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Karel de Grote

Karel de Grote wordt de vader van Europa genoemd. Hij leefde van 742
tot 814 na Christus. Kleur het goede tijdvak op de tijdbalk hierboven.
Waarom wordt hij Karel de Grote genoemd? Noem 2 redenen.
1.

....................................................................

2.

....................................................................
2

Voor wat, hoort wat!

Karel is een groot krijgsman. Na veel veldtochten is
Karels rijk bijna net zo groot als Europa nu. Het is niet
makkelijk om zo’n groot land te regeren. Maar daar
heeft Karel iets op bedacht. Hij zorgt ervoor dat hij
overal ogen en oren heeft. Trouwe dienaren vertellen
hem wat er allemaal aan de hand is.
Vul deze woorden in op de goede plek:

wetten leen soldaten
trouw rust leenmannen

Karel de Grote geeft rijke mensen een stuk land te …............... We noemen ze daarom
…........................…… In ruil daarvoor zweren deze leenmannen ……..........…. aan de koning.
En ze moeten veel voor de koning Karel doen: de …............... bewaren, …...…............... uitvoeren
en …......................… sturen voor zijn leger.
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Eén rijk, één taal
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In de middeleeuwen kunnen veel mensen niet lezen en schrijven. Zelfs Karel de Grote niet!
Maar hij vindt het wel belangrijk dat meer mensen dat leren. Er komen scholen, alleen voor rijke
jongens. Zij kunnen Karel later helpen zijn rijk te besturen. Karel laat ook nieuwe letters ontwerpen,
die makkelijker te lezen en te schrijven zijn.
Hier zie je oude teksten in het Latijn. Het Latijn was de taal van de kerk, de boeken en alles wat verder
belangrijk was.

B

A
Bekijk tekst A (aparte bijlage).
Zoek deze woorden:

Bekijk tekst B (aparte bijlage).
Zoek deze woorden:

- domum (huis):
in kolom 1 op regel 6
- zorobabel (bijbels persoon):
in kolom 2 op regel 2.

- media (midden)
op regel 5
- sponsus (bruidegom):
op regel 7 en regel ......?

Welke 2 woorden kon je makkelijk vinden en welke 2 woorden waren moeilijker te vinden.
Hoe komt dat denk je? Bespreek dit in tweetallen.
Mag, hoeft niet: Zoek de beginletter van je naam in één van de teksten en teken deze na.

4

Karel en Elegast
Na Karels dood verschijnen er veel verhalen over hem. Mooie, spannende en bijzondere verhalen. Eén van de beroemdste verhalen is ‘Karel en Elegast’.
Het verhaal gaat over Karel de Grote. Hij krijgt van een engel de opdracht om te
gaan stelen. In de bossen ontmoet hij de zwarte ridder Elegast, die als struikrover
leeft. Karel zegt niet wie hij is en samen gaan ze op pad. Waarom Karel moet
stelen? Luister goed naar het verhaal.

Opdracht: Maak nu zelf het verhaal af. Bedenk hoe het afloopt met Elegast, de
trouwe dienaar, maar wel een dief. Schrijf dit op in een paar regels.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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