8 t/m 12 jaar
groep 6, 7 en 8

ROMEINSE
GODEN
Maak kennis met de
Romeinse goden!

INTRODUCTIE
Altijd al willen weten welke Romeinse
goden er waren en welke speciale
krachten iedere god had?
Ga dan aan de slag met dit werkboekje
en leer alles over deze Romeinse goden.
Welke god beschermde dieven en
bandieten? Wie van de goden moest
iedere ochtend een driekoppige hond
uitlaten? En op wie was de dappere
god Mars verliefd?

Dit werkboekje bestaat uit:
informatie
om te lezen

opdrachten
om te doen

opdrachten om
over na te denken

Veel plezier!

Wist je dat?
Diverse planeten naar
Romeinse goden
vernoemd zijn?
Pluto bijvoorbeeld,
en Venus

Romeinen
en hun goden.
De Romeinen waren een bijzonder volkje. Ze hielden van alles
wat veel was: veel eten, veel land veroveren en veel wegen
bouwen. De Romeinen geloofden dan ook niet in maar één God,
maar hadden er euhm.. Ja veel! Maar super origineel waren ze
niet met het aanbidden van hun goden. De meeste goden hadden ze namelijk afgekeken van de Grieken. (Je weet wel: die
coole beschaving met hun tempels.)
Je geeft de Griekse goden gewoon een nieuwe Romeinse naam,
pakt er nog een paar bij en je hebt een hele set Romeinse goden! Tijdens het veroveren van het noordelijke Romeinse rijk
stuit-ten de Romeinen op een groot aantal Germaanse stammen. Ook het huidige Nederland hoorde bij dit gebied (toen bestond Nederland natuurlijk nog niet). Deze Germanen hadden
ook weer allemaal ander goden. Ingewikkeld hoor!
Even terug naar die Romeinse goden. Ze hadden allemaal andere functies. Zo was er een god van de liefde, een god van de
wijn en ga zo maar door. Afhankelijk van wat je wenste (bijvoorbeeld veel oogst) offerde je geschenken aan
die god.
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Maak kennis
met de goden!

Iedere god had dus één of meerdere functies maar had ook
altijd bepaalde attributen (spullen) bij zich. Aan deze spullen
kon je vaak de functie van de god herkennen.
Alle goden leken op mensen en werden dus ook als mensen
afgebeeld op tempels, mozaïeken, fresco’s en beelden.

Jupiter
Jupiter was de oppergod van de Romeinen
en daarnaast ook de god van het weer. Verder was hij heerser van de aarde en van de
lucht. Een drukke baan dus! Jupiter was getrouwd met Juno. Hij was te herkennen aan
een bliksemschicht en een adelaar.

Juno
Juno was de vrouw van Jupiter en de godin
van het huwelijk. Juno waakte vooral over
de vrouw als moeder en als echtgenote. Juno
was heel ijdel en vooral jaloers op andere
vrouwen. Juno wordt meestal afgebeeld met
een staf en een pauw.

Pluto
Pluto was de heerser van de onderwereld en
was dus ook de baas over de wereld van de doden. Pluto heeft een heel bijzonder huisdier: een
driekoppige hond! Daarnaast had hij meestal
een staf bij zich. Hij leek een slechte God, maar
dat was hij helemaal niet. Wist je dat de planeet Pluto naar hem vernoemd is?

Neptunus
Neptunus is de god van de zee en de aardbevingen. Neptunus werd later ook de god
van de paarden en de ruiteroefeningen. De
Romeinen reisden weinig over zee en hadden deze god dus niet echt nodig. Neptunus
wordt afgebeeld met een drietand, dolﬁjnen
en een paard en wagen.

Mars
Mars is de god van de oorlog. Mars droeg een
helm, een schild en een lans. Mars was stoer,
groot en heel erg sterk. Mars at dus altijd zijn
bordje helemaal leeg. Maar psst: hij was helemaal niet zo’n goede strijder. Er werd vaak
tot Mars gebeden. Als er een oorlog kwam,
baden de Romeinen tot hem voor een overwinning in de strijd. Ook als het slecht ging
met de oogst werd Mars aanbeden.

Minerva
Minerva is de Romeinse godin van de wijsheid,
wetenschap en de kunsten. Ze wordt afgebeeld
met een wapenuitrusting en een uil, die staat
voor wijsheid. Daarnaast bemoeide ze zich met
de oorlogsvoering.

Wist je dat?
Veel goden later een
andere betekenis of
functie kregen?

Apollo
Apollo was de god van de zon en de kunsten.
Hij was dus ook de god van de muziek en
gedichten. Apollo wordt altijd afgebeeld als
een knappe man met lang haar. Daarnaast
heeft hij altijd een lier (een soort harp) en
een pijl en boog bij zich. Apollo is één van de
belangrijkste goden die aanbeden werd door
de Romeinen. Apollo is daarnaast ook bekend
van de voorspelkunst: de kunst om de
toekomst te voorspellen.

