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2000 jaar oude sporen
Archeologie & Romeinen in Nederland

Deze lesbrief bevat 2 lessen van elk 1 lesuur 
- Les 1 is een kennismaking met de wereld van de archeologie. 
- Les 2 spitst zich toe op een deel van de Romeinse geschiedenis van Nijmegen.

Doelgroep: onderbouw vmbo/havo/vwo

De lesbrief sluit aan bij:
- Vak/leergebied: geschiedenis, aardrijkskunde, ckv, mens en maatschappij
- Canonvenster: De Romeinse limes
- Tijdvak 2: Grieken en Romeinen (3000 voor Chr. – 500 na Chr.)

Leerdoelen bij deze lesbrief:
- De leerling kan de geschiedenis van Romeins Nijmegen beschrijven.
- De leerling kan bronnen raadplegen en de informatie uit deze bronnen gebruiken voor het
beantwoorden van vragen.
- De leerling weet wat is archeologisch onderzoek is.
- De leerling weet hoe archeologie wordt gebruikt bij geschiedschrijving.
- De leerling kan verbinding leggen tussen ons verleden en het heden.

Deze lesbrief bevat:
- Instructies les 1: Wat is archeologie?  
- Instructies, leerlingenwerkbladen en antwoordblad les 2:  De Romeinen waren hier!

Meer lessuggesties
Voor een uitgebreidere les over de Limes of het Romeinse leger:
http://entoen.nu/romeinselimes/lessen/vo-docent

Meer informatie
http://www.surfspin.nl/noviomagus.html
http://www.surfspin.nl/limes.html
http://www.surfspin.nl/bataven.html
http://entoen.nu/romeinselimes/
http://spannendegeschiedenis.nl/de-romeinen
http://www.archeos.nl/
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Les 1: Wat is Archeologie?
Duur: 1 lesuur 

Benodigdheden/ voorbereiding: 
– Digiboard  of computer met beamer.

Introductie (5 min.):
- Wat is archeologie en wat doet een archeoloog? 
Vraag de leerlingen wat ze weten van archeologie en het werk van archeologen.

Film kijken (25 min.):
Bekijk met je klas 10 filmpjes over het werk van de archeoloog. 
De filmpjes zijn te zien op:  http://www.archeos.nl
Hierin worden onder andere de volgende activiteiten getoond:
• Grondboring
• Bestuurder graafmachine 
• Tekeningen maken in het veld 
• Man met metaaldetector 
• Waterput onderzoek 
• Vondstadministratie
• Waarom archeoloog worden? 
• Het onderzoek

Discussie: de essentie van archeologie  (15 min.):
Bespreek met de leerlingen de film die ze zojuist hebben gezien:
• Wat is hen opgevallen?
• Wat heeft hen verbaasd?
• Kijken ze nu anders naar hun leefomgeving: de grond waarop ze wonen, lopen, sporten?
• Vinden ze al die oude spullen het wel waard om zoveel moeite voor te doen?

Geef de leerlingen eventueel een aantal 
stellingen en laat ze hier op reageren.

Thuisopdracht: Zelf op zoek!
De leerlingen inventariseren opgra-
vingen of archeologisch onderzoek uit 
hun eigen dorp of stad. 

Wat kun je vinden in de bibliotheek 
en/of op het internet? Of is er op dit 
moment een opgraving in de buurt?

De leerlingen schrijven een verslag 
van 300 woorden.



Les 2: De Romeinen waren hier!
Duur: 1 lesuur  

 
In deze les gaan de leerlingen aan de slag met de limes en de rol van Nijmegen 2000 jaar geleden. 
Ook integratie komt aan bod.

Benodigdheden: Losse vellen papier en kopieën van leerlingenwerkbladen (blz. 6 t/m 10) 

Opdracht 1 (10 a 15 min.):
Laat de leerlingen een ‘gedachtenwolk’ maken. Alle associaties die zij hebben met archeologie en 
Romeinen kunnen ze hier inzetten. De leerlingen kunnen hier hun eigen eerste ideeën over 
archeologie in combinatie met archeologie in weergeven. Wat hebben de Romeinen met 
archeologie te maken?

Voorbeeld van een gedachtenwolk:

Opdracht 2 (35 a 40 minuten): 
De leerlingen gaan aan de slag met het leerlingenwerkblad (blz. 6 t/m 10 van deze lesbrief).  Ze 
lezen de brontekst en beantwoorden de vragen. Vervolgens kunnen de antwoorden worden 
besproken.
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Extra opdrachten bij deze les:
(optioneel)
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Leerlingenwerkblad 

 De Romeinen waren hier!
   
