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Naam

Samenvatting hoofdstuk 3
Doel: Om te leren

Les 1

Karel de Grote in Spanje

Karel reisde veel door zijn grote rijk, ook om nieuwe gebieden te
veroveren. In Spanje veroverde hij de Spaanse stad Pamplona waar
moslims de baas waren. Er woonden ook christenen en joden in de stad.

Les 2

Een onveilige tijd

Karel de Grote gaf leiding aan een groot rijk. Leenmannen hielpen hem
bij het bestuur. Zij moesten altijd trouw zijn aan hun leenheer. De
meeste mensen in het rijk van Karel waren halfvrije boeren of horigen.
Zij werkten vooral voor hun heer. Na Karels dood werden de
leenmannen minder trouw aan de leenheer. Ook kwamen er aanvallen
van de Vikingen. Daardoor werd het minder veilig in het rijk. Edelen
bouwden kastelen met kantelen en burchten om hun bezittingen, de
horigen en het vee te beschermen.

Les 3

Europa wordt christelijk

De Germanen geloofden in meerdere goden. Rondreizende monniken
en priesters kwamen om hen te bekeren tot het christelijke geloof. Ze
werden dan gedoopt. De Germanen konden maar moeilijk wennen aan
hun nieuwe geloof. Daarom besloot de kerk gebruiken uit hun oude
godsdienst in het christelijke geloof op te nemen. Monniken en nonnen
gingen in kloosters leven. De kerken maar ook de kloosters kregen vaak
geschenken van edelen waardoor ze erg rijk werden.
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Les 4

Christenen en moslims

De Arabische handelaar Mohammed begon een nieuwe godsdienst: de
islam. Hij was een profeet van Allah. De islam is de godsdienst van de
moslims. Mohammed en zijn opvolgers, bijvoorbeeld de kalief, gingen
gebieden veroveren om mensen te bekeren. Vanuit Marokko
veroverden de Moren grote delen van Spanje. Dit deden ze onder
leiding van de emir. Het gebedshuis van de moslims was de moskee,
meestal herkenbaar aan een koepel en minaret. De imam gaf leiding
aan de moskee.

