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 Minimum

1. Waar gingen de Friezen wonen? 1. In het noorden van de lage landen.

2. Wat zijn terpen? 2. Heuvels van aarde, waar mensen op woonden 
om zich te beschermen tegen hoog water.

3. Noem twee Germaanse goden. 3. Wodan en Donar.

4. Wat deden Germanen graag op een feest? 4. Bier drinken en dobbelen.

5. Welke Romeinse heerser overwon vele volken? 5. Julius Caesar.

6. Welke keizer volgde hem op? 6. Keizer Augustus.

7. Welke Germaanse stam sloot een verbond met 
de Romeinen?

7. De Bataven.

8. Noem nog twee Germaanse stammen. 8. Cananefaten en Tubanten.

9. Wat is een castellum? 9. Een legerkamp van de Romeinen.

10. Wat is de limes? 10. De grens van het Romeinse rijk.

De Germanen

400 5003000 1000 100 300
Voor Chr.   Na Chr.

Schepping 200

500 voor Christus: Germaanse 
stammen komen in ons land

TIJD VAN DE ROMEINEN

50 voor Christus: 
Romeinen komen in ons land

69 na Christus: opstand van de 
Bataven tegen de Romeinen 

2000

TIJD VAN JAGERS EN BOEREN

Jagers en Boeren
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 Basis

Jaartallen

1.  Dagen van de week. 

 1 Zondag:  genoemd naar de 

 2 Maandag:  genoemd naar de 

 3 Dinsdag:   genoemd naar de Germaanse god Thyngsus 

 4 Woensdag: genoemd naar 

 5 Donderdag: genoemd naar 

 6 Vrijdag:  genoemd naar 

 7 Zaterdag:  genoemd naar de Romeinse god Saturnus

2.  Waarom is voor christenen de zondag de eerste dag van de week?

3.  Kijk naar de foto van de Romeinse grenspaal. In de vierde regel kun je 
het woord ‘overwinning’ lezen in het Latijn. Schrijf dat over: 

 V 

500 voor Christus:

50 voor Christus: 

69 na Christus: 

Germaanse stammen komen in ons land

Romeinen komen in ons land

Opstand van de Bataven tegen de Romeinen
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4. Zo zag ons land eruit in de tijd van de Germanen.

 Schrijf de namen van de Germaanse stammen op de goede plaats.
 Tubanten – Cananefaten – Bataven – Friezen

 Vul in het rondje op het kaartje het goede nummer in.
 1. zandgronden
 2. terpen
 3. wouden met weilanden
 4. moerassen
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5. Waarom geeft vader deze waarschuwing? 

 

  

 

 

 

6. Op de tekening staan tien nummers. Schrijf achter elk woord het goede nummer. 

 Romeinse soldaat   Bataafse soldaat   Germaanse priester   

 mijlpaal   Romeinse tempel   castellum  

 heerweg   schild   harnas  

 bronzen aardewerk  



14

 Extra

1. Wat zouden de Romeinen met de koeienhuiden gedaan hebben? 

2. Welke Romeinse keizers worden genoemd in de Bijbel?

 

3. De Friezen beschermden zich tegen het zeewater door terpen. Hoe wordt Nederland nu beschermd 
tegen het water? 

4. Welke rivier in de lage landen diende als Romeinse limes? 

5. Hoorde je woonplaats bij het Romeinse rijk?

6. Vader zegt in het verhaaltje: ‘Hier is de terp afgegraven.’ Waarom zouden mensen dat gedaan hebben? 

 

7. Wat zouden ze naast een mantelspeld nog meer gevonden kunnen hebben?

 

8. Wat heb jij zelf weleens in de grond gevonden?
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Aantekeningen