Lees de brontekst en beantwoord de vragen!

Brontekst.

Op de plek waar nu Nijmegen ligt, is in de oudheid veel gebeurd. Sporen hiervan kun je in de 
grond vinden. De eerste archeologische opgraving in Nijmegen vond pas 100 jaar geleden plaats. 
Sinds die tijd is er veel meer bekend geworden over de Romeinse aanwezigheid van verschillende 
legioenen  in Nijmegen. Het is zeker dat er ook nu nog ontzettend veel geheimen verborgen 
liggen onder het oppervlak van de oudste stad van Nederland. 

Iets meer dan 2000 jaar geleden rukten de Romeinen op naar het noorden van Europa. Het 
Romeinse leger stuitte hier op verschillende stammen, die ze voor het gemak allemaal 
Germanen noemden. Ze besloten dat de Rijn de noordgrens van het rijk zou worden en ze 
zorgden voor uitgebreide bewaking van deze grens met vele forten en wachttorens. Deze 
grens noemen we de limes. Nijmegen lag iets zuidelijker dan de limes en bleek een uitstekende 
uitvalsbasis voor het Romeinse leger om de grens te beschermen. 

Het eerste legerkamp (castra) in Nijmegen was gevestigd op de Hunerberg, rond 19 voor Chr. 
Dit kamp heeft maar een paar jaar bestaan. Rond 12 voor Chr. werd er een klein, maar luxe leger-
kamp gebouwd op het nabijgelegen Kops Plateau. Dit kamp diende voornamelijk als 
commandopost.

Rond diezelfde tijd bouwden de Romeinen niet ver van het Kops 
Plateau de allereerste stedelijke nederzetting van Nederland. In 
deze omgeving woonden de Bataven en daarom bouwden de 
Romeinen voor hen een stad. Ze noemden het Oppidum 
Batavorum, dit betekent: Stad van de Bataven. Romeinen 
en Bataven leefden op redelijk goede voet met elkaar en 
door de stad zo te noemen probeerden de Romeinen 
de Bataven extra gunstig te stemmen. De Bataven, 
opgeleid door de Romeinen, vochten ook mee
 als Romeinse hulptroepen. 

Toen de Bataven in 69 na Chr. plotseling in opstand kwamen tegen 
de Romeinen, kostte het hen niet veel moeite om vele grensforten 
langs de Limes te verwoesten. Veel Bataven die in dienst waren van 
het Romeinse leger kozen partij voor hun eigen volk en liepen over 
naar de Bataafse kant. Hierdoor werd het Bataafse leger sterk. Maar 
de Romeinen lieten dit niet over hun kant gaan en stuurden een flink 
aantal legioenen vanuit Rome naar Nijmegen. Hierdoor moesten de 
Bataven zich wel gewonnen geven. Die staken bij hun aftocht 
overigens nog wel even Oppidum Batavorum in brand. 

Bataafse Ruiter op het Romeinenfestival
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Je zou vermoeden dat de Romeinen daarna de 
Bataven tot hun vijand zouden rekenen. Maar dat 
bleek niet het geval. Veel Bataven ondervonden tijdens 
de Bataafse opstand ook al dat het leven samen met de 
Romeinen helemaal nog niet zo slecht was. Het leven 
werd na de opstand vrij snel weer rustig. Nog steeds 
werden Bataven opgeleid om mee te vechten met het 
Romeinse leger, al zorgden die er voortaan wel voor 
dat ze ver van huis werden gelegerd. Wel werd er weer 
een heel groot legerkamp opgebouwd in Nijmegen, 
alweer op de Hunerberg, om een oogje in het zeil te 
houden en nieuwe opstanden te voorkomen.

