarkamp



7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp



7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp

Kleaster Klaarkamp tekene yn 3d troch 
Otte Visser út klasse 4 fan De Saad.  



7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp



7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp



7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp



Klaarkamp

7. Fryslân as kleasterlân



7. Fryslân as kleasterlân

Klaarkamp



7. Fryslân as kleasterlân

KlaarkampKleaster Aduard



7. Fryslân as kleasterlân

Kleaster Aduard Filmke Klaarkamp skoalle

https://www.youtube.com/watch?v=0AVkOnpNyNo


7. Fryslân as kleasterlân

Finster 6 Fryslân as kleasterlân 11 minuten

https://www.youtube.com/watch?v=kio0SU6aVU8


8. Midsiuwske tsjerken

De film krústocht yn 
spikerbroek giet oer in 
krústocht yn 1212.

Tidens de fiifde krústocht 
gienen 80 skippen út Fryslân 
nei Damiate yn Egypte



Damiate

8. Midsiuwske tsjerken



8. Midsiuwske tsjerken



Sionsberch

8. Midsiuwske tsjerken



Terp Sionsberch by Dokkum

8. Midsiuwske tsjerken



De tsjerke stie midden yn it doarp 

8. Midsiuwske tsjerken



Jannum

8. Midsiuwske tsjerken



Sibrandahûs

8. Midsiuwske tsjerken



Bonifatius

8. Midsiuwske tsjerken



Dowestiennen Rinsumageast

8. Midsiuwske tsjerken



Tsjerke Damwâld. 

8. Midsiuwske tsjerken



9. Stinzen en states

Skierstins Feanwâlden



Stins ± 900

9. Stinzen en states



Stins ± 1000

9. Stinzen en states



Stins ± 1100

9. Stinzen en states



Stins ± 1200

9. Stinzen en states



Skierstins Feanwâlden

9. Stinzen en states



Sjitgât

9. Stinzen en states



Boutekening

9. Stinzen en states



Stinzen yn Dantumadiel

9. Stinzen en states



Tjaarda state yn Rinsumageast

9. Stinzen en states



Tjaarda state Rinsumageast

9. Stinzen en states



Melkema state Rinsumageast

9. Stinzen en states



Eysinga state Rinsumageast

9. Stinzen en states



Rinsma state Driezum

9. Stinzen en states



Rinsma state Driezum

9. Stinzen en states



10. De opkomst fan de islam

Moslimstêd yn Spanje ± 800



10. De opkomst fan de islam

 It Arabysk skiereilân  waard bewenne troch nomadyske 
stammen, dy’t meardere goaden oanbidden.
 Yn de sande ieu ûntstie yn Mekka de islam.



10. De opkomst fan de islam

 De islam is in monoteïstyske
godstsjinst. 

Islam betsjut ûnderwerping 
oan Allah.  

 Allah is de Arabyske namme 
foar God.

Moslim betsjut oerjaan oan 
it wiere geloof. 

 De koran is de bibel fan de 
moslims.



10. De opkomst fan de islam

 De islam is stichte troch 
Mohammed (570-632). 

 Mohammed wie berne yn 
Mekka . Hy kaam yn kontakt 
mei Joaden en kristenen. 

 Neffens de moslims krige 
Mohammed fan in ingel 
troch, wat hy yn de koran, 
de bibel fan de moslims, 
skriuwe moast.



10. De opkomst fan de islam

 Mohammed sei dat de 
minsken yn ien god 
leauwe moasten. 

 Hy sei tsjin de minsken 
dat se de islam ferspriede 
moasten.

 De minsken woenen 
der neat fan witte en se 
jagen him fuort út Mekka.



10. De opkomst fan de islam

 Yn 622 gie hy nei Medina en dêr krige hy in 
protte folgelingen (yn 622 begjint de 
islamityske kalinder). 
 Letter kearde hy werom nei Mekka en de 
islam waard ferspraat oer it Arabyske skiereilân.



10. De opkomst fan de islam

Koran ± 10e ieu



10. De opkomst fan de islam

Rotskoepelmoskee yn Jeruzalim 


