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Gemaakt door: 

Jenny Smetsers 

Esther Ikink 

Daniëlla Theuws 
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Werkblad 1. Inleidende les. 
 

Wat is vrijheid? 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent vrijheid voor jou? 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij vrijheid in je leven? Leg je antwoord uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Leeft iedereen in de wereld in vrijheid? Leg je antwoord uit. 
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Werkblad 2 

 

‘Het houten zwaard’. 

 

Kijkvraag: Wat zie je aan vrijheid in de film? Gebruik het woordweb om je antwoorden in 

kernwoorden op te schrijven. 

(Maak er zo nodig meer lijntjes bij).

Vrijheid: 

Wat heb ik gezien 

in de film aan 

vrijheid? 
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Werkblad 3 

(Let op dat iedereen dit werkblad invult). 

1. 2. 

3. 4. 
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Het Houten Zwaard, les 1 
  

 

 

Vraag: Wat betekent vrijheid als je macht hebt? 

 

Vrijheid en geld 
Vaak denken mensen dat het hebben van  

geld je veel vrijheid en macht geeft. 

En vaak klopt dat idee ook wel: als je geld  

hebt om een auto te kopen, ben je niet  

afhankelijk van een fiets of het openbaar  

vervoer en kom je makkelijker op je  

bestemming aan.  

Of je gaat werken en van je eerst verdiende  

geld mag je zelf kiezen wat je ermee doet;  

een nieuwe game, jas of mobiel kopen.  

Je hebt een groot bedrijf, waarmee je veel geld verdient en waarin jij beslist 

wie er mag werken en wie niet. 

Je hebt misschien al ontzettend veel geld en je hebt alles al, wat moet je dan 

nog met al dat geld? 

 

Werk  in tweetallen. 

Vraag1: Zou je kunnen zeggen dat je met weinig geld wat vrijheid en een 

beetje macht hebt en dat je met veel geld veel vrijheid en ook macht hebt?  

Probeer jullie antwoord in één zin op te schrijven. Vergeet niet om erbij te 

zetten waarom jullie dit vinden. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

omdat  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Rijke en arme bevolking 
In het Rome van onze gladiator Flamma, waren er, net als nu, verschillen in 

rijkdom. We gaan even terug in de tijd. Helemaal onderaan leven de slaven, 

mensen die nauwelijks of geen eigendommen hebben. Ook hebben ze geen 

burgerrechten. Ze zijn zelf eigendom van hun bazen, die geld hebben 

betaald aan de slavenhandelaar.  

Daarboven komen de proletariërs. Een proletariër is een persoon die te arm 

is om voor zichzelf te zorgen, maar hij is wel vrij. Het komt zelfs wel voor, dat 

een slaaf een beter leven heeft dan een proletariër; een slaaf moet gezond 

blijven en krijgt dus eten en onderdak. Maar de arme proletariër heeft wel de 

vrijheid om te mogen stemmen bij verkiezingen voor de Senaat (de regering). 

De gewone man in Rome is een plebejer. Dit zijn werkende burgers die 

genoeg geld verdienen om hun familie te onderhouden. Ze leven in vrijheid en 

hebben natuurlijk ook stemrecht.  

En zoals we uit de Middeleeuwen de adel kennen, waar bijvoorbeeld de 

ridders bij hoorden, is er in Rome ook een bovenlaag, de elite. 

Als je bij een adellijke, rijke familie hoort, ben je een patriciër. Dan heb je 

stemrecht, maar dan maak je ook kans om in de Senaat gekozen te worden. 

 

Extra opdracht individueel:  Wie hoort waar in de Romeinse wereld? 

 

Lees de tekst en de opdracht op de 

volgende pagina. Vul dan de juiste letters bij 

de lagen in.   

   1._______________ 

   2._______________ 

   3._______________ 

   4._______________ 

   5._______________ 

   6._______________ 
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Vanaf 31 v.Chr. werd het Romeinse Rijk een keizerrijk. De keizer was een 

alleenheerser. Zijn belangrijkste helpers, legeraanvoerders en bestuurders 

van verre gebieden, koos hij uit zijn senatoren. Senatoren kwamen uit de 

oudste, rijkste en voornaamste families van Rome. Zij waren meestal 

grootgrondbezitters, de (bijna altijd) adellijke elite.  

