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Voorwoord 

 

Beste leraar, 

 

In het lespakket Romeinen in het land van Peel en Maas van het Streekmuseum ‟t Land 

van Peel en Maas wordt een lessencyclus over de Romeinen in het gebied tussen de Peel 

en de Maas aangeboden. 

Deze lessenserie bestaat uit drie lessen, waarvan de eerste les een voorbereidingsles op 

uw school betreft. De tweede les vormt het museumbezoek, terwijl de derde en laatste 

les een evaluatie betreft. Ook deze laatste les wordt op school gegeven.  

De eerste en derde les wordt door uzelf gegeven, terwijl de tweede les door een 

museummedewerker wordt gegeven. Hiervoor dient u met de klas naar het museum te 

komen, zodat de leerlingen kunnen beleven wat ze al in de eerste les hebben geleerd.  

Na het museumbezoek bespreekt u weer op school de eerste les en de museumles, zodat 

de leerlingen kunnen reflecteren op hun ervaringen en hun kennis.  

 

Deze lesopzet is geschikt voor de onderbouw vmbo tl, havo en/of vwo van het 

voortgezet onderwijs.   

De handleiding bevat informatie over de tentoonstelling, de leerdoelen en de drie 

uitgewerkte lessen.  

De leerstof wordt binnen het curriculum geplaatst, waardoor het lespakket deel kan 

uitmaken van een jaarlijks terugkerende cyclus binnen uw school.  

De bijlagen bestaan uit het werkboekje voor de leerlingen, een verwijzing naar nuttige 

(web-) adressen. Het werkboekje kunt u eenvoudig en snel voor de leerlingen kopiëren.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding?  

Dan kunt u terecht bij de afdeling Educatie van het Streekmuseum „t Land van Peel en 

Maas. De contactgegevens zijn:  

De heer Dré Hanssen op telefoonnummer 077-3072820 of via het e-mailadres: 

info@museumpeelenmaas.nl   

Verdere informatie kunt u op onze website www.museumpeelenmaas.nl vinden.  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

De (educatief) medewerkers van  

Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas, Helden 

  

mailto:info@museumpeelenmaas.nl
http://www.museumpeelenmaas.nl/
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Colofon 

 

 

Ontwikkeling 

De handleiding, lessen en de opdrachten voor de leerlingen zijn ontwikkeld door  

drs. N. van Poll in opdracht van Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas 

 

Tekeningen  

De tekeningen zijn gemaakt door L. Genten 

 

Foto’s  

De foto‟s in dit lespakket zijn door het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas 

beschikbaar gesteld 

 

Eerste uitgave  

April 2010 

 

© Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas, Helden 
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1. Inleiding 

 
Deze handleiding voor leerkrachten en leerlingen van het primair onderwijs sluit aan 

bij de permanente expositie over de Romeinen in de regio tussen Peel en Maas.  

De expositie maakt deel uit van de collectie van het Streekmuseum ‟t Land van Peel 

en Maas.   

Het lespakket bevat een drietal lessen, die compleet uitgewerkt zijn.  

Het pakket is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met name 

voor de klassen vmbo tl, havo of vwo.  

 

1.1 Opzet en kerndoelen 

 

De opzet van deze lessenserie bestaat uit drie lessen. De eerste les is de 

instructieles op school, waarbij de leerkracht de leerlingen voorbereid op het 

onderwerp en het bezoek aan het museum. De tweede les is het daadwerkelijke 

museumbezoek. Deze les wordt door de medewerkers van het Streekmuseum 

verzorgd. De derde en laatste les van deze serie vindt wederom op school plaats, 

waarbij de leerlingen onder leiding van de docent reflecteren op de twee voorgaande 

lessen.  

Deze manier van werken staat namelijk garant voor gedegen en gefundeerde 

overdracht van kennis, vaardigheden en attituden. Andere opzetten die door het 

Streekmuseum worden gebruikt, volgen deze manier van werken eveneens.  

 

Bij de opzet van dit lespakket is uitgegaan van een vakoverstijgende aanpak, 

waardoor diverse kerndoelen worden vervuld.  

