
 

Inleiding 

Tijdens dit onderzoek reis je af naar Italië en ver terug in de tijd. Om precies te zijn, naar 

Pompeï bij Napels op 24 augustus in het jaar 79 na Christus. 

 

Op deze plek en op deze dag gebeurde iets tragisch. Op 24 augustus 79 n.Chr. ten tijde van 

keizer Titus volgde de fatale uitbarsting van de Vesuvius, die Pompeï bedekte met een vier 

meter dikke laag vulkanische as en brokstukken (lapilli). De uitbarsting werd door Plinius de 

Jongere beschreven in een brief.  

 

Resten van Pompeï werden voor het eerst teruggevonden bij de aanleg van het 

Sarnokanaal in 1594 tot 1600. Al honderden jaren lang wordt er gegraven in de dikke 

aslagen die de stad hebben bedolven. Eerst was er sprake van plunderingen, later werd er 

beter onderzoek gedaan waardoor er gelukkig veel bewaard is gebleven.  Tegenwoordig is 

een groot gedeelte van de stad opgegraven, maar nog lang niet alles. Archeologen doen 

nog steeds nieuwe vondsten. Wat wel is opgegraven is zeer indrukwekkend. We krijgen een 

kijkje in het dagelijks leven van het jaar 79. 

 

 

Een mysterie.. 

De vulkanische as die Pompeii in 79 na Chr heeft bedolven heeft ervoor gezorgd dat een 

gedeelte van de lichamen die bedolven zijn door het as als holtes zijn overgebleven. De 

lichamen zelf zijn compleet vergaan.  Deze holtes zijn later door archeologen opgevuld met 

afgietsels waardoor we ze nu als complete lichamen kunnen zien. We zien mannen, 

vrouwen en kinderen die overvallen zijn door de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. 

Waarom zijn de bewoners van Pompeii niet gevlucht?  In 18 uur tijd is het vruchtbare en 

drukke Pompeii veranderd in een begraafplaats. Maar wat er precies gebeurd is met 

iedereen blijft een mysterie… 

Opdracht:  

Beschrijf het leven van een typische bewoner van Pompeï en maak 

een reconstructie van wat er die dag met die persoon is gebeurd.   

Er zijn veel mensen gevonden uit verschillende lagen van de Romeinse samenleving. Een 

politicus en zijn gezin, gladiatoren en een rijke vrouw, een slavin in een hotel en een groep 

van 300 mensen aan de baai van Herculaneum. Aan de hand bronnen over het verloop van 

de uitbarsting, de manier waarop ze gevonden zijn, en voorwerpen ga je ontdekken wie ze 

zijn, wat hun plaats in de Romeinse samenleving was en hoe de uitbarsting van de Vesuvius 

van invloed was op de doodsoorzaak. 
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Casus 1: Herculaneum 

 
Vindplaats lijken: Baai van Herculaneum. 

Aantal personen: ongeveer driehonderd mannen, vrouwen en kinderen. 

Gevonden voorwerpen: geen. Wat zegt het feit dat er geen gevonden voorwerpen zijn 

gevonden over de uitbarsting van de Vesuvius en de doodsoorzaak? 

 

Casus 2: Politicus en zijn gezin 
Vindplaats lijken: In de ambtswoning in centrum van Pompeii.  

Personen: Een politicus en zijn vrouw, zijn dochter met haar man (schoonzoon van de 

politicus) en alle slaven. 

Gevonden voorwerpen: geen, behalve een flesje arsenicum in de handen van de 

schoonzoon. 

 

Casus 3: Ondernemer Stephanus 
Vindplaats lijk: Voor een winkel portier in het centrum van Pompeii.  

Gevonden voorwerpen: zak goud. 

 

Casus 4: Twee gladiatoren en een rijke vrouw 
Vindplaats lijken: bij de barakken van de gladiatoren 

Gevonden voorwerpen: Puimsteen en 1 metalen helm, sieraden en geld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casus 5: Vrouw gevonden in een goedkoop hotel 

 
Vindplaats lijk: hotel in het centrum van Pompei. 

Gevonden voorwerpen: Kleding en armband (zie foto’s). 

 

Leerdoelen: 

Onderzoeksvaardigheden 

- Je kunt bronnen zoeken en beoordelen op betrouwbaarheid, juistheid en 

geschiktheid. 

- Je kunt informatie ordenen, in verband brengen en analyseren tot conclusies. 

- Je kunt informatie presenteren in een verslag. 

 

Leerdoelen ak 

- Je kunt vulkanisme in Italië beschrijven en verklaren adhv platentektoniek. 

- Je kunt verbanden leggen tussen de invloed van vulkanisme op de mens. 

- Je beheerst kaartvaardigheden. 

 

Leerdoelen gs 

- Je kunt de Romeinse samenleving beschrijven. 

- Je weet… 

- Je kan verbanden leggen  



 

 

Werkwijze: 

Om deze mysterie op te lossen zal je aan de hand van bronnen je gaan inleven in een 

bewoner die op het moment van de vulkaanuitbarsting zich bevond in Pompeï. 

 

Stap 1.. 

Stap 2.. 

Eindproduct:  

- Infographic 

- Verslag 

 

Beoordeling: 
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