
 HOE LEEFDEN DE MENSEN IN DE MIDDELEEUWEN?3

■ Geef telkens de drie vakken die bij elkaar horen dezelfde kleur.

stad bescherming smalle straatjes

geen riolering ambacht kleermaker

gracht brandgevaar ziektes

gilde pestmasker burcht

tuniek pijl en boog paard

stormram pij monnik

ridder miniatuur kap

abdij harnas katapult

■ Vul de klassenpiramide aan. 
Kies uit: vrije boer – geestelijken – lijfeigene – adel – ridder.
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde wat kruistochten zijn.
■ Ik leerde hoe de mensen in de middeleeuwen leefden.

■ Noteer het juiste woord onder elke foto.
Kies uit: kantelen - pestmasker - stormram - miniatuur - abdij - steekspel.

Burchten zorgden voor bescherming tegen plunderaars en aanvallers. De hoge stenen muren 
met schietgaten en kantelen boden de mensen rond de burcht een veilige plaats. Soms was er 
zelfs een slotgracht met ophaalbrug. 

Rond de burcht woonden lijfeigenen in lemen hutjes. Ze bewerkten het land van de 
kasteelheer en moesten het grootste deel van de oogst afgeven. De kasteelheer was meestal 
een ridder, graaf of hertog.

Monniken woonden in een abdij. Ze werkten op hun eigen domein in de tuin. Hun dag 
bestond vooral uit werken en bidden. Monniken konden lezen, een uitzonderlijk talent in de 
middeleeuwen. Ze vertaalden de Bijbel heel nauwkeurig en nauwgezet door alle woorden een 
voor een over te schrijven met een ganzenveer. De eerste letter van een bladzijde was een 
mooi versierde tekening: een miniatuur.

In de middeleeuwen ontstonden almaar meer steden. De poorters woonden binnen de muren 
van de stad. In de nauwe straatjes was er gevaar voor ziektes, branden en rovers. De meeste 
mannen hadden een ambacht: ze maakten iets (smid, bakker, klompenmaker …). Elk ambacht 
had een vereniging (gilde) die de regels bepaalde.

tekenen aankruisen omkringen
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meten

zien
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Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob
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Tientje Tel
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denkwolk leren leren
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DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan de tijdband lezen en de prehistorie en oudheid aanduiden.
■ Ik kan vertellen over de tijdperiodes vóór de middeleeuwen.

 KRUIS EN SCHILD2

■ Wat betekent het kruis op het schild van de kruisvaarder?

Vanaf 1096 trokken verschillende keren grote groepen christenen naar de voor 
hen heilige stad Jeruzalem. Dat was een heel lange en moeilijke tocht te voet. 
Veel Europeanen deden het, omdat de paus hen had opgeroepen om Jeruzalem te 
bevrijden. De Arabieren waren daar baas. Maar de meeste kruisvaarders waren 
mensen die zin hadden in avontuur. 
Die tochten heetten kruistochten. Veel kruisvaarders hadden een 
rood kruis op hun kledij. 
De meeste kruistochten liepen niet goed af. Veel kruisvaarders 
stierven onderweg of kwamen heel vermoeid aan. De 
kruisvaarders die terugkeerden, brachten nieuwe dingen mee 
die ze bij de Arabieren hadden gezien. 
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Kruisvaarders vallen 
Jeruzalem aan. Het standbeed van Godfried 

van Bouillon staat in Brussel.

ACTIVITEIT 4 MET HET KRUIS OP TOCHT

 SITUEREN IN DE TIJD1

■ Situeer de middeleeuwen op de tijdband.
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Wist-je-datje
Godfried van Bouillon was een van de leiders van de eerste kruistocht.

Wist-je-datje

Een voettocht naar 

Jeruzalem duurde minstens 

drie jaar.

middeleeuwen

Het kruis staat symbool voor de strijd die men levert als christen.
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