Venus
Venus was de godin van de schoonheid en de
liefde. Venus wordt vaak afgebeeld met haar
zoontje Cupido. (De cupido die je verliefd
maakt met zijn pijl en boog. ) Vroeger was ze
ook de godin van de planten, waardoor ze de
beschermster van de tuinen en wijngaarden
was. Later werd ze gelijk verklaard aan haar
Griekse versie, Aphrodite. Volgens de verhalen werd Venus geboren uit het schuim van
de zee.

Diana
Godin van de jacht en van de wilde dieren.
Tweelingzus van Apollo en dochter van Jupiter
en Latona. Ze draagt opgebonden kleding en
een pijl en boog, klaar voor de jacht. Soms is ze
ook de godin van de maan.

Mercurius
Mercurius was de god van de reizigers,
dieven en handelaren. Hij wordt afgebeeld
met een staf met 2 slangen en een gevleugelde hoed en schoenen. Daarnaast was hij de
boodschapper van de goden. Door zijn hoed
en schoenen kon hij snel reizen en een boodschap brengen. Misschien wel net zo snel als
een Whatsappje.

Vulcanus
Vulcanus was de smid van de goden. Vulcanos maakte allerlei handige dingen uit goud,
brons, zilver maar ook uit klei. Hij maakte
bijvoorbeeld de schoenen en hoed van Mercurius. Vulcanus was erg vriendelijk en populair bij de andere goden.

Je hebt nu kennis gemaakt met een aantal Romeinse goden.
Over al deze goden vertelden de Romeinen de mooiste verhalen.
Dit noemen we de Romeinse mythologie. Mythen zijn traditionele, vaak onlogische verhalen over bovenmenselijke wezens.
Mythes zijn dus een soort onzinverhalen: ze zijn niet echt
gebeurd. Iedere god had zo zijn eigen verhaal. Omdat de meeste goden vrienden of familie van elkaar waren, komen ze ook in
elkaars verhalen voor.
Lees het verhaal over de god Jupiter en de godin Juno,
achter in dit boekje.
Kun jij je eigen onzinverhaal verzinnen? Vertel het aan je ouders
of broertjes / zusjes. Wie verzint het leukste verhaal?
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Welke god is je favoriet? En waarom?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Stel: je mocht je eigen god verzinnen! Hoe zou deze er dan
uitzien? Welke attributen zou deze god bij zich hebben?
Waarom? Teken je god hieronder:

Verkleed jezelf als Romeinse god!
De Romeinse goden leken heel veel op mensen.
Ze waren alleen veel mooier en groter dan normale mensen.
Zoals we net geleerd hebben hadden de goden ook
allemaal hun eigen attributen!
Probeer jezelf te verkleden als Romeinse god. Maak een toga
met een hoeslaken of een tafellaken! Welke attributen kun jij
vinden? Of kun je ze zelf maken?
Stuur je foto’s in naar j.martens@historischgoud.nl en shine
op onze Social Media!

De goden werden vaak afgebeeld op fresco’s (schilderingen
en prachtige beeldhouwwerken. Kun jij ontdekken welke
goden staan afgebeeld op onderstaande afbeeldingen?

Apollo Mercurius
Diana Mars
Neptunus
Trek een lijn naar
de juiste afbeelding

Denk als een
wetenschapper!
In dit boekje staat informatie over de verschillende goden.
Misschien wil je nog wel meer weten? Zoek op internet
of in boeken naar meer informatie over de goden.
Vul je onderzoekskaarten in!
Wat ik te weten ben gekomen over Romeinse goden:

Wist je
dat...
			
.. de meeste Romeinen thuis een klein
			
altaartje hadden waar de goden
			aanbeden werden.
...honing erg geliefd was bij de goden. Honingdrank
wordt dan ook wel eens godennectar genoemd.
...de Romeinen geloofden dat wanneer je een goede
band had met de goden ze ook aardig voor je waren
en je gebeden uit zouden komen.
...sommige Romeinse keizers ook als god werden
vereerd.

Einde!
Hopelijk heb je veel plezier
gehad met dit boekje!
Achterin vind je nog een
aantal leuke kleurplaten
van de goden.

INTRODUCTIE
Godenverhaal: Jupiter,
Juno en de kleine Io

Jupiter was de koning van alle goden. Hij
werd in zijn werk bijgestaan door zijn broers
Pluto (de koning van de onderwereld) en
Neptunus (de koning van de zee). Jupiter
heerste over de hemelen, de aarde en over al
het leven. Er was geen enkele god machtiger
dan Jupiter. Ook werd er geen enkele beslissing gemaakt zonder Jupiters goedkeuring.

