
NAAR DE 
ROMEINEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT



WELKOM!WELKOM!

SALVE!



Je gaat vandaag 2000 jaar terug in de tijd. Op reis naar de 
Romeinen. Zij waren 2000 jaar geleden het machtigste volk 
ter wereld. Op de kaart zie je hoe groot hun Rijk was.

Grote gebieden werden door het Romeinse leger veroverd. Elk gebied dat ze veroverden 
werd een provincie van het Romeinse Rijk. Met je tasje maak je een reis door een deel van 
het Romeinse Rijk; het oude Midden-Oosten. Door goed te lezen, de weetjes te onthouden 
en de vakjes bij de DOEN-opdrachten af te vinken word jij zelf ook een echte Romein.

Tegenover de kassa liggen  
spannende Romeinse 
oefentoestellen. Je kunt 
hier oefenen als een echte 
Romeinse soldaat. 
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Reis verder naar Beth Juda.

BESTORMING

Bij de touwladders oefen je de 
bestorming van een fort. Bij de 
touwbruggen oefen je het lopen over  
muren en het oversteken van rivieren.

DOEN!



De Romeinen gebruikten allerlei 

soorten kruiden. In de keuken, 

om gerechten een lekkere smaak 

te geven, om parfum van te 

maken of als medicijn. 

RUIK JE IETS?

Voor het dorp liggen akkertjes. 
Die worden gebruikt om groenten 
en kruiden te verbouwen.

WEETJE
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Romeins recept 
tegen hoest om 
thuis te maken: 

- 50 gram amandelen
- 70 ml anijs 

Maal het fi jn en vermeng het met 
een eetlepel honing. Het smaakt 
een beetje als marsepein.

JOODS DORP 
BETH JUDA



Loop langs de akkertjes bij 
het dorp.
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Om verder te reizen moet je 
langs de tollenaar. 

Iedereen die de weg gebruikte, 

moest tol betalen. Romeinse 

reizigers hadden dus veel munten 

bij zich. De Romeinen hadden 

geen zakken in hun kleding om 

hun munten in te bewaren. 

Ze bewaarden ze in een geld-

buideltje dat ze aan hun riem 

konden hangen.

WEETJE

GEURBUIDELTJE

Gebruik niet alleen je ogen, maar ook je 
neus. In je tas vind je alles wat je nodig 
hebt voor een geurbuideltje. Pluk een 
beetje van de kruiden die je lekker vindt, 
verkruimel ze en leg ze op het stukje stof. 
Dichtbinden met het touwtje en je hebt 
een geurbuideltje om in je kledingkast 
te leggen. 

DOEN!

TOLHUISJE
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Als mensen door woeste streken 
reisden, moesten ze een veilige plek 
vinden om te slapen. Zo’n plek is de 
karavanserai. ’s Avonds gingen de 
deuren dicht en was iedereen veilig. 
De gasten in een karavanserai brachten 
hun eigen slaapspullen en eten mee. 
Het leek een beetje op een moderne 
camping.

Zo, nu het belangrijkste werk is gedaan 
kun je even uitrusten. Vanaf het 
dakterras heb je een mooi uitzicht. 
Klim naar boven, maar pas op dat je 
niet valt. De treden zijn met opzet 
ongelijk gemaakt zodat de dieren 
niet naar boven gaan.

Als je verder loopt  kom je 
aan bij de karavanserai.

HOUT

Het is belangrijk dat er altijd een flinke 
voorraad hout ligt zodat de reizigers 
die aankomen meteen vuur kunnen 
maken. Jij kunt ze verrassen door in het 
bos hout te sprokkelen en dit onder de 
trap achter te laten.

DOEN!

KARAVANSERAI



Romeinse soldaten moesten natuurlijk 

een goede conditie hebben. Daarom 

oefenden ze in de Romeinse sportschool:  

het gymnasium. De gymnastiekles die 

jij op school krijgt komt van het woord 

gymnasium, zie je hoeveel het op 

elkaar lijkt? 

WEETJE
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Heb je goed je best gedaan?
Dan trek je verder langs het 
meertje richting Omani

FIT WORDEN

In de oase, de oefenplaats voor de 
Karavanserai kun jij allerlei oefeningen 
doen om net zo fit te worden als een 
Romeinse soldaat.

DOEN!

