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DOEN

Jij boft! Vandaag ga je op 
reis door Museumpark 
Orientalis, dat is een 
reis door een prachtig 
stukje natuur, waarin je 
kennis maakt met allerlei 
verschillende culturen en 
levenswijzen. Je reist naar 
een andere wereld en soms 
zelfs even terug in de tijd!
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Laten we beginnen met een groeps-
foto! Dan kun je gelijk de eerste 

opdracht afvinken.

Natuurlijk heb jij voor deze reis je 
smartphone meegenomen. Want 
onderweg krijg je foto opdrachten om 
punten te verdienen (foto icoontje). 
Per goede foto verdien je een punt, de 
groep met de meeste punten wint. Je 
kunt jouw reis vormgeven zoals jij dat 
wilt, zorg er wel voor dat je alle 9 foto’s 
maakt... en natuurlijk op tijd terug bent 
(lees: 1 bonuspunt!). 

PS: vergeet niet om alles wat jou 
onderweg aanspreekt vast te 
leggen! Stuur je leukste foto naar 
communicatie@museumparko-
rientalis.nl. Elke maand zetten we 
de leukste foto’s op onze socials! 

WEETJE

WELKOM BIJ
     MUSEUMPARK

              ORIENTALIS
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De vroegere Joden reisden 
veel, maar stichtten 
uiteindelijk hun eigen 
koninkrijk met als hoofdstad 
Jeruzalem. Beth Juda is 
een voorbeeld van een 
plattelandsdorpje in het 
Midden-Oosten. In het 
dorp vind je een woonhuis, 
waarin je kunt je zien hoe 
de mensen eeuwenlang 
leefden. In de huisjes 
was plek voor iedereen, 
mensen leefden er samen 
met hun dieren.

DOEN

Bedenk hoe mens en dier in het huis 
samenleefden, geef je antwoord 

weer in een foto.

De binnenplaats was een belangrijk 
onderdeel van het huis, daar stond 
een bakoven. Brood was basisvoedsel 
en gemiddeld at een volwassene 
3 broden van 20 cm doorsnee per 
maaltijd! 

WEETJE

JOODS DORP

       BETH JUDA
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DOEN

Beeld jouw toekomstdroom uit en 
maak een foto.

Ga op zoek naar de synagoge, waar joden 
samenkomen om te bidden en te leren uit 
de Thora. De Thora is een verzameling van 
de heilige boeken van Mozes en vormen 
het hart van het geloof. Joden geloven in 
één god, Jahweh. Hij is de Schepper van 
alles.

In het jodendom gelden de joodse 
spijswetten voor schoon en zuiver 
(koosjer) koken. Koosjer zijn en blijven 
is een manier van leven die te maken 
heeft met traditionele joodse rituelen en 
wetten. 

Helemaal bovenin verlaat je het dorp 
Beth Juda. Stel je even voor dat hier ezels, 
geiten en schapen liepen. Zij werden 
ingezet om de bodem te bewerken en als 
transportmiddel. Een eindje verderop vind 
je een herdersveld met een herdersgrot, 
waar herders met hun kudde konden 
overnachten.  

Zoek een mooie plek op het herdersveld 
en kijk uit over de vlaktes. Ook jij bent 
onderweg. Waar gaat jouw reis naartoe? 
Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Wist je dat alle dieren die hun 
voedsel herkauwen en gespleten 
hoeven hebben koosjer zijn? Denk 
aan koeien, schapen, geiten en 
herten. Varkens zijn niet koosjer, 
vogels (kippen, eenden, kalkoenen) 
dan weer wel. Daarnaast moet melk 
en vlees strikt gescheiden worden 
gehouden. Met melk wordt het 
leven doorgegeven, vlees betekent 
dat het leven gedood is. Dood en 
leven mogen niet met elkaar worden 
vermengd. Hoe zag jouw ontbijt er 
vanochtend uit? Was dit koosjer?

WEETJE
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DOEN

Maak een foto van jouw gebaar van 
gastvrijheid.

Alleen reizen in de woestijn is onveilig. 
Reizigers kunnen altijd op gastvrijheid 
rekenen en worden door de bedoeïenen 
overal met open armen ontvangen. 

Hoe gastvrij ben jij eigenlijk? 
Naar bijvoorbeeld vrienden, familie of 
buren? Kijk eens of je vandaag iets kunt 
geven aan een ander: een luisterend oor, 
een compliment of iets uit je broodtrommel 
misschien?

