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Grieken en Romeinen

JAARGROEP 7

DIT WEET JE NU!

LES 1

DE GRIEKEN

Athene is een democratie. Alleen rijke mannen mogen
stemmen. Één op de drie mensen is slaaf.
Sparta en Athene zijn stadstaten. Een stadstaat is een stad
met een eigen bestuur. In Sparta is het leger belangrijk. Als een
jongen 7 jaar is wordt hij soldaat. Hij leert boksen. Als hij niet goed
luistert krijgt hij zweepslagen.
370 voor Christus worden Athene en Sparta verslagen. Macedonië
wordt een belangrijke staat. Alexander de Grote wordt koning. Hij
wil zijn rijk groter maken. Zijn leger verliest nooit. Het is heel goed
georganiseerd. De soldaten vechten in lange rijen dicht naast en
achter elkaar. Die opstelling heet falanx.

LES 2

ROME

Rome is een democratie. Het bestuur heet de senaat. Twee consuls
zijn de baas van de senaat.
Julius Caesar is generaal, 60 voor Christus wordt hij consul. En later
dictator. Hij wordt nooit keizer. Caesar (keizer) is zijn achternaam.
Om het volk tevreden te houden organiseert de senaat gratis spelen.
En deelt brood uit. Dat heet brood en spelen. In het amfitheater
vechten gladiatoren tegen wilde dieren of tegen elkaar. In het
theater worden vrolijke toneelstukken gespeeld.
Rome heeft veel voorzieningen. Via aquaducten stroomt water naar
de stad. Onder de stoep ligt een riolering. In de thermen kun je
heerlijk baden.

LES 3

Zo vecht een falanx.

Onder de stoep ligt de riolering.

HET ROMEINSE RIJK

Het Romeinse Rijk bestaat uit verschillende volkeren. De Romeinen
willen niet dat die elkaars vriend worden. En ze moeten de
Romeinen aardig blijven vinden. Je noemt dat verdeel en heers.
Keizers worden vereerd als een god. De christenen vinden dat niet
goed. Daarom verbieden de keizers het christendom. Later wordt
keizer Constantijn christen. En keizer Theodosius maakt van het
christendom zelfs de staatsgodsdienst, het enige geloof.
In 395 wordt het Romeinse Rijk in tweeën gedeeld. Steeds vaker
worden de rijken aangevallen door andere volkeren. Bijvoorbeeld
door de Hunnen. Veel volkeren slaan op de vlucht. Zo ontstaat een
grote volksverhuizing. De Hunnen en andere volkeren vallen het
Romeinse Rijk binnen. En ze winnen. Dit betekent de val van het
West-Romeinse Rijk.
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Verdeel en heers.

