De Middeleeuwen
De middeleeuwen
De middeleeuwen duurden ongeveer van 500 tot 1500. De mensen leefden toen heel anders dan
nu. De meeste huizen waren van hout. Er waren bijna alleen zandwegen. Gas en elektriciteit waren
nog onbekend. Water haalde men uit een put of uit een sloot. Van riolering had men nog nooit
gehoord, dus er waren ook geen w.c.'s. De mensen droegen andere kleren. Ze sliepen op stro en
wasten zich bijna niet. Ze aten ook heel anders dan wij.

Huizen
De huizen van de boeren waren koud en donker. Er was meestal maar één kamer waren het hele
gezin leefde. Midden in die kamer brandde een vuur waarmee het hele huis verwarmd moest
worden en waarop gekookt werd. Er stonden meestal alleen wat houten tafels en banken en er lag
stro om op te slapen.

Eten en drinken
De mensen aten maar twee keer per dag en ze hadden maar weinig te eten. Meestal aten ze
brood, gortenpap meelpap en soms wat kaas of groente. Vlees was veel te duur. Heel soms was er
een beetje gezouten spek. Het water was vies en je kon er snel ziek van worden. Daarom dronken
de meeste mensen in die tijd bier.

Werken
De mensen in de Middeleeuwen moesten heel hard werken om genoeg voedsel te hebben om te
kunnen eten en om de landheer te betalen. Vanaf het eerste straaltje licht in de morgen waren ze
aan het werk. Iedereen moest meehelpen; man, vrouw, maar ook alle kinderen. Die gingen niet naar
school. Dat konden alleen de heel rijke mensen zoals de landheer, betalen.

Kleren
De kleren in de middeleeuwen hadden niet zulke mooie kleuren als de kleren van nu. Ze waren
gemaakt van wol van de schapen en waren bruin of zwart. Het ondergoed was van linnen. Dat is een
stof die geweven word. De kleren werden bijna nooit gewassen en stonken vaak ontzettend.
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Wat wist je al over de middeleeuwen. Schrijf dat hieronder op.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Praat er met je buurman over. Wat wist hij al over de middeleeuwen?
Schrijf van alle alinea’s in één zin op wat het belangrijkst is.

De middeleeuwen …………………………………………………………………………………………………………………
Huizen ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Eten en drinken ……………………………………………………………………………………………………………………..
Werken …………………………………………………………………………………………………………………………………
Kleren ……………………………………………………………………………………………………………………………………



In de middeleeuwen werden mensen snel ziek. Waardoor was dat, denk je?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Wat voor soort tekst is dit?

O informatief



O verhalend

O krantenbericht

Ben je door de tekst meer te weten gekomen over de middeleeuwen? Zo ja, wat dan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Waar op internet zou je nog meer informatie over de middeleeuwen kunnen vinden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Wat klopt niet over de middeleeuwen.

O alleen de rijken gingen naar school



O mensen werden snel ziek

O er was al elektriciteit

De onderstreepte woorden zijn verwijswoorden. Geef aan waar ze naar verwijzen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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