De kooplieden waren even rijk maar kwamen vaak niet uit belangrijke families 

en stonden daarom een trapje lager in aanzien. Ze verdienden veel geld aan 

hun handel in het hele rijk of ze verhuurden huizen in de grote steden. 

In de middenklasse hadden de beeldhouwers, goudsmeden, advocaten en 

artsen het ook vrij goed. De andere bestonden uit eenvoudigere mensen: 

kleine boeren, ambachtslieden en herbergiers. 

Het proletariaat was het grootste deel van de bevolking. Zij waren zeer arm, 

hadden meestal geen werk. Wie werk had kreeg een zeer laag loon, 

nauwelijks genoeg om te overleven. 

En dan waren er nog de slaven: gevangengenomen soldaten, vrouwen en 

zelfs kinderen uit vijandige gebieden. Zij werkten in huishoudens, 

steengroeven, mijnen, landbouw, roeiers in galeien,... 

 

Tot welk deel van de piramide behoren de volgende mensen: 

A winkeliers   D kleine boeren G senatoren     J beeldhouwers 

B proletariaat  E goudsmeden H slaven     K grootgrondbezitters 

C ambachtslieden  F kooplieden  I herbergiers     L keizer  

Je kunt deze opdracht ook maken via: 

http://openleerhuis.be/oefeningen/3/5/17/89/3/817/index.html 

 

Werk in tweetallen: 

Lees nu onderstaande bronnen over verschillende standen (groepen) in 

Nederland.  

Bron 1: 

De WAV (Wet arbeid vreemdelingen) verbiedt werkgevers en particulieren om 

vreemdelingen, die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning voor zich te laten 

werken. Het inzetten van illegale arbeidskrachten gaat immers ten koste van 

legale arbeidskrachten, die daardoor moeilijker aan werk komen. Bovendien 
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worden illegale arbeidskrachten vaak onderbetaald en worden sociale 

premies en belasting ontdoken. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie met 

bonafide (betrouwbare) werkgevers.  
Bron: www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsverhoudingen/illegale_arbeid/ 

Bron 2: 

Nederland is een welvarend land. Maar soms heeft iemand een steun in de 

rug nodig. Mensen zonder inkomen krijgen een uitkering. Ook bestaan er 

bijdragen in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. De overheid verstrekt 

subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en woningbezitters. 
Bron: www.rijksoverheid.nl/themas/subsidies-uitkeringen-en-toeslagen 

Bron 3: 

De Franse socioloog Pierre Bourdieu heeft … vastgesteld dat 'de rijken', die 

beschikken over 'economische hulpbronnen' en 'culturele hulpbronnen', deze 

gebruiken om hun kinderen op een hoger niveau te houden dan de – steeds 

naar boven reikende – middenmoot. De rijke elite weet dat ze op de hielen 

wordt gezeten door de hogere middenklasse, die niets liever wil dan een 

trapje stijgen op de maatschappelijke ladder. 
Malou van Hintum, Onder elkaar, de terugkeer van de standen in Nederland, Vrij Nederland, 06-09-03 

  

Vraag 2:  
A. Teken de piramide van de extra opdracht hieronder na. Vergelijk de 

Romeinse standen nu met de Nederlandse groepen in de maatschappij. 

Schrijf de Nederlandse benamingen nu op de juiste plaats in de piramide. Let 

op: je mag de onderstreepte begrippen uit de bronnen gebruiken, maar wie 

weet ken je zelf nog meer benamingen! 

B. Stel dat je van iedere Romeinse groep een paar mensen met een 

tijdmachine naar onze tijd zou flitsen. Welke beroepen zouden ze dan kunnen 

hebben? Schrijf deze beroepen nu naast of onder de Nederlandse ‘standen’; 

je mag ook figuurtjes tekenen met de kleding die bij het beroep passen. 

C. Nu heb je beeld van de standen zoals we die in Nederland kennen. Zie jij 

verschil tussen de Romeinen en de Nederlanders? 

Schrijf er twee op: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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De Piramide van Nederland: 
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Macht en aanzien 
Als je rijk bent, kijken mensen tegen je op. Je hebt veel aanzien. En als je dat 

hebt, heb je op de één of andere manier macht. Blijkbaar heb je iets gedaan 

waardoor je zo rijk bent. In Rome kon je op een paar manieren rijkdom 

vergaren. 

