
CHRONOLOGIE 
 DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ROMEINSE RIJK 
 
Het maken van een eenvoudige tijdbalk kan leerlingen vaak helpen bij het begrijpen van de 

geschiedenis, maar wordt door veel leerlingen niet enthousiast ontvangen. Natuurlijk moeten 

leerlingen de belangrijkste jaartallen kennen, maar dat is vaak niet het doel. Leerlingen moeten 

bijvoorbeeld veranderingen zien, continuïteiten herkennen, door historische analogieën het heden 

kunnen verklaren of in ieder geval oorzaken en gevolgen zien. In de werkvorm ‘Chronologie’ gaan 

leerlingen met al deze zaken aan het werk en komt de eenvoudige tijdbalk tot leven. 

De ‘Chronologie’ laat leerlingen:  

- leren argumenteren en redeneren 

- leren de dimensie tijd ervaren 

- het nut van feitelijke kennis ervaren 

- historisch denken 

Onderwerp Het kenmerkend aspect: ‘de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-

Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde’ 

Activiteit Leerlingen doorlopen verschillende ronden waarin ze uiteenlopende activiteiten 

moeten verrichten 

Tijdsduur De werkvorm duurt 50 minuten, inclusief nabespreken 

Beginsituatie Niveau: bovenbouw havo/vwo 

In de klas is er aandacht geweest voor de opkomst en ondergang van het West-

Romeinse Rijk  

Instrueren Wat: chronologie van het Romeinse Rijk 

Hoe: in tweetallen doorloop je verschillende ronden waarin je ontwikkelingen, 

afbeeldingen en bronnen op de juiste plek moet leggen  

Waarom: kennis van de chronologie van het Romeinse Rijk  

Uitvoeren Leerlingen doen de activiteiten in tweetallen. De leerlingen krijgen een 

opdrachtenblad en een uitwerkblad (print deze op A3-formaat). 

Nabespreken Wat: wat heb je geleerd? Welke ontwikkelingen zie je? 

Hoe: hoe hebben jullie het gedaan? Wat deden jullie waardoor het goed ging? 

Waarom: zo krijg je inzicht in het verloop van het Romeinse Rijk 

Advies is om iedere ronde 10 minuten te laten duren en deze dan vervolgens 

gezamenlijk na te bespreken (dit om te voorkomen dat leerlingen gedurende het 

proces niet te herstellen fouten maken). 

Literatuurverwijzingen:  

- Cole, T., The course of the Empire (schilderijen, 1833-1836). 

- Havekes, H. (red.), Geschiedenis doordacht: Actief Historisch Denken 2 (Boxmeer, 2005). 

- Fisher, P. (red.), Thinking Through History (Londen, 2000). 

- Vries, J. de (red.), Actief Historisch Denken: Opdrachten voor activerend geschiedenisonderwijs 

(Boxmeer, 2004). 
Deze werkvorm is volledig tot stand gekomen om geschiedenisdocenten te inspireren activerende didactiek toe te passen in 

hun lessen. Mocht u van mening zijn dat in deze specifieke werkvorm content gebruikt is waarover u copyright beschikt, kunt 

u zich wenden tot de beheerder van de website.  
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In deze werkvorm ga je kijken naar een aantal belangrijke hoogte- en dieptepunten tijdens het bestaan 

van het Romeinse Rijk. Welke bestuursvormen heeft het Rijk gekend? Welke gebeurtenissen 

bepaalden het succes van het imperium? En: waardoor werd de ondergang van het Rijk veroorzaakt? 

Doorloop hiervoor de verschillende ronden. 

 

Ronde 1 

Bestudeer de tijdbalk en plaats onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. 

1. Germanen vallen het Romeinse Rijk binnen en zetten de laatste keizer, genaamd Romulus, af. 

Dit betekende het einde van het West-Romeinse Rijk. 

2. De Romeinen kwamen in aanraking met de prachtige Griekse kunst en cultuur. In dit jaar werd 

Griekenland dan ook veroverd en onderdeel gemaakt van het alsmaar groeiende Romeinse 

Rijk. 

3. Om de stabiliteit in het Romeinse Rijk terug te laten keren werd besloten tot het opsplitsen 

van het Rijk in tweeën.  

4. De stad Rome zou volgens de overlevering in dit jaar zijn gesticht. Veel Romeinen vonden 

echter dat de stad een glorieuze oorsprong verdiende en geloofden dan ook graag in de mythe 

van Romulus en Remus. 

5. Julius Caesar noemde zichzelf dictator voor het leven. De senaat zag hem als een gevaar en 

besloot hem te vermoorden.  