In de woestijn leven de  
bedoeïenen, een herdersvolk.  
Verschillende families trekken 
gezamenlijk met hun dieren 
door de woestijn, op zoek 
naar vers water en gras. 
Daar waar eten is voor de 
kudde schapen, geiten 
en kamelen zetten ze hun 
tentenkamp op. 

De bedoeïenen noemen hun tent 
‘beth shar’ oftewel: ‘huis van 
haar’. De tenten worden gemaakt 
van grote lappen stof die van 
geitenhaar worden geweven. Bij 
vochtig weer zet het geitenhaar 
een beetje uit waardoor de tent 
waterdicht blijft en bij droog weer 
krimpt het geitenhaar zodat de 
wind door het doek kan waaien en 
de tent lekker koel blijft.

WEETJE

TENTENKAMP
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DOEN

Hoe ziet een karavaan eruit? Beeld je 
antwoord uit in een foto.

In het Midden-Oosten reisden handelaren, 
ambachtslieden, pelgrims, geleerden, 
gelovigen en studenten langs aloude 
handelsroutes. Soms alleen of in kleine 
groepjes, maar vaak zochten reizigers uit 
veiligheidsoverwegingen aansluiting bij 
een karavaan. 

Even op adem komen! De Karavanserai is 
een soort herberg langs de handelsroute en 
dé plek om even uit te rusten. Ook hier  
is de gastvrijheid van het Midden-Oosten  
zichtbaar, iedereen is welkom in de  
Karavanserai en kan rekenen op 
bescherming. 

Treed de Karavanserai binnen, rust even 
uit, wissel verhalen uit en vergeet niet te 
genieten van het prachtige uitzicht vanaf 
het dakterras.

Een kameel met een lading van 
250 kg loopt ongeveer 40 km per 
dag. Een gemiddelde karavaan 
telde 400 - 600 dieren. Een pel-
grimskaravaan kon wel 30.000 
ezels en kamelen en 40.000 
mensen tellen! Handig om te 
weten: om de 40 km staat een 
Karavanserai. 

WEETJE

KARAVANSERAI
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In Omani kom je alles te weten 
over de islam. Moslims geloven 
dat Allah de enige god is en 
dat de profeet Mohammed de 
boodschappen van Allah aan de 
mensen heeft doorgegeven. 
De Koran is het heilige boek van 
de islam, daarin staan alle 
leefregels voor moslims. De 5 
zuilen zijn de belangrijkste 
leefregels, in een van de Arabische 
huisjes staan deze beschreven. 
Neem een kijkje!

Eén van de zuilen is de hadj, het is voor 
moslims verplicht om eenmaal in het 
leven op bedevaart naar Mekka te gaan. 
Bedevaarten bestaan al eeuwenlang. 
Vaak staat een bepaalde plek centraal 
die wordt bezocht om een spirituele 
ervaring te beleven, heiligen te vereren 
of rituelen uit te voeren. Maar, er zijn 
ook bedevaarten waarbij het vooral gaat 
om het ‘onderweg zijn’ en om de per-
soonlijke ontwikkeling tijdens de reis, 
dat wordt pelgrimage genoemd. Tijdens 
lange wandeltochten denken pelgrims 
na over zichzelf en over het leven. Voor 
het maken van een bedevaart, hoef je 
dan ook niet perse gelovig te zijn. 

ARABISCH DORP

    OMANI
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DOEN

Schrijf een briefje voor jezelf en maak 
hiervan een foto als aandenken aan 

je reis.

Pelgrims maken niet alleen foto’s onderweg, 
maar ze nemen ook kleine aandenkens 
mee. Zo kunnen ze thuis terugdenken 
aan hun reis en aan de ontwikkeling 
die ze hebben doorgemaakt. Zoek een 
rustig plekje op en sta even stil bij jouw 
reis. Wat neem jij vandaag mee naar 
huis? Een herinnering of een ervaring? 
Of misschien heb je wel iets nieuws over 
jezelf ontdekt?

Om te bidden hoeft een moslim 
niet naar een moskee te gaan. 
De profeet Mohammed heeft 
gezegd: ‘De hele aarde is een 
plaats van gebed’. 

