HISTORISCHE VAARDIGHEDEN
FEIT EN MENING HERKENNEN
De geschiedenis kan alleen tot stand komen door bronnen uit het verleden. Misschien wel één van de
meest beschreven personen ooit staat in deze opdracht centraal: Julius Caesar. Historici raken maar
niet uitgepraat over het leven van deze man: hoe lukte het hem om zoveel macht te vergaren?
Waardoor had hij zoveel succes in Gallië? Waarom besloot hij zich tot ‘dictator voor het leven’ te
benoemen? En waarom werd hij uiteindelijk in 44 v. Chr. vermoord? Veel vragen waarop veel
verschillende antwoorden bestaan.
In deze opdracht gaan we ons verdiepen in het leven van Julius Caesar. Je krijgt enkele citaten te lezen,
geschreven door tijdgenoten of mensen uit een latere tijd (primaire en secundaire bronnen). Het is
aan jou de taak om te bepalen of deze citaten feiten of meningen weergeven.
1. Lees bron 1 t/m 4. Geef per citaat aan of het gaat om een feit of een mening.
2. Het wordt lastiger wanneer je niet één of enkele zinnen krijg voorgeschoteld, maar een langer
stuk tekst. Lees bron 5 over de moord op Julius Caesar. Markeer de feiten met geel en de
meningen met rood.
bron 1 – uit Een kennismaking met de Oude Wereld:
‘In Rome was intussen Caesar opgekomen. Na een avontuurlijke start en enige militaire avonturen
in Azië volgde hij de gangbare cursus honorum (ambtenloopbaan)’
_______________________________________________________________________________
bron 2 – uit Commentarii de bello Gallico:
‘Toen Caesar in Italië hiervan hoorde en tegelijk zag dat de toestanden in Rome door het krachtige
optreden van Pompeius wat waren verbeterd, vertrok hij naar Gallië. Daar gekomen, had Caesar
enorm veel moeite om zijn hele leger te bereiken’.
_______________________________________________________________________________
bron 3 – uit Een overzicht van de geschiedenis:
‘In 58 v. Chr. werd Caesar benoemd tot gouverneur van Romeins Gallië.’
_______________________________________________________________________________
bron 4 – uit een schoolboek:
‘Uiteindelijk slaagde Caesar erin dictator te worden. Deze functie werd normaal alleen in het
leven geroepen in tijden van nood en dan slechts voor een korte periode.’
_______________________________________________________________________________
bron 5 – Suetonius schreef in De vergoddelijkte Caesar rond 120 na Chr.:
‘Toen Caesar merkte dat hij aan alle kanten met dolken werd aangevallen, trok hij zijn toga over
zijn hoofd en met zijn linker hand ook over zijn voeten, zodat hij er netjes bij zou liggen. In deze
houding werd hij drieëntwintig maal doorstoken. Alleen bij de eerste stoot kreunde hij, zonder een
woord. Maar volgens sommigen heeft hij, toen Marcus Brutus op hem afkwam, in het Grieks
gezegd: ‘Ook jij, m’n jongen?’’
_______________________________________________________________________________