De gemakkelijkste manier was geboren worden in een patriciërsfamilie. Dan 

was je vanzelf rijk. Een andere manier was het verdienen van geld als 

ondernemer, zoals de baas van Flamma deed met zijn gladiatoren. En je kon 

natuurlijk gokken; in de film is te zien dat mensen op de tribune geld inzetten 

op hun populairste gladiator.  

 

 Werk individueel bij vraag 3, 4 en 5: 

Vraag 3: Welke soort rijkdom heeft volgens jou het meeste aanzien? 

 

 

Als ondernemer en gokker had je je eigen geld verdiend, maar had je geen 

echte verplichtingen met dit geld naar de rest van de Romeinse bevolking.  

Als patriciër steeg je in aanzien als je een hoge functie kreeg in het Romeinse 

bestuur. Zo’n functie kreeg je als je genoeg stemmen had gewonnen.  

Vraag 4: Maar wie waren ook alweer de groepen die mochten stemmen? 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

 

De groep waar veel stemmers bij zaten, was ook de armste groep. En die 

mensen moesten natuurlijk worden overgehaald om op de beste patriciër te 

stemmen. Als je nauwelijks kunt eten en je moet heel lang werken voor je 

beetje geld, is het fijn als je een keer lekker kan eten en kunt ontspannen. 

Vraag 5: Wat gingen die rijken dus doen denk je? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Met dit idee van brood en spelen gingen de latere Romeinse keizers door. 

Hiermee behield de top hun aanzien, hoewel ze er iets voor over moesten 

hebben. Hun status bestond niet alleen uit rijkdom, maar ook wat ze ermee 

deden voor andere mensen. 

 

Werk nu weer in tweetallen: 

Vraag 6: Zoek via internet of een woordenboek het volgende begrip op:  

Noblesse oblige =  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Daarna schrijf je op wat dit volgens jullie betekent; wat doet iemand die zich 

aan ‘noblesse oblige’ doet? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Gebeurt dat nog steeds? Geef ook voorbeelden. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Zo zie je, dat je best veel vrijheid hebt als je rijk bent, maar dat je vaak ook 

verplichtingen hebt. 

 

Je hebt eerder gezien welke groepen we in Nederland kennen. En je weet nu 

dat de Romeinse rijken niet zomaar alles konden doen en dat er ook 

verplichtingen waren. Ook is er een verband tussen rijkdom, macht, aanzien 

en vrijheid. 

 

 

 

 

Op de volgende pagina staat de eindopdracht van deze les. 
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Eindopdracht: 
 
We begonnen met de vraag 

Wat betekent vrijheid als je macht hebt? 

Kijk nu nog eens naar het antwoord dat je op de eerste vraag hebt gegeven. 

Je gaat voor jezelf na of je dat antwoord nog steeds goed en volledig vindt. 

Op de volgende pagina geef je antwoord op de vraag van de eindopdracht:  

Is rijkdom hetzelfde als macht? Wat betekent vrijheid als je macht hebt? Zorg 

ervoor dat je in je antwoord iets zegt over vrijheid, macht, aanzien en rijkdom. 

Je mag alle begrippen die we zijn tegengekomen gebruiken. Kijk hiervoor in 

de begrippenlijst bij deze les. 

Hieronder zie je dat je je antwoord kunt opschrijven. Maar je kunt hier 

natuurlijk ook een collage, een tekening, een powerpoint of een stripverhaal 

aan toevoegen!   

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Nu gaan we in de klas een paar antwoorden bekijken. Vul hierboven zelf 
in een andere kleur aan wat jij nog belangrijk vindt als je iets nieuws 
hoort. 
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Begrippen 
Burgerrechten = het geheel van voorrechten die sommige mensen in het 

Romeinse Rijk hadden, zoals het recht op een eerlijk proces.  

Proletariër = persoon die te arm is om voor zichzelf te zorgen.  

Plebejer = gewone burger van Rome.  

Patriciër = persoon uit een rijke en belangrijke familie.  

Aanzien = hoe iemand beoordeeld wordt: in hoog aanzien staan betekent veel 

waardering of respect krijgen. 

Noblesse oblige = adel verplicht (plus zelf gevonden uitleg). 