Ieder geloof kent een bedevaarts-
plaats, zoals het Spaanse Santiago 
de Compostella en het Vaticaan in 
Rome voor katholieken, Jeruzalem 
is voor de joden de bekendste 
bedevaartsplaats en Mekka voor 
moslims.

WEETJE
WEETJE
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DOEN

In dit huis zit dus een kerk verstopt. 
Ga op zoek en maak een foto.

Welkom in de Romeinse straat 
Jeruzalem. Voor christenen is 
Jeruzalem een heilige plaats 
vanwege het leven, sterven en 
de verrijzenis uit de dood van 
Jezus Christus. Ga op zoek naar 
het plein van Pilatus, dit plein is 
het begin van de weg die Jezus 
af moest leggen naar de plek 
waar hij gekruisigd zou worden.

Christenen weigerden dit te geloven, in 
hun ogen was er maar 1 god en dat was 
niet de keizer. Omdat christenen hierom 
werden vervolgd, verstopten ze hun 
kerken in woonhuizen.

Vervolg je reis en sta even stil bij het huis 
met een geschilderde vis op de buitenmuur. 
Op het eerste gezicht een gewoon 
woonhuis, maar schijn bedriegt! In het 
Romeinse rijk werden alle godsdiensten 
en hun goden opgenomen, maar volgens 
de Romeinen was ook de keizer goddelijk. 

ROMEINSE 

        STRAAT



9

DOEN

Ga op zoek naar de Romeinse latrines 
(wc’s) en stel je voor hoe het zou zijn 
als jij hier in de Romeinse tijd met je 
vrienden zou zitten. Gezellig zo met 

zijn allen naast elkaar? Maak dan 
gelijk even een groepsfoto.

In de hal van het Romeinse huis vind je 
een huisaltaar, hier offerden de Romeinen 
fruit en andere geschenken om de goden 
te bedanken. Sta hier even stil en blik 
terug op jouw dag. Ben je ergens dankbaar 
voor?

Kort voor het jaar nul trokken de 
Romeinen Nederland binnen. 
De Romeinse soldaten leefden in 
grote forten. Deze forten werden 
gebouwd langs de belangrijkste 
grens van het Romeinse rijk. Deze 
grens wordt ook wel de Limes 
genoemd en behoort tot het 
UNESCO Werelderfgoed. Rond 
de forten ontstonden dorpjes, 
twee van deze dorpjes kregen 
van de Romeinen stadsrechten 
waaronder Nijmegen. Of, in de taal 
van de Romeinen, het Latijn: Ulpia 
Noviomagus. Op Museumpark 
Orientalis vind je een stukje van de 
Limes, hoe tof is dat?!

Het visje is een christelijk symbool. 
Het Griekse woord voor vis ‘ichtus’ 
is samengesteld uit de beginletters 
van de Griekse woorden voor Jezus, 
Christus, Gods Zoon en Redder. 

WEETJE

WEETJE

TIJD VOOR EEN 

TOILETSTOP!



De hoogteverschillen in het 
park zijn ontstaan in de ijstijd. 
IJslobben stuwden de ondergrond 
omhoog, waardoor een stuwwal 
ontstond. Door smeltwater zijn er 
verschillende geulen ontstaan. 

De vijgenboom (Ficus) wordt door 
vele volkeren als heilige boom 
vereerd. Hij is naast de olijfboom 
en de druivenstruik symbool van 
vruchtbaarheid, overvloed en 
ontwaken.

De tamme kastanje (Castanea sativa) 
is door de Romeinen naar Nederland 
gebracht. Op het park is een 250 jaar 
oude kastanjeboom te vinden!

De Libanonceder is de boomsoort die 
het meest in de Bijbel wordt vermeld. 
De boom wordt daarin vaak 
gebruikt als symbool van macht en 
waardigheid, dapperheid en glorie, 
schoonheid en vruchtbaarheid.

WEETJE

JE REIS ZIT ER OP! HOPELIJK HEB JE MOOIE ERVARINGEN 
OPGEDAAN EN ZIEN WE JE NOG EENS TERUG.

DOEN

Ga op zoek naar de bomen die je hier-
onder ziet en ga met ze op de foto.

WEETJE
WEETJE

WEETJE

Je reis loopt dwars door het unieke 
landschap van Museumpark 
Orientalis, geniet onderweg van 
de natuur!


