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D e  R o m e i n e n  i n  o n s  l a n d JAARGROEP 5-6

W E R K B L A D

Zo’n 2000 jaar geleden zijn de 
Romeinen de baas in ons land. 
De Romeinen komen van ver. Zij 
zijn een volk dat in en rondom de 

stad Rome woont. Zij voeren vaak 
oorlog tegen andere volken. En 
hun leger is steeds veel beter dan 
dat van hun tegenstanders.

Dat leger is verdeeld in legioenen. 
De soldaten in de legioenen zijn 
allemaal beroepssoldaten. Zij 
veroveren een enorm gebied. Dat 
gebied noemen we het Romeinse 
Rijk. Door het hele Romeinse Rijk 
worden wegen aangelegd, zodat 
de soldaten snel naar elke plek 
kunnen gaan waar gevaar dreigt.
Het rijk wordt bestuurd vanuit de 
hoofdstad Rome. Deze stad, met 
meer dan een miljoen inwoners, is 
het middelpunt van het rijk. Daar 
zit de regering en daar woont ook 
de leider van de Romeinen, de 
keizer.

De grens van het Romeinse Rijk 
heet de limes (spreek uit als 
lie-mes). Die limes loopt langs 
grote rivieren, zoals de Rijn en de 
Donau. De limes loopt ook langs 
de grote rivieren in ons land. Het 
land ten zuiden van die rivieren 
hoort bij het Romeinse Rijk.
De limes moet natuurlijk worden 
bewaakt. De Romeinen bouwen 
daarom forten langs de limes. Zo’n 
fort noemen zij een castellum.  
In elk castellum wonen ongeveer 

500 soldaten. De forten en de 
soldaten moeten aanvallers vanaf 
de andere kant van de rivier 
afschrikken. Op de plek waar nu de 
stad Nijmegen ligt, bouwen zij een 

heel groot legerkamp. Dat kamp 
ligt op een verhoging aan de rivier. 
Het is een tijdje de woonplaats 
geweest van een Romeins legioen 
van meer dan 6000 soldaten.

Romeinse soldaten 
oefenen om goed 

als groep te kunnen 
vechten.

Nog steeds kun je 
in de stad Rome 
gebouwen zien 
uit de tijd van de 
Romeinen.

Opdracht 2
Waarom bouwen de Romeinen hun kamp aan de rivier juist op een hoge plek?

Opdracht 1
Rome is nog steeds een hoofdstad. Van welk land?

2 De grens van het Romeinse Rijk

1 Het Romeinse Rijk
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Het Romeinse legioen is door 
de regering in Rome met een 
goede reden naar Nijmegen 
gestuurd. Het legioen moet 
daar de bewoners in de gaten 

houden. Die bewoners worden 
Bataven genoemd. De Bataven 
zijn eerst trouwe vrienden van de 
Romeinen. Zij moeten elk jaar veel 
ruiters aan het Romeinse leger 
leveren. Ze horen tot hun beste 

soldaten. In ruil daarvoor hoeft dit 
volk geen belasting te betalen.
Maar in het jaar 69 voelen de 
Bataven zich oneerlijk behandeld 
door de Romeinen. Ze komen 
in opstand en verwoesten een 
aantal legerkampen. De regering 
in Rome stuurt versterkingen om 
de opstand neer te slaan. En om 
de Bataven in de gaten te houden, 
bouwt een Romeins legioen de 
grote legerplaats bij Nijmegen. 
Maar dat is niet echt nodig. Want 
al heel snel zijn de Bataven en de 
Romeinen weer de beste vrienden.

De Romeinen hebben veel 
invloed in de gebieden waar zij 
de baas zijn. In het hele rijk is 
hun taal (het Latijn) de voertaal. 
Daardoor kennen we nu nog veel 
woorden die uit het Latijn komen. 
Bijvoorbeeld kelder (cellar) en 
kamer (camera). Bovendien gaan 
andere volken, zoals de Bataven, 
het Romeinse alfabet gebruiken om 
te schrijven en te lezen. Voor die 

tijd konden zij alleen maar dingen 
doorvertellen en niets opschrijven.
De Romeinen gebruiken in ons land 
munten om mee te betalen. Tot die 
tijd bestaat hier alleen ruilhandel. 
De Romeinen nemen ook tot dan 
toe onbekende dingen mee, zoals 
dakpannen, beton, bakstenen en 
vensterglas. De Romeinen zijn 
namelijk goede bouwers. Dat 
is in het hele rijk te zien. Overal 

bouwen ze aquaducten, theaters en 
badhuizen.

Een aquaduct.

Een Bataafse ruiter. Een Romeinse soldaat.

Opdracht 4
Om een aquaduct te kunnen bouwen, moet je heel goed kunnen meten en rekenen. Waarom?

Opdracht 3
Vergelijk de afbeelding van de Bataafse ruiter met die van de Romeinse soldaat. Noem twee verschillen.

4 De invloed van de Romeinen

3 De Bataven
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