OASE



De falaj, de watergoot zorgt ervoor dat 
er altijd vers water is in het dorp. Het is 
heerlijk om je voeten af te koelen in het 
water, maar het is ook leuk om er een 
bootje op te laten drijven.
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In Omani ruikt het meestal lekker. In de 
souk worden allerlei lekkere geurtjes 
verkocht. Deze geurtjes zijn gemaakt van 
wierook, de hars van de wierookboom, 
heel kostbaar. Romeinen zijn dol op de 
geur van wierook.

VOEREN

In je tas zit een zakje visvoer. Voer de 
vissen van het meer maar lekker vet, 
daar zullen de vissers van Omani heel 
blij mee zijn.

BOOTJE

Haal uit je tas het vouwblaadje om een 
bootje te vouwen. Zie je hoe snel het 
water stroomt?

DOEN!

DOEN!

Omani is een Arabisch dorp. De bewoners 
leven van handel en visserij. In het dorp 
vind je winkeltjes waar je kunt zien wat 
er zoal werd verhandeld.

ARABISCH 
DORP OMANI



DOEN!

Een aquaduct is een soort 
waterleiding. Vanaf de bron 
werd het water naar bad-
gebouwen, toiletten en 
putten geleid. Fris stromend 
water tot in de huis, is dus 
een Romeinse uitvinding.

WEETJE
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Je bent bijna in de Romeinse 
stad Jeruzalem. 

Neem de Via Aquaductus. 
Je ziet hier een stukje van een 
echt Romeins aquaduct. 

STAPPEN

De Romeinse passus is ongeveer 1,48 
meter. Dat zijn gemiddeld 3 grote 
voetstappen. Hoeveel passus is de Via 
Aquaductus? 

DOEN!

TOESPREKEN

Je kunt het riskeren om zijn trap te 
beklimmen. Om het volk toe te spreken 
of om een foto te maken.

PALEIS VAN 
PILATUS

Aan het einde van het pad ga je 
linksaf. Ga door de stadspoort 
en dan…. kom je bij een paleis.

Het paleis is van Pilatus. Hij is 
een soort burgermeester van de 
stad. Hij is meestal niet thuis.



De meeste Romeinse kledingstukken 

werden gemaakt van schapenwol. 

De wol werd gesponnen en geweven  

of er werd vilt van gemaakt. Vilt kan  

waterdicht gemaakt worden. Het werd 

gebruikt voor kledingstukken tegen 

de regen, zoals mantels en hoeden.

WEETJE
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In Jeruzalem wonen heel veel mensen, 
Grieken, Egyptenaren en Romeinen. 
Hun huizen zijn allemaal verschillend. 
Kijk maar eens goed rond er is van alles 
te zien en te ontdekken. 

Vind jij de grote schilderingen op de 
Romeinse markt ook zo mooi. Naast 
de schildering van de bakkerij staat 
een maalsteen. Zo’n maalsteen werd 
door de Romeinen gebruikt om graan 
tot meel te malen, voor pap, brood of 
gebak.

Om je een echte Romein te 
voelen moet je iets weten over 
Romeinse kleding.

GRAAN MALEN

Wil jij proberen om graan te malen? 
Pak je graankorrels en doe ze voorzichtig 
boven in de maalsteen. Zie je het meel al 
tevoorschijn komen?  

DOEN!
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Ga dan op zoek naar 
het Romeinse Huis. 
Dit kun je herkennen 
aan de rode bakstenen.

VILT MAKEN

Vilt maken is niet moeilijk, probeer het 
zelf maar. Maak je handen nat onder 
het kraantje bij het toilet en zeep ze 
goed in. 

Leg de wol uit je tas in de vorm van een 
armbandje zoals op het plaatje en doe 
hem over je vingers. Maar niet verder 
dan je duim. 

Wrijf nu je handen tegen elkaar alsof 
je het koud hebt. Het armbandje moet 
dan tussen je handen heen en weer rollen. 
Houd dit minstens vijf minuten vol.
Hierdoor klit de wol in elkaar en wordt 
je armband lekker stevig. 

Als de uiteinden niet meer te zien zijn 
en het hele armbandje stevig is, ben 
je klaar. Spoel de zeep nog even uit je 
armbandje en doe hem om.

DOEN!

ROMEINSE 
HUIS

1

2
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Heb je het Romeinse huis al goed 
bekeken? De Romeinen waren goede 
bouwmeesters. Toch gebruikten ze nooit 
een meetlat. Ze maten met hun lichaam.