Iets meer ten westen van het legerkamp werd ook een 
nieuwe nederzetting gebouwd; Ulpia Noviomagus. 
Het kreeg zelfs stadsrecht van keizer Trajanus. De 
aanwezigheid van de vele duizenden soldaten zorgde 
ervoor dat er goede handel ontstond. Niet alleen met 
het Bataafse platteland, maar er werd gehandeld in 
producten vanuit heel Europa en zelfs nog verder. De 
lokale bevolking keek met bewondering naar het luxe 
Romeinse leven. Ze bouwden hier badhuizen, tempels 
en zelfs een amfitheater. Toch is het Romeinse leven 
nooit helemaal overgenomen door de lokale 
bevolking. Waar dat aan ligt? Misschien was de 
mediterrane levensstijl toch wat lastig vol te houden in 
het koude klimaat? Of misschien was de lokale bevol-
king gewoon erg eigenwijs? 
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Leerlingenwerkblad 

Beantwoord de volgende vragen:

1. Hoe komt het denk je dat we sinds de komst van de Romeinen in ons land 
veel meer te weten zijn gekomen over onze geschiedenis?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3. De Romeinen dachten dat hier in de noordelijke gebieden nog zeer primitieve 
mensen woonden die leefden als wildemannen. Dit bleek een groot vooroordeel. De 
beschaving was nog niet zover ontwikkeld als bij de Romeinen, maar de lokale 
bevolking woonde in huisjes, dreef handel en deed aan landbouw. Heb je zelf wel 
eens vooroordelen gehad over een ander land? Bijvoorbeeld als je op vakantie ging 
of als je iets over een land op tv zag. Werden deze bevestigd of zat je er 
helemaal naast? Leg uit.
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. Nijmegen lag bij een legerplaats die de Romeinse grens moest beschermen. 
Hier lagen in het laatste grote legerkamp op de Hunerberg zo’n 5000 manschappen 
gelegerd. Maar lang niet iedereen in het legerkamp hoefde te vechten. In 
Nijmegen bleef het daarbij ook nog eens erg rustig. Wat deden zij dan wel? 
Noem drie dingen.

1. .......................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
  3. ..............................................................................................................................
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5. De Rijn werd in Nederland de 
bovengrens van het Romeinse rijk. 
Waarom kozen ze juist een rivier als 
grens?
.................................................................
...................................................................    
  ............................................................  
 ............................................................... 
 .................................................................
..............................................................
..............................................................

4. Het Romeinse leger zag er erg indrukwekkend uit. Ook met hun enorme 
bouwwerken dwongen ze respect af bij de lokale bevolking. Dat deden de 
Romeinen met opzet, om zo hun eigen status te verhogen. Kun je een voorbeeld 
geven hoe machthebbers tegenwoordig in de wereld nog steeds respect 
proberen af te dwingen op hun eigen bevolking en/of op de rest van de wereld?
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Leerlingenwerkblad 

6. De aanwezigheid van Romeinen zorgde voor een 
bloeiende handel in de regio. Welke etenswaren waren 
nieuw voor de Bataven denk je? Omcirkel die: 

8. De Romeinse levensstijl met al zijn luxe en beschaving is nooit helemaal 
overgenomen door de oorspronkelijke bewoners. Waarom is dat volgens jou zo? 
.......................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................

Bier
Appels     

Vis WijnOlijven  

Kaas       
Peper           

Boter            
Kip

Kersen   

7. Etenswaren die tegenwoordig overal te koop zijn, zoals tomaten, 
sinaasappels, aardappels, chocola, thee en koffie kwamen in de Romeinse tijd 
niet in Nederland voor? Leg uit waarom.
.......................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................

9. Zou je zelf al je gewoonten en gebruiken aanpassen als je ergens anders 
zou gaan wonen? Leg uit waarom?
.......................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Antwoorden Leerlingenwerkblad Les 2 
De Romeinen waren hier!

1. 
De komst van het schrift zorgde ervoor dat er veel zaken gedocumenteerd werden. Maar niet 
alles is opgeschreven, dus naast de documenten zijn andere bronnen ook  belangrijk om een beeld 
van de geschiedenis te schetsen.

2.
Bouwen van badhuizen, amfitheaters, kampementen, verzorgen van commandanten, drijven van 
handel, verzorgen van paarden, wapens maken en onderhouden, onderhoud plegen aan het kamp 
etc etc.

3-4. 
Eigen ideeën/ mening van leerling.

5. 
Een rivier is gemakkelijk te bewaken. Het is een natuurlijke barrière en je ziet de vijand goed 
aankomen. 

6. 
De Romeinen introduceerden hier: kip, wijn, olijven, peper, appels en kersen.

7. 
Deze producten komen uit werelddelen die pas later ontdekt zijn.

8-9.  
Eigen ideeën/ mening van leerling.

Antwoordblad Les 2



Colofon
Deze lesbrief is onderdeel van een educatief project van Stichting Romeinenfestival en 
Weekend van de Archeologie.
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