Werkblad Karel de Grote

1

Karel de Grote

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

1. ....................................................................
2. ....................................................................
2

Vader van Europa

Karel is een groot krijgsman. Na veel veldtochten is Karels rijk bijna net zo groot als Europa nu.
Vergelijk de kaart van Europa met de kaart van het rijk van Karel de Grote. Let goed op het verloop van
de rivieren en de kustlijnen.
Welke Europese hoofdsteden zouden
nu in het rijk van Karel de Grote liggen?
Noem er vijf!

1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................
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Voor wat, hoort wat

3

Rust en eenheid is belangrijk in zo’n enorm rijk. Daarom laat Karel alle wetten en regels opschrijven.
Hij zorgt er ook voor dat iedereen zich daaraan houdt. Maar hoe controleer je dat? Karel heeft hier een
oplossing voor. Vul de volgende woorden in op de goede plek:

baas

“leen”

advies

land

oorlog

belasting

leenmannen

Karel de Grote heeft zo’n groot rijk dat hij niet overal tegelijk kan zijn.
Karel heeft daarom …................................. die hem helpen bij het besturen van zijn rijk. Zij geven
hem ….........…..… en helpen hem in tijden van …..................…… met geld en soldaten. In ruil
daarvoor krijgen deze mannen een stuk ……........…. te leen. Dat stuk land wordt een …................
genoemd. Over dit stuk land worden de mannen de ….......…........ De mensen die er wonen moeten
….....................… aan de leenman betalen. Dat kan geld zijn, eten of andere spullen.

4

Van krabbel naar handtekening

Karel laat wetten en regels opschrijven. Deze belangrijke papieren ondertekent
hij met zijn handtekening. Dan weet iedereen dat het bericht van hem is en dus
belangrijk. Maar Karel kan niet schrijven. Daarom bedenken ze iets slims. Zijn
secretaris zet de handtekening, Karel zet alleen twee kleine streepjes.
Zie je de letters K . R . L . S? Dit zijn de medeklinkers van Karels naam:
KaRoLuS. Zou de ruit in het midden de O kunnen zijn? Wie weet!
Bedenk een handtekening voor jezelf. Je kunt hiervoor je voornaam, je achternaam of alleen de
beginletters (initialen) van je namen gebruiken. Probeer verschillende dingen uit op een kladpapiertje.
Zet je mooiste ontwerp in dit kader.
Voorbeelden:

Lodewijk XIV - koning

Ludwig von Beethoven - componist
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Karin Joan - blogger
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