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HET ROMEINSE RIJK
Het Romeinse Rijk bestond van 753 voor Christus tot 476 na 
Christus. Het viel in 285 na Christus uit elkaar in het West- en 
Oost-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk werd veroverd 
door een hoop Germaanse stammen, maar het Oost-Romeinse 
Rijk bestond onder de naam het Byzantijnse Rijk nog tot 1453.

inleiding
!



 1  Schrijf minimaal zes landen op die vroeger in het 
Romeinse Rijk lagen (zie kaart hiernaast).

 2  De Middellandse Zee werd ‘Mare Nostrum’ (onze 
zee) genoemd. Leg met behulp van de kaart uit 
waarom de Romeinen de Middellandse Zee onze 
zee noemden.

 3  Schrijf vier volken op die in Nederland en België 
leefden ten tijde van de Romeinen.

HET ROMEINSE LEGER
Om de Romeinse vrede te bewaken, hadden de 
Romeinen veel soldaten nodig die enorm lang in dienst 
bleven. Als dank voor hun inzet kregen ze na hun 
diensttijd een stukje grond. Dit heb je ook in de strip 
gelezen (blz 4). De meeste soldaten werden na hun 
soldatentijd dan ook boer.

 4  Waarom zou het Romeinse Rijk de soldaten als 
dank een stukje grond geven?

 5  Caesar past de tactiek van ‘devide et imperia’ toe 
(verdeel en heers). Leg in eigen woorden uit wat 
deze tactiek inhield.

vragen en opdrachten
?

inleiding

Het Romeinse Rijk
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vragen en opdrachten

Het Romeinse leger zorgde voor veiligheid, vrede en 
welvaart in de gebieden die de Romeinen hadden 
veroverd. Hulptroepen (auxilia) waren altijd veel 
gevarieerder dan de legioenen. Een hulptroep bestond 
vaak uit ruiters, boogschutters en slingeraars. Auxilia 
werden voor twee dingen gebruikt: legioenen helpen, 
maar voornamelijk grenzen bewaken en verdedigen. De 
soldaten van de hulptroepen waren altijd niet-Romeins 
en stonden vaak onder bevel van hun eigen aanvoerder. 
Ze werden ver van hun geboorteplaats ingezet. Zo 
weten we uit grafstenen dat ruiters uit Noord-Afrika bij 
de Rijn gelegerd waren. Een auxiliarius diende 25 jaar, 
waarna hij het Romeinse burgerrecht kreeg, voor 
zichzelf en zijn kinderen. Het leger was zorgvuldig 
opgebouwd zoals je hieronder kunt zien:

 6  Waarom denk je dat dienen in het Romeinse leger 
belangrijk was voor een politieke carrière in het 
Romeinse Rijk later?

 7  Veel latere keizers waren eerder al legatus geweest. 
Hierdoor hadden ze ook al macht voordat zij keizer 
werden. Leg uit waar die macht vandaan kwam.

 8  Waarom hadden de centuria ieder een eigen  
veldteken?

 9  Bedenk een reden waarom de hulptroepen een 
lagere status hadden dan de normale Romeinse 
soldaten.

?

Het Romeinse leger
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x8
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vragen en opdrachtenvragen en opdrachten

 10  De meeste hulptroepen vochten met de eigen uit- 
rusting en onder bevel van hun eigen aanvoerder. 
Waarom zouden de Romeinen hiervoor gekozen 
hebben denk je?

 11  Waarom zouden de Romeinen deze hulptroepen 
vaak ver weg van hun geboorteplaats ingezet 
hebben?

 12  Waarom was het krijgen van het Romeinse burger-
schap een beloning voor de hulptroepen?

 13  Leg uit waarom Caesar de Belgae het dapperste 
volk noemt.

“Gallië is verdeeld in drie stukken,” zo begint Julius 
Caesar zijn aantekeningen over de Gallische Oorlog, om 
vervolgens de bewoners in te delen als Belgae (in het 
noorden), Aquitani (in het zuiden) en “lieden die in hun 
eigen taal Celtae heten maar in de onze Galli.” De Belgae 
zijn het verst verwijderd van de beschavende invloed 
van de Romeinen, en voeren voortdurend oorlog met 
de woeste Germanen van over de Rijn. Daarom, besluit 
Caesar, zijn zij van alle volkeren het dapperst.

14  Waarom zouden de Romeinse legers geen vijanden 
willen laten ontsnappen?

 15  Toch werden niet alle vijandige soldaten gedood, 
enkelen werden gevangen genomen. Wat gebeurde 
er daarna met hen?

?

Julius Caesar
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vragen en opdrachten
?

Op bladzijden 32 en 33 zie je hoe een Romeins fort 
eruit gezien heeft. In Nederland liep de noordelijke 
grens van het Romeinse Rijk: de limes. Deze grens werd 
bewaakt door verschillende kampen, forten en wacht-
torens die langs de rivier de Rijn geplaatst waren. 

16  Waarom werden de kampen, forten en wacht-
torens juist langs de rivier de Rijn geplaatst?

 17  Tussen de verschillende forten werden wegen 
aangelegd. Op bladzijde 34 kun je lezen dat keizer 
Augustus hiertoe opdracht heeft gegeven. Waarom 
wilde keizer Augustus dat de verschillende forten 
en wachttorens door middel van wegen met elkaar 
verbonden waren?