6. Nadat Italië veroverd was begon in dit jaar de expansie van de Romeinen naar buiten toe: er 

wordt oorlog verklaard aan Carthago, in Noord-Afrika. Het voornaamste doel: de macht 

vergaren over het Middellandse Zeegebied. 

7. Onder keizer Octavianus (Augustus) begon er een lange periode van vrede en rust in het 

Romeinse Rijk, ook wel de Pax Romana genaamd  

8. Met de groei van het Romeinse Rijk werd het belang van goede generaals alsmaar belangrijker. 

In dit jaar slaagde generaal Julius Caesar erin Gallië te veroveren. 

 

Ronde 2 

Het Romeinse Rijk heeft gedurende haar bestaan drie verschillende bestuurssystemen gekend. Geef 

in de tijdbalk aan om welke drie bestuurssystemen het gaat, van wanneer tot wanneer deze in het rijk 

bestonden (zet de juiste tijden in de tijdbalk) en wie er gedurende deze periodes de macht had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ronde 3 

In de negentiende eeuw schilderde de Engelsman Thomas Cole vijf prachtige schilderijen die het 

verloop van het Romeinse Rijk laten zien, van opkomst tot ondergang. Bestudeer de vijf schilderijen in 

de tijdbalk (en hieronder) en plaats ze in de juiste chronologische volgorde. Bedenk voor ieder schilderij 

een passende titel. 

 

 
Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 



 
Afbeelding 3 

 
Afbeelding 4 

 

 

 

 

 

 



 
Afbeelding 5 

 

Ronde 4 

Het einde van het West-Romeinse rijk wordt door historici gesitueerd in 476, met het afzetten van de 

laatste West-Romeinse keizer. Toch kunnen er meer indirecte oorzaken worden gegeven voor de val 

van het rijk. Bestudeer de bronnen in de tijdbalk en schrijf onder iedere bron welke oorzaak er in de 

bron wordt gegeven. 
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Bestuurssysteem 1: ________________________ 

Toelichting: ______________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Bestuurssysteem 2: ________________________ 

Toelichting: ______________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Bestuurssysteem 3: ________________________ 

Toelichting: ______________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Volgorde nummer: ____ 

Titel schilderij: _____________________ 

__________________________________ 

Volgorde nummer: ____ 

Titel schilderij: _____________________ 

__________________________________ 

Volgorde nummer: ____ 

Titel schilderij: _____________________ 

__________________________________ 

Volgorde nummer: ____ 

Titel schilderij: _____________________ 

__________________________________ 

Volgorde nummer: ____ 

Titel schilderij: _____________________ 

__________________________________ 

bron 1 – L. de Blois en R.J. van der Spek schreven in Een 

kennismaking met de oude wereld:  

‘In 406 kwamen de westelijke Germaanse stammen massaal 

over de Rijn. De Visigoten, één van deze stammen, vielen 

Italië binnen en plunderden in 410 Rome, een gebeurtenis die 

in de hele Romeinse wereld diepe indruk maakte. Daarna 

vestigden de Visigoten zich in ZuidwestGallië (het huidige 

Frankrijk). Een Germaanse generaal, Odoaker, nam in 476 het 

bestuur van het Romeinse Rijk over en werd koning van de 

Germanen in Italië. Hiermee kwam er een definitief einde aan 

het West-Romeinse Rijk. 

Oorzaak: _________________________________________ 

_________________________________________________ 

bron 2 – E. Gibbon schreef in The decline and fall of the 
Roman Empire:  
‘De belangrijkste oorzaak van de ondergang van Rome was 

het zogeheten imperial overstretch: het rijk was te groot 

geworden om het goed te kunnen besturen en te 

beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Om die reden was 

het omstreeks 300 al opgedeeld in een westelijk en een 

oostelijk deel.’ 

Oorzaak: _________________________________________ 

_________________________________________________ 

bron 3 – E. Gibbon schreef in The decline and fall of the 
Roman Empire:  
‘De val van het Romeinse Rijk hangt nauw samen met het 
succes van het christendom vanaf de vierde eeuw. Nadat 
keizer Constantijn met het Edict van Milaan het christendom 
accepteerde, nam het aantal christenen in hoog tempo toe. 
Het christendom staat immers voor pacifisme, terwijl het 
Romeinse Rijk juist kon groeien en beschermd bleef door 
bruut geweld van Romeinse soldaten.’  
Oorzaak: _________________________________________ 
_________________________________________________ 

Ronde 1 

Ronde 2 

Ronde 2 

Ronde 3 

Ronde 4 