1 VOET
Is de lengte van een voet.

1 VINGERBREED
Is de breedte van een wijsvinger.

1 HANDBREED
Is de breedte van een hand.

1 EL
Is de lengte van de elleboog tot het 
langste vingertopje.

1 ARMLENGTE
Is de lengte van de schouder tot het 
langste vingertopje.

1 SPANWIJDTE
Is de lengte tussen de vingertopjes met 
gespreide armen.

BORDSPELLEN

Hier liggen Romeinse bordspelen. 
Daag degene die bij je is uit om samen 
een spelletje te spelen.

METEN

Dit systeem was niet erg nauwkeurig. 
Weet je hoe dat komt? Doe een meet-
proef met degene die bij je is.

Meet na:

• Hoeveel voet is de omtrek van de 
Romeinse tuin?

• Hoeveel el is de muur tussen de 
keuken en de slaapkamer van het 
Romeinse huis?

• Hoeveel spanwijdte is de voorkant 
van het Egyptische huis?

DOEN!

DOEN!
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Het Latijnse alfabet lijkt op dat van ons, 
toch is het niet helemaal hetzelfde. 
Het bestaat uit maar 23 letters en sommige 
letters zien er net iets anders uit.

SCHRIJVEN

Kun jij je naam schrijven in het Latijn?

DOEN!
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De Romeinse cijfers lijken niet zo op onze 
cijfers. Ze gebruikten letters, en nog 
steeds zie je deze Romeinse cijfers op 
bijvoorbeeld klokken. Elke letter heeft 
een andere waarde en ze kunnen samen 
worden gebruikt om grotere getallen te 
maken.  Het was daardoor moeilijk om 
sommen te maken met grote getallen

CIJFERS

Hoe oud ben je in Romeinse cijfers?

DOEN!
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In een Romeinse stad waren altijd 

openbare toiletten, maar niet 

zoals nu, allemaal apart.

De Romeinen gingen gezellig 

samen naar de WC. In het midden 

stond een emmer met een spons 

aan een stok, deze gebruikten ze 

als toiletpapier.

WEETJE

Naast het toilet is een kerkhuis.
Beneden wordt de lichtgod Mithras 
vereerd. Het feest van lichtgod Mithras 
werd gevierd op 25 december, de 
donkerste dag van het jaar. 

Komt deze datum je bekend voor? 
Weet je welk feest er tegenwoordig  
gevierd wordt op 25 december?

Op de bovenverdieping van het 
kerkhuis zie je een ander geloof dat in 
de Romeinse tijd in het Midden-Oosten 
ontstaan is.

Weet je welk geloof dit is? 

KERKHUIS
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Je bent nu bijna aan het einde van 

je reis. Is alles goed verlopen? Dan 

bedank je als een echte Romein de 

goden door iets te offeren. Offeren 

is geven om er iets voor terug te 

krijgen.

SPELLETJE

Romeinse kinderen speelden graag 
buiten. Vooral spelletjes met noten 
waren populair. Aan het einde van de 
straat zie je het deltaspel getekend. 
Dit spel speel je met twee of meer 
spelers. Iedere speler heeft 5 noten, 
steentjes of iets anders waar je mee kan 
gooien. Alle spelers gooien vanaf de 
lijn voor de driehoek hun stenen in het 
veld. De speler met de meeste punten is 
de winnaar.

DOEN!

De Romeinen waren erg bijgelovig.  

Alles had een god of een geest, 

zelfs ramen en deuren! Die geesten 

en goden mochten niet beledigd 

worden. Daarom werden er offers 

gebracht om de goden gunstig te 

stemmen.

WEETJE
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In de hal van het Romeinse huis staat een  
huisaltaar. Hier offerden de Romeinen  
fruit en andere geschenken aan de 
huisgoden. Je kon ook een offer brengen 
om de goden te bedanken. Na een lange 
reis kon je de beker offeren waar je de 
hele reis uit gedronken had. Je kon ook 
een stukje van je haar of je kleding 
offeren.

OFFER

Ga naar het altaar en breng een offer 
aan de goden.

DOEN!

HUISALTAAR
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17

Je bent nu aan het einde gekomen van 
je reis. Vandaag heb je veel geleerd 
over de Romeinen. Je mag jezelf een 

échte Romein noemen!



TEL. 024 382 3110 | WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

BEGRAAFPLAATS 
HEILIG LANDSTICHTING 

EN CENAKELKERK
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Romeins aquaduct
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