
Een MONNIK is iemand die in 
een KLOOSTER woont en zich 
vooral met god bezighoudt. 
Je herkent een monnik aan 
de kale plek bovenop zijn 
hoofd, de tonsuur.

Als een monnik erop 
uit trekt om andere 
mensen te bekeren tot het 
CHRISTENDOM, dan wordt hij 
een MISSIONARIS genoemd.

Rond 750 na 
Chr. werd door 
de monniken 
in Utrecht een 
KLOOSTERSCHOOL 
opgericht. Deze 
school is één van 
de eerste scholen 
in Nederland 
waarover iets 
bekend is.

In het jaar 690 kwam Willibrord naar Nederland. Hij 
was een MONNIK uit Engeland en had besloten om de 
Friezen CHRISTEN maken. 

Willibrord is hier Samen met een groep monniken 
onderweg naar Friesland om daar de Friezen te 
bekeren tot het christendom.



Monniken wonen in een KLOOSTER. De meeste kloosters in de 
MIDDELEEUWEN hadden een zaal waar boeken overgeschreven konden 
worden: het SCRIPTORIUM. Daar stonden speciale schrijftafels. Ook 
waren er alle spullen die nodig waren om te kunnen schrijven, zoals 
perkament, inkt en ganzenveren. 

Boeken waren in de middeleeuwen erg zeldzaam. En vóór 1450 bestond 
de boekdrukkunst nog niet. Als de monniken graag een bepaald boek 
wilden hebben, probeerden ze dat van de monniken uit een ander 
klooster te lenen en schreven deze over. Daarna konden ze het originele 
boek weer teruggeven. Zo verspreidden boeken zich langzaam over een 
land en zelfs over heel Europa.

Middeleeuwse boeken 
werden vaak prachtig 
versierd. De hoofdstuktitels 
werden in rode letters 
toegevoegd. En de eerste 
hoofdletter van een 
hoofdstuk werd vaak heel 
groot en mooi getekend. 
En ook werden er in de 
kantlijn allerlei mooie 
tekeningen gemaakt. In 
veel tekeningen is zelfs 
bladgoud gebruikt. In de middeleeuwen schreven 

de monniken met een 
GANZENVEER op PERKAMENT. 

Perkament is speciaal bewerkte 
dierenhuid van een kalf, geit 
of schaap. Voor een dik boek 
als de bijbel had je wel 150 
schapenvellen nodig. Perkament 
was dan ook heel duur.

Monniken maakten achterin in het 
scriptorium hun eigen INKT. Zwarte 
of bruine inkt voor de tekst van 
het boek en rode inkt voor de titels 
van de verschillende hoofdstukken. h

Handgeschreven boeken waren 
heel kostbaar. Dat kwam vooral 
omdat het perkament en de 
kleurstoffen zo duur waren. 
Een mooi versierde bijbel was 
rond 1270 bijvoorbeeld net 
zoveel waard als een groot 
stenen huis.



Meer dan 1200 jaar geleden hoorde Nederland bij het 
Frankische rijk. KAREL DE GROTE was de koning. Hij 
kreeg die bijnaam omdat hij zo’n groot rijk had. 

Hier zien we hem in een van zijn vele paleizen. Hij zit 
in het midden op een verhoging. Om hem heen staan 
veel mensen die met aandacht naar hem luisteren. 

In de middeleeuwen konden vaak alleen 
monniken lezen of schrijven. Andere mensen 
konden dat dus niet. Zelfs keizer Karel niet! 
Maar hij vond het wel belangrijk dat mensen 
leerden lezen en schrijven. Daarom maakt hij 
een WET waarin stond dat alle Frankische 
jongens in een kloosterschool moesten leren 
lezen, schrijven, bidden en zingen. 

Dit is Alcuin. Hij is Karels 
minister van Onderwijs. Hij 
hielp Karel om een wet te 
maken die ervoor moest 
zorgen dat kinderen naar 
school gingen:

Letterlijk betekende dit: 
“En dat er scholen zullen 
gesticht worden, waarin de 
kinderen lezen....”

“ET UT SCOLAE 
LEGENTIUM 
PUERORUM FIANT...”
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