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De volken die leefden in de vroege 
middeleeuwen maakten onderling nogal eens 
ruzie. Hier kwamen bijlen, knotsen en speren 
aan te pas. Ze vochten man tegen man en 
probeerden elkaar de kop in te slaan. 

Thema 8.1 Les 1
angstige acteurs
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heT middeL-
eeuWse Leven
De tijd van de monniken en ridders 
noemen we ook wel de vroege 
middeleeuwen. De bevolking werd 
ingedeeld in drie standen: boeren, 
geestelijken en adel. De meeste 
mensen waren arme boeren. Voor 
hen was landbouw het belangrijkste 
bestaansmiddel. Bijna iedereen was 
christen. Sommige geestelijken leefden 
in kloosters: de monniken. Zij leefden 
volgens strenge regels van de kerk.  
Een kleine groep mannen van adel werd 
ridder. Sommigen kregen van de koning  
of de keizer een stukje land en een 
kasteel te ‘leen’. In ruil daarvoor moesten 
ze de bewoners beschermen en de koning 
of keizer helpen met vechten en besturen. 
Op hun domein woonden en werkten 
horige boeren. Tijdens de middeleeuwen 
was er veel om bang voor te zijn. Als de 
oogst mislukte, ontstond er hongersnood. 
Buiten de dorpen en kloosters kon het 
erg gevaarlijk zijn. Wilde dieren en 
roversbendes trokken door het land  
en uit Noord-Europa kwamen de  
Vikingen. 
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In de vroege middeleeuwen 
woonden de meeste mensen 
in dorpen. Ze bewerkten 
het land en leefden van de 
oogst. Natuurrampen zoals 
een overstroming of een heel 
droge zomer waren dan ook 
een drama. Als de oogst mislukte, 
betekende dat voor veel mensen de 
hongerdood. Zieke mensen, ouderen en 
kleine kinderen stierven meestal als eerste.

Het was in West-Europa een onrustige tijd  
in de vroege middeleeuwen. Er trokken 
bendes rovers rond die het leven in de 
dorpen onveilig maakten. Tegen een groep 
wilde mannen met wapens kon de bevolking 
van een boerendorpje niet veel doen. 
Dorpen werden overvallen, eten en spullen 
werden geroofd en mensen gedood of met 
geweld meegenomen. De mensen waren in 
die tijd vaak bang en bleven het liefst dichtbij 
huis. Vanaf ongeveer het jaar 800 drongen 
de Vikingen Europa binnen op zoek naar 
landbouwgrond en om te handelen. Dit liep 
soms uit op een plundertocht.

Kindersterfte

HONGER

ROVERS

 Dit soort wapens zijn gevonden in  
 de graven van mannen die in de vroege  

 middeleeuwen leefden. 

ZIEKTES 

WEETJE
Gemiddeld haalden in een gezin 

2,9 kinderen de volwassen leeftijd.

OORLOG

In de vroege middeleeuwen werden de  
mensen niet oud. Door ziektes, oorlog of andere 
gevaren haalden de meeste mensen nauwelijks  
hun veertigste verjaardag. Welke gevaren lagen  
er allemaal op de loer?

Als je werd geboren in deze tijd was  
de kans groot dat je niet erg oud werd.  
Eén op de twintig kinderen stierf al bij  
de geboorte. Ook als een kind opgroeide,  
was de kans om in leven te blijven klein.  
Uit middeleeuwse bronnen weten we  
dat een groot deel van de kinderen  
doodging voor hun derde jaar. Ouders  
waren dan natuurlijk verdrietig, maar  
zagen het ook als de wil van God. 

Er waren veel ziektes waaraan je in de 
middeleeuwen kon overlijden. Dat kwam  
onder andere door de slechte hygiëne.  
Vooral besmettelijke ziektes waren  
echte killers. Aan veel ziektes kon  
niets worden gedaan. Bidden  
om genezing was het enige  
medicijn.  
Mannen werden gemiddeld  
45 jaar. Bij vrouwen lag dat 
gemiddelde een stuk lager.  
Veel vrouwen stierven tussen  
hun 18e en 29e tijdens  
een bevalling.

 De Vikingen lieten de dorpen die ze  
 plunderden in puinhopen achter. 

WEETJE
In de vroege middeleeuwen 

kromp de bevolking van Europa 
met meer dan de helft. Dit 
kwam vooral door ziektes.

WEETJE
Ruzies tussen dorpelingen  
werden vaak uitgevochten  

met geweld. Een gevaarlijke 
wraakactie was brandstichting. 

De boerenhuizen van hout  
met daken van riet of stro  
brandden als een fakkel.


