
  
 
  

Het verhaal van Nederland 
Romeinen en Bataven 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Oudheid  
Aardrijkskunde: wonen en werken 
 
Kernbegrippen 
Romeinse rijk, canon, Julius Caesar, Bataven 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs: Kerndoel 53: De leerlingen 
leren over de belangrijke historische personen en 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en 
kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis. 
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het verhaal 
van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
5: Pestlijders en predikanten 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
8: Patriotten en prinsgezinden 
9: Pioniers en paupers 
10: Bevrijders en bezetters  
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 Omdat de huizen werden gebouwd van hout en riet 
2 58 voor 0.  
3 Rijn / Galliers / Bataven 
4 Omdat zij gewend waren aan democratisch overleg, 
maar Caesar zich als een dictator gedraagt 
5 C: 24 landen 
6 Soldaten 
7 Doordat de bataafse soldaten van het Romeinse 
leger overlopen.  

Samengevat 
Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van de 
Romeinse tijd onder onze voeten terug te vinden. Maar 
de komst van de Romeinen gaat niet zonder slag of 
stoot. De Germaanse stammen die het land bevolken 
worden onderworpen, verjaagd of vermoord door de 
Romeinse leider Julius Caesar. De Romeinen brengen 
ons land een nieuwe cultuur en ook nieuwe bewoners. 
 
Kijkvragen 
 
1 waarom zijn er weinig overblijfselen uit de 
prehistorie? 
 
2 De Germanen behoorden niet tot een stam en 
hadden geen hogere leider. Hun naam kregen ze van 
Julius Caesar. In welk jaar verscheen hij in hun 
leefgebied? 
 
3 Vul in: De rivier de …………. vormt de noordgrens van 
het Romeinse Rijk. Ten zuiden wonen de …………………. 
En ten noorden mogen de …………………….. wonen.  
 
4 Waarom was de senaat niet blij met generaal Caesar? 
 
5 Door hoeveel landen liepen de legerkampen en 
forten van de Limes? 
A. 3   B. 12   C. 24 
 
6 Wat moeten de Bataven leveren in ruil voor een 
woonplek in het Romeinse Rijk? 
 

 
 
7 Waardoor lukt het de Bataven tijdens de opstand 
tegen de Romeinse legioenen uiteindelijk om te 
winnen? 
 
Verdiepingsvraag 
Is de komst van de Romeinen goed geweest voor de 
ontwikkeling van onze cultuur of juist niet? Ga met 
elkaar in discussie. 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘Romeinen en Bataven’ is te gebruiken voor je 
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en 
aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Advies en onderzoek leefomgeving 
Veiligheid & defensie 
 
HBO: 
Leraar geschiedenis 
Krijgswetenschappen 
 
WO: 
Geschiedenis 
Archeologie  

Samengevat 
Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van de 
Romeinse tijd onder onze voeten terug te vinden. 
Maar de komst van de Romeinen gaat niet zonder slag 
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