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de Germanen

Een verzamelnaam voor veel verschillende stammen, die 2000 jaar geleden in
Noord-Europa leven. Ze spreken allemaal ongeveer dezelfde taal. De Germanen
wonen ook in Nederland. Voorbeelden van Germaanse volkeren zijn de Friezen,
de Saksen en de Franken.
de Grote volksverhuizing

De periode na de Romeinse tijd. Veel stammen vluchten voor de Hunnen. Ze zoeken een veilige plek
om te wonen. Daarbij verjagen ze weer andere stammen.
de Franken

Een Germaanse stam. Eerst helpen ze de Romeinen. Ze bewaken hun grenzen tegen andere
Germaanse stammen. Maar na het vertrek van de Romeinen veroveren de Franken bijna heel
Europa.
Karel de Grote

Koning van de Franken van 768 tot 814. In zijn tijd is het Frankische Rijk het grootst. Hij beschermt
de christelijke kerk in bijna heel Europa. Daarom kroont de paus hem tot keizer.
de Vikingen

Een Germaanse stam uit Scandinavië. Ze maken de beste schepen van Europa. Daarmee plunderen
ze vaak het Frankische Rijk. Ze gaan ook op ontdekkingsreis en zitten in de handel.
de inval

Een snelle, onverwachte aanval.
de christen

Aanhanger van het christendom. Gelooft in één god en in Jezus Christus.
de heiden

Zo noemen de christenen in de middeleeuwen iedereen met een ander geloof. Ze geloven dat
heidenen niet naar de hemel gaan.
de missionaris

Monnik die rondreist om andere mensen over Jezus te vertellen. Hij probeert zo mensen te bekeren
tot het christelijk geloof.
Willibrord

Een Engelse missionaris die veel mensen bekeert tot het christendom. Hij heeft ook veel kerken laten
bouwen.
de paus

De hoogste baas van de katholieke kerk. De Paus woont in Rome.

Een kroon plaatsen op het hoofd van een nieuwe keizer of koning. Vanaf dat moment is de keizer of
koning ook echt de baas.
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de grootgrondbezitter

Een heer die een groot stuk land heeft.
het landgoed

De plaats waar een grootgrondbezitter woont. Op een landgoed zijn huizen, landerijen en bos en
vaak ook water om te vissen.
de leenman

Een man die een stuk land van een koning of keizer te leen heeft. Hij bestuurt het stuk land en krijgt
inkomsten van het land.
de palts

Een paleis van Karel de Grote.
het verval

Een tijd waarin alles slechter wordt. In de middeleeuwen worden er veel dingen slechter dan in de
Romeinse tijd.
de donkere middeleeuwen

Naam voor de tijd van monniken en ridders. Ze worden donker genoemd, omdat in die tijd alles
slechter is dan in de tijd ervoor. Maar ook omdat we minder weten van deze periode dan van de tijd
ervoor.
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