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Keizer, mag ik u wat vragen?                            Instructieblad

Introductie thema
Laat leerlingen de achtergrondinformatie ‘Romeinse keizers 
in Nederland‘ lezen. Als algemene introductie kan ook de 
achtergrondinformatie ‘/GPU�GP�OCCVUEJCRRĎ’ worden gelezen.

Opdracht en instructies
Een aantal leerlingen gaat zich, ieder voor zich, verdiepen in het leven van 
een van de keizers. Er zijn keizerbladen met beschrijvingen van keizers 
die geregeerd hebben in het Romeinse Keizerrijk en die een connectie 
hebben met Nederland. NB. Een van de keizerbladen beschrijft Julius 
Caesar, die geen keizer was, maar een hele machtige heerser over het 
Romeinse Rijk. 

De andere leerlingen gaan in tweetallen een interview samenstellen met 
vragen die aan de keizers gesteld kunnen worden. 

Verdeel de leerlingen in een groep keizers en een groep interviewers. 
Spreek van tevoren een tijd af voor de voorbereidingen, bijvoorbeeld 20 
minuten. 

Instructies voor de keizers
Als je een ‘keizer’ bent, dan lees je de beschrijving op het keizerblad goed 
door en zoek je op internet nog meer informatie over deze keizer op. Alle 
keizers hebben een band met een plek of een daad in ons land! 

Maak een naambordje voor op tafel, met de naam van de keizer erop die 
jij gaat spelen. De keizers waarvan een keizerblad gemaakt is, zijn: Julius 
Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Traianus, Hadrianus, Septimius Severus, 
Postumus, Constantius I en Julianus.

Instructies voor de interviewers
De interviewers werken in tweetallen en stellen samen een interview op. Als 
je ‘interviewer’ bent dan begin je met het lezen van de aanwijzingen en tips 
op interviewblad 2. Kruis aan welke keizers er zullen worden geïnterviewd. 
Op interviewblad 1 kun je de vragen die jullie willen stellen noteren in zes 
categorieën: personalia, relaties, karakter, grote daden, overige vragen.

Het interview
De keizers gaan op een centrale plek in de klas zitten, zodat zij door de 
interviewers goed te zien zijn, voor zich op tafel plaatsen zij een naamkaart 
met de naam van de keizer die zij spelen erop. Ze mogen het keizerblad 
met informatie en eigen aantekeningen erbij houden. De interviewers zitten 
in tweetallen bij elkaar en kiezen twee vragen uit die zij voorbereid hebben 
en die ze in ieder geval willen stellen aan een van de keizers. Als een vraag 
al gesteld is aan een bepaalde keizer, kiezen ze een andere vraag van het 
lijstje dat ze gemaakt hebben of ze stellen de vraag aan een andere keizer. 
Als een keizer het antwoord op een vraag niet weet, stelt de interviewer 
een andere vraag. 

Doel
Kennismaking met Romeinse keizers uit verschillende eeuwen en 
hun connectie met Nederland. 

Werkvorm
Voorbereiden en houden van interviews.

Lesduur
Circa 1 lesuur.

Leerdoelen en competenties
Informatie verwerven en ordenen, kritisch denken, 
interviewtechnieken, inlevingsvermogen, samenwerken.

Wat heb je nodig voor deze opdracht?
• Achtergrondinformatie ‘Romeinse keizers in Nederland’ en 

eventueel de achtergrondinformatie ‘Mens en maatschappij’
• Voor iedere keizer één van de 10 keizerbladen 
• Internet: om meer informatie over de keizer op te zoeken
• Interviewblad 1 ‘Vragen bedenken‘
• Interviewblad 2 ‘Waar moet je aan denken...’ 
• Papier voor naamkaarten voor de keizers
• Stiften, (kleur)potloden, pen