 18  Er wordt wel eens gezegd ‘alle wegen leiden naar 
Rome’. Verklaar nu deze uitspraak.

ROMANISERING
Op bladzijde 23 lees je dat de Bataafse producten met 
de Romeinen verhandeld worden.

 19  Welke producten van de Bataven worden met de 
Romeinen verhandeld?

 20  De Bataven leren ook verschillende technieken van  
de Romeinen. Welke technieken nemen zij van de 
Romeinen over?



vragen en opdrachten vragen en opdrachten
?

De door Romeinen onderworpen volken namen gelei-
delijk de Romeinse cultuur, gewoonten en taal (het 
Latijn) over. Dit noemen we Romanisering. Ook in de 
strip zie je dit terug. 

21  Bekijk nog eens bladzijde 29 en 30. Schrijf drie ver-
schillende voorbeelden op waaraan je kunt zien 
dat de Bataven hier de Romeinse cultuur deels 
hebben overgenomen.

 22  Toch zijn de Bataven geen Romeinen. Leg uit waar 
je dat aan kunt zien.

 23  In de strip lees je dat verschillende stammen en 
volken met de Romeinen gaan samenwerken, 
terwijl andere stammen en volken tegen de 
Romeinen gaan vechten. Welke argumenten kan 
je aangeven om met de Romeinen te gaan 
samenwerken?

De Romeinen spraken vaak dat zij de beschaving 
kwamen brengen in de nog onontwikkelde gebieden, 
zoals Nederland. Zo waren de Romeinen zich bewust 
van het belang van de hygiëne en gingen ze vaak in 
bad in zogeheten badhuizen. Hieronder zie je zo’n 
badhuis.

 24  Het water werd aangevoerd door aquaducten. Wat 
voor dingen zijn dat? (zoek eventueel op in een 
woordenboek)

 25  Hoe kwam het water verder overal in het badhuis?

 26  Hoe werd het water verwarmd?

 27  Hebben wij nu nog van dit soort badhuizen? Zo ja, 
hoe heten die nu?
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GERMANIA INFERIOR
In de Romeinse tijd wordt ons land bewoond door verschillende volken 
en stammen, die door de Romeinen onder de Germanen gerekend 
worden. Nederland bestaat eigenlijk nog niet en het gebied hoort bij 
een Romeinse provincie genaamd Germania Inferior. 

inleiding
!



Op de kaart hiernaast zie je de provinciehoofdsteden  
in rood aangegeven. De verschillende namen van de 
stammen staan in zwart en de rode lijnen zijn wegen.

 28  Op bladzijde 12 zie je dat de Bataven bij koning 
Ambiorix aankomen. Welke reden geeft Ambiorix 
om tegen de Romeinen te vechten?

 29  Julius Caesar nam drastische maatregelen tegen de 
Eburonen. Leg uit waarom hij dat deed.

 30  Hoe liep het af met het stamhoofd van de Eburonen, 
Ambiorix?

31  Op bladzijde 43 en 44 lees je dat er een oproep 
gedaan wordt om tegen de Romeinen in opstand te 
komen. Door welke maatregelen van de Romeinen 
voelden de Bataven zich vernederd en verraden?

 32  Civilis krijgt een brief van de Romeinse generaal 
Vespasianus waarin gevraagd wordt of hij in op- 
stand wil komen. Waarom vraagt Vespasianus of 
Civilis tegen de Romeinen in opstand wil komen?

vragen en opdrachten
?

inleiding



vragen en opdrachten
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33  Waarom kwamen de Bataven in opstand tegen de 
Romeinen?

34  Uiteindelijk werd de opstand door de Romeinen 
neergeslagen en werden nieuwe afspraken ge- 
maakt. Civilis ontmoette de Romeinen op een 
brug. Waarom zouden ze de gesprekken op een 
brug gevoerd hebben?

35  Hoe liep het af met de aanvoerder van de Bataven, 
Civilis?

In de strip heb je kennisgemaakt met koning Ambiorix 
van de Eburonen en met Civilis van de Bataven.

36  Welke overeenkomsten zijn er tussen deze twee 
leiders?

37  Welke verschillen zijn er tussen deze twee leiders?



vragen en opdrachten vragen en opdrachten
?

Hieronder zie je van beide leiders een standbeeld. Het 
beeld van Ambiorix staat in Tongeren, het beeld van 
Civilis in Tervuren. Beide plaatsen liggen in België.

38  Bedenk waarom deze twee beelden van leiders 
van opstanden tegen de Romeinen in België staan.

39  Bekijk de beelden en vergelijk deze met elkaar. 
Welke verschillen en overeenkomsten zie je tussen 
beide beelden?

40  Welke verschillen en overeenkomsten zie je tussen 
de beelden en de tekeningen van Ambiorix en 
Civilis in de strip?

Am
biorix

Civilis



Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Hiermee verwerven leerlingen kennis over de 
Romeinse samenleving, hun leger en strategie. Daarnaast 
wordt ingegaan op de romanisering van de overwonnen 
gebieden en de Bataafse opstand.

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt  
via info@eureducation.nl.
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