 

 

Na de inleidende les en deze les heb je gezien wat vrijheid kan 
betekenen; veel plezier bij de volgende les! 
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Naam: 
Klas: 
 
Opdracht 1 
A) 

  
B) 
 
 
 
 
 

 Kolonie van Kolonie tot  

Nederlands-Indië   

Suriname   

Nederlandse Antillen   

Nieuw-Guinea   

Antwoordenblad  
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Opdracht 2 
A) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 
B) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 
 

C) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 
 
Opdracht 3 
A) 

 
B)  1.___________________________________________ 
 _____________________________________________  

2.___________________________________________ 
 _____________________________________________ 
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Opdracht 4 
A)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________ 

 
B)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________ 
Opdracht 5 
A) 

B)____________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________
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Opdracht 6 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________ 
 
opdracht 7 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________ 
 
opdracht 8 

A)____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
B)____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
opdracht 9 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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Het Houten Zwaard, les 3 
 

 
 

 
Deel 1 van de les: 
 
Ondernemerschap: 
Ga samen met het groepje aan de slag 

waarmee je in de inleidende les hebt 

samengewerkt.  

 

Een ondernemer is een persoon die iets 

onderneemt en daarmee een of andere 

maatschappelijke bijdrage levert. De spelen was volksvermaak. Er moet hard voor 

gewerkt worden om uiteindelijk in de arena te belanden. Maar wat is daarvoor 

allemaal nodig? 

 

Bedenk in jullie groepje wat je allemaal moet regelen om een gladiatoren school op 

te richten. Wat heb je allemaal nodig? 

1. iemand uit jullie groepje houdt de tijd in de gaten jullie hebben voor deze opdracht 

10 minuten. 

1. iemand uit jullie groepje neemt de leiding om overzicht te bewaren. 
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Gladiatoren 
Bron: www.wikikids.nl/gladiator 

 

Een gladiator was meestal een slaaf of een gevangene. Hij kreeg eerst een training 

om goed te leren vechten. Een bekende gladiator in de Romeinse tijd was Spartacus. 

Gladiatoren waren meestal slaven die voor de lol van de keizer tegen leeuwen en 

'goede' gladiatoren moesten vechten. Deze slaven waren boeren die werden 

ontvoerd, omdat ze niks waard waren tegenover de soldaten van de keizer. Als je als 

gladiator veel gevechten won kreeg je als beloning vrouwen, brood, geld en roem. 

Vaak werden de 'slechte' gladiatoren heel snel gedood. Daarom wou bijna niemand 

gladiator worden, alleen mannen die wisten dat ze goed met een zwaard om konden 

gaan. Er zijn heel veel mensen dood gegaan in de arena waar gladiatoren vochten. 

Ze moesten niet alleen tegen elkaar vechten maar ook tegen wilde dieren die de 

Romeinen uit Afrika hadden meegenomen. Niet alleen de keizer keek naar deze 

gevechten, heel het volk kon komen kijken en vond het erg leuk om te zien. Het was 

zoiets als voetbal vandaag de dag. 

 

Bron: http://www.scholieren.com/spreekbeurt/17324 

Het hoogtepunt van de carrière van een gladiator was het ontvangen van het houten 
zwaard, het symbool van de vrijheid. Sommige gladiatoren gingen door met hun 

carrière omdat ze geen afstand konden doen van hun roem en rijkdom. 

 

Bedenk in jullie groepje wat het zou betekenen om het Houten Zwaard te krijgen? 

Zou je doorgaan met de spelen of zou je stoppen? En waarom? Ben je dan ook echt 

vrij? Heb je een keuze als gladiator? Zo, ja welke? Jullie hebben 10 minuten 

hiervoor. 
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Deel 2: van de les. 
 
Vrijheid (15 minuten) 

1.Ga voor jezelf na wat je nu onder vrijheid verstaat. 

Schrijft dit op en kijk niet naar je eerder opgeschreven antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bespreek in het groepje wat jullie onder vrijheid verstaan. 

Schrijf dit op en kijk nog niet naar de eerder opgeschreven antwoorden. 
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3. Ga nu vergelijken met jullie antwoorden van de inleidende les. Heeft vrijheid een 

andere betekenis gekregen? Zo ja wat is er verandert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schrijf voor jezelf op wat je deze lessen reeks hebt geleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klaar! 

Geef dit even aan bij de docent. Zodat jullie klassikaal kunnen gaan nabespreken 

(ongeveer 15 minuten hiervoor). 

 