Jupiter vond het heel leuk om de baas te zijn over alles, maar soms was het een
beetje saai. Jupiter dacht graag na over wat hij nog meer kon doen. Hij kon zichzelf in een octopus veranderen en zijn broer Neptunus bezoeken in de zee. Maar
Jupiter had helemaal niet zoveel zin om te zwemmen. Hij kon ook zijn broer
Pluto gaan bezoeken in de onderwereld. Maar ook daar had hij geen zin in want
Pluto was zo’n somber mannetje. Misschien kon hij bliksemschichten gaan
schieten? Nee, dit was niet leuk zonder een doel om op te schieten. Zou hij anders
de andere goden gaan pesten? Maar de andere goden waren doodsbang voor
Jupiter. Jupiter had namelijk een heel slecht humeur als andere mensen tegen
hem logen. Aangezien de goden heel vaak logen, ontweken ze Jupiter maar
liever. Hij bedacht zich nog om zijn vrouw Juno te bellen, maar Juno had het
zo ontzettend druk. Het was namelijk bijna 1 maart. Op deze dag werd op aarde het festival ter ere van zijn vrouw Juno gehouden. Alle getrouwde Romeinse
vrouwen feliciteerden haar en bedankten haar voor alles wat ze voor hen had
gedaan.
Jupiter bezocht de aarde bijna nooit. Hij waakte over de aarde vanuit de hemel.
Toen hij vanuit de hemel naar beneden keek zag hij twee mannen over straat
lopen. Jupiter schreeuwde naar beneden en liet het klinken alsof iemand aan
het praten was. Hier was Jupiter erg goed in.
‘’Hey gekkies!’’ schreeuwde Jupiter. Hij zocht ruzie. De ene man keek de andere
man boos aan en zei: ‘’Wat zei je daar?’’ En nog voordat je Jupiter kon zeggen
kregen de mannen een ontzettende ruzie. Jupiter vond dat erg grappig.

Een glimp in de rivier leidde zijn aandacht van de ruzie af: het was Io, de riviernimf. ‘’Wat een mooie vrouw’’ dacht Jupiter hardop. Jupiter maakte een paar
dikke wolken in de lucht en vroeg Io om naar de hemel te komen. Juno zag deze
dikke wolken ook en vertrouwde het niet. Jupiter zag dat Juno hem in de gaten
had en veranderde Io snel in een koe. Toen Juno naar Jupiter toe liep zag ze
Jupiter onschuldig naast een koe staan. ‘’ Deze koe kwam uit het niets’’ vertelde
hij verrast aan Juno. Juno liet zich niet zo snel voor de gek houden en zei: ‘’wat
een mooie koe’! Mag ik hem als cadeautje?’’ Jupiter moest er wel mee instemmen. Juno liet de koe door haar bewakers meenemen.
Jupiter maakte een plan om Io te redden en te bevrijden. Hij stuurde zijn zoon
ApolIo op de bewakers van de koe af. ApolIo kon heel mooi zingen en zijn
gezang moest de bewakers in slaap laten vallen. Toen de bewakers in slaap
vielen bracht ApolIo Io terug naar de rivier. ApolIo vergat haar echter weer
terug te veranderen in een menselijke vorm.
Toen Juno erachter kwam dat de koe weg was, stuurde ze een paardenvlieg op
Io af. Een paardenvlieg kan steken.
‘’Moo Moo’’, schreeuwde Io toen de paardenvlieg haar gevonden had. Io zwom in
paniek naar de monding van de rivier. De rivier liep hier over in de zee. Ze hoopte
dat de vlieg haar niet zou volgen, maar koeien zijn niet de beste zwemmers.
‘’ Moo, Moo’’, schreeuwde Io weer toen de vlieg haar toch gevonden had.
Io was erg verdrietig en zwom moedeIoos naar Egypte. Egypte is een gevaarlijke
plek voor een nimf. In de Tiber zitten geen krokodillen, in de Nijl wel. Toen Juno
hoorde wat er gebeurd was reisde ze naar Egypte en veranderde Io terug in een
mens.
‘’ Dankjewel Juno’’, huilde Io. ‘’Ja, geen dank’’ zei Juno vluchtig, in haar hoofd
nog steeds druk bezig met het festival. ‘’ Zoek jezelf een man en ga trouwen’’ zei
Juno tegen Io. Snel vIoog Juno weg en liet Io achter in Egypte. Io zwom buiten adem terug naar huis. Ze was namelijk een
riviernimf.’’
Dit verhaal is hetzelfde als in de Griekse mythoIogie. In de
Griekse verhalen was Jupiter Zeus en Juno was Hera. De romeinen namen niet alleen de goden over, maar ook de verhalen. Soms pasten ze de goden een beetje aan omdat ze dan
beter pasten bij het Romeinse leven, maar heel veel dingen
bleven hetzelfde. Net zoals dit verhaal.

