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Een Keltische 
koningin in opstand 
tegen de Romeinen.  

  
Algemeen 
 
Tijdvak 2: De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 n. Chr.) 
Kenmerkende aspecten: 

• De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse 
cultuur zich in Europa verspreidde. 

• De confrontatie van de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse 
cultuur van Noordwest-Europa 

Niveau: onderbouw mavo, havo, vwo/ bovenbouw mavo, havo, vwo 
Tijd:  

• Opdracht 1: 15 minuten 
Leerdoelen: 

• Je krijgt een beeld van de groei van het Romeinse imperium 
• Je krijgt een beeld van de groei van de Grieks-Romeinse cultuur in 

Noordwest-Europa 
• Je krijgt inzicht in de gevolgen van romanisering van andere volkeren 

• Je krijgt inzicht in het verzet tegen romanisering door andere volkeren 
en welke rol Boudicca hierin speelt 
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(VOORLEES)VERHAAL 
 
Wat kun je doen als je verraden bent en er niets meer in de wereld is dat nog 
eerlijk lijkt te zijn? De meeste mensen laten hun hoofd hangen, maar sommigen 
staan dapper rechtop. Zo iemand was koningin Boudicca.  
 
Verraden was zij door de Romeinen, die het testament van haar man niet waren 
nagekomen. Ze hadden haar land geplunderd en Boudicca’s dochters 
mishandeld. Maar wat kan de koningin van een kleine stam nou doen tegen het 
machtigste rijk dat de wereld ooit gekend heeft? 
 
Een stuk meer dan de Romeinen misschien hadden verwacht. Daar stond 
Boudicca, aan het hoofd van een enorm leger, klaar om haar tegenstanders te 
verslaan. De Romeinen waren gekomen om de koning tegen te houden, maar 
Boudicca was vastberaden de Romeinen te overwinnen. Ze had al vaak 
gewonnen, maar dit moest de nekslag zijn. 
 
Het regende die dag, toen Boudicca voor haar krijgers stond. De Britse stammen 
waren met wel tien keer zoveel als hun Romeinse vijanden. De overwinning was 
voor Boudicca zo goed als zeker. 
 
De Romeinen zelf? Die waren bang die dag, heel bang. Ze hadden gehoord over 
hoe de eerdere legioenen in de pan waren gehakt, hoe de Romeinse koloniën 
waren platgebrand, hoe koningin Boudicca geen genade kende voor de 
legioenen. 
 
De koningin draaide zich om en sprak haar soldaten toe. ‘Heb geen angst voor de 
Romeinen zei ze, “want noch in hoeveelheid noch in moed zijn zij onze meerdere. 
Zo dapper zijn wij, dat onze schilden sterker zijn dan hun pantsers.” 
 
Luid joelden de Britse soldaten en zonder angst stoven ze voorwaarts. Maar soms, 
heel soms, is dapperheid alleen niet genoeg om een oorlog te winnen. De wilde 
Britse krijgers vielen hun vijanden aan, maar de legionairs gaven geen krimp. Één 
voor een vielen de soldaten van Boudicca, maar de Romeinen bleven overeind 
staan. 
 
Tienduizenden Britse krijgers stierven die dag en tegen ieders verwachting in, 
overwonnen de Romeinen. Boudicca zelf is nooit teruggevonden, maar haar 
legende leeft altijd voort. 
 
 
Tip: Je kunt dit verhaal ook beluisteren  
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VRAGEN BIJ VERHAAL 
 
 
a. Waarom wilde Boudicca niet meer met de Romeinen samenwerken? 
 
b. Qua aantal was het leger van Boudicca ruim in de meerderheid. Bedenk 
waarom het leger van Boudicca het toch niet lukte om de Romeinen te 
verslaan. 
 
c. Bekijk de afbeelding van het standbeeld op F-site.nu. Deze staat op een 
prominente plek in Londen. Hoe vind je dat Boudicca is afgebeeld? 
 
d. Waarom denk je dat Boudicca in Engeland een heldenstatus heeft 
gekregen? 
 
 
 

 
         
      Standbeeld van Boudicca op Westminster pier in London 
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