
Les 1   Rijke en arme Romeinen

In het centrum van elke 
Romeinse stad lag een 
plein: het forum. 
Hier werd markt 
gehouden en de 
belangrijkste gebouwen 
lagen aan dit plein.  
In de straten rondom het 
forum waren winkels, 
restaurants en 
badhuizen. In het 
badhuis was stromend water nodig. Dat kwam 
vanuit de bergen via ondergrondse gangen en 
over aquaducten naar de stad.
De rijke Romeinen woonden in grote villa’s. 
Arme mensen werkten hard om in één of twee 
kamers in een flat te kunnen wonen. 
Veel Romeinen werkten als slaaf. Slavernij was 
bij de Romeinen heel normaal.

het forum

Het marktplein in het centrum van een Romeinse 
stad.

het badhuis

Een openbaar gebouw waar Romeinen heen  gingen 
om zich te wassen, te sporten en om elkaar te 
 ontmoeten.

het aquaduct

Een soort brug over een dal waarover 
door een geul het water vanuit de 
bergen naar de stad stroomde.

de villa

Een groot luxe woonhuis met een open 
binnenplaats.

de slaaf

Iemand die niet vrij is, maar het bezit is van iemand 
anders.

brood en spelen

De keizer deelde aan zijn volk gratis graan uit om 
brood van te bakken en liet het volk vermaken met 
toneelspelen en gevechten.

het amfitheater

Een rond openluchttheater met schuin 
oplopende tribunes.

de gladiator

Een Romeinse zwaardvechter. 
 Gladiatoren vochten tegen elkaar of 
tegen wilde dieren om het publiek 
te vermaken.

de senaat

Een raad van mannen uit rijke Romeinse families 
die besluiten van de keizer moest bespreken en 
goedkeuren.

Pax Romana

Een periode van tweehonderd jaar vrede en 
welvaart in het Romeinse Rijk.

Les 2   Keizer van een groot rijk

Omdat de keizer niet wilde 
dat de arme bevolking 
tegen hem in opstand 
kwam, gaf hij hen gratis 
brood en spelen. Het volk 
werd in het amfitheater 
vermaakt. Het liefst keken 
de mensen naar gevechten 
tussen gladiatoren.
De keizer had niet alleen 
de steun van het volk 
nodig, maar ook van een raad van oude mannen, 
de senaat. Die moest zijn plannen goedkeuren.
Keizer Augustus was de eerste Romeinse keizer. 
Hij bestuurde het rijk zo goed dat er een 
lange tijd van vrede en welvaart aanbrak:  
de Pax Romana. Na zijn dood was hij de eerste 
keizer die als god vereerd werd.
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het meergodendom

Het geloof in meerdere goden.

het christendom

De godsdienst waarbij mensen geloven in 
 Jezus Christus.

het eengodendom

Het geloof in maar één god.

vervolgen

Mensen achternazitten en gevangennemen.

de kerk

Een gebouw waar christenen 
samenkomen om te bidden.

de staatsgodsdienst

De offi ciële godsdienst in een land.

Les 3   Een nieuw geloof

Romeinen geloofden in 
meer dan één god. 
Dat noem je 
meergodendom. 
Volgelingen van Jezus 
Christus stichtten een 
nieuw geloof: 
het christendom. 
Zij geloofden maar in 
één god. Dat heet 
eengodendom.
De keizer liet de christenen vervolgen omdat zij 
hem niet als god wilden vereren. Ondanks dat 
groeide het aantal christenen snel.
Keizer Constantijn was de eerste Romeinse keizer 
die christen werd. Hij stopte de vervolgingen. 
De christenen mochten hun eigen kerken 
bouwen. Rond 400 werd het christendom zelfs 
de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

Vind een antwoord

Om de geschiedenis beter te begrijpen 
onderzoek je gebeurtenissen. Je stelt jezelf 
vragen. De informatie die je verzamelt, 
helpt je om antwoorden te vinden.

Les 1
Je hebt bronnen van Romeinse badhuizen 
bestudeerd. Zo kun je erachter komen hoe het 
water daar werd verwarmd.

Les 2
Je hebt bronnen over het Colosseum uit 
de Romeinse tijd geselecteerd. Zo kun je 
achterhalen wat er in die periode allemaal 
gebeurde.

Les 3
Je hebt beschrijvingen van kenmerken van 
goden gelezen. Zo kun je bepalen wie welke 
god is.

Zo leer je voor de toets•   Bekijk de samenvatting. •    Leer de teksten en de dik gedrukte woorden.•    Vraag iemand om je te overhoren.
De toets is op     

romeinen

Dit kan ik nuLEREN VOOR DE TOETS   
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