De didactische opzet van dit pakket sluit dan ook bij de volgende kerndoelen van de 

onderstaande vakken in het voortgezet onderwijs aan: 

 

Nederlands 

 

 Leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 De leerling leert zich te houden aan conventies, zoals spelling, grammaticaal 

correcte zinnen en woordgebruik en hij leert het belang van die conventies te 

zien. 

 De leerling leert strategieën te gebruiken voor de uitbreiding van zijn 

vocabulaire. 

 De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie 

uit gesproken en geschreven teksten.  
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 De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 

ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en voor anderen. 

 Leerlingen leren deel te nemen aan overleg, planning en discussie in een groep. 

 Leerlingen leren een mondelinge presentatie te geven. 

 De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan 

zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. 

 De leerling leert taalactiviteiten zoals spreken, luisteren, schrijven en lezen 

planmatig voor te bereiden en uit te voeren. 

 De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten 

uitvoert en leert, en op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies 

te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. 

 

Wiskunde 

 

 De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van 

het eigen denken en voor uitleg aan anderen en leert de wiskundetaal van 

anderen te begrijpen. 

 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische 

situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen. 

 De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te 

onderscheiden van meningen en beweringen en leert daarbij met respect voor 

ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen. 

 De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en 

negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en 

leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties. 

  De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van 

inzicht in nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven 

situatie passend zijn. 

 De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het 

metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar 

zijn in relevante toepassingen. 

 De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, 

grafieken en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen 

grootheden en variabelen. 

 De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, 

leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren en leert met 

hun eigenschappen en afmetingen te rekenen en redeneren. 

 De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en 

visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te 

beoordelen. 
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Mens en maatschappij 

 

 Leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke 

kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te 

nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.  

 Leerlingen leren een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, 

Europa en de rest van de wereld te gebruiken om verschijnselen en 

ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.   

 De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel 

maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren. 

 De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een 

tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook 

de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken. 

 De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen 

en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te 

vormen of antwoorden op vragen te vinden. 

 Leerlingen leren over de kenmerkende aspecten van de tijdvakken jagers en 

boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, 

ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten, pruiken en revoluties, 

burgers en stoommachines, wereldoorlogen en Holocaust, en televisie en 

computer. Leerlingen leren een kader van deze tijdvakken te gebruiken om 

gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. Verder 

leert de leerling om een relatie tussen gebeurtenissen en ontwikkelingen te 

leggen. 

 De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te 

herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 

consumeren en budgetteren, en verkeer en milieu. 

 De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur 

en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze 

daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te 

zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen. 

 De leerlingen leren op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als 

democratie functioneert en leren hoe mensen op verschillende manieren bij 

politieke processen betrokken kunnen zijn. 

 De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese 

Unie te begrijpen voor zichzelf, voor Nederland en voor de wereld. 

 Leerlingen leren over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, 

over de betekenis daarvan voor de bevolking en het milieu, en relaties te 

leggen met het (eigen) leven in Nederland. 
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 De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen 

tegen hun achtergrond, de doorwerking ervan op individuen en samenleving op 

nationaal, Europees en internationaal niveau, de grote onderlinge 

afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis 

van internationale samenwerking te zien.  

 

Kunst en cultuur  

 

 Leerlingen leren door het gebruik van elementaire vaardigheden de 

zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en 

toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, 

verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.  

 Leerlingen leren eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, 

aan derden te presenteren. 

 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar 

beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar 

theater-, dans- of filmvoorstellingen. 

 De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen 

van deelname aan kunstzinnige activiteiten, zowel als toeschouwer als 

deelnemer. 

 De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en 

werk van anderen, waaronder kunstenaars.  

 

1.2 Doelgroep 

 

De doelgroep van deze handleiding is reeds aangegeven: de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Het lespakket is vooral bedoeld voor de schooltypen vmbo tl, 

havo en vwo.  

Voor deze doelgroep is in bijlage 1 een overzicht van informatieve  en leesboeken 

over het onderwerp samengesteld, zodat u nog meer (achtergrond-) informatie kunt 

gebruiken voor en over deze lessen.   

 

1.3 Leerdoelen 

 

Dit lespakket gaat uit van de volgende leerdoelen: 

 

 de leerlingen maken kennis met het leven van de Romeinen in het land 

tussen de Peel en de Maas, 

 de leerlingen weten in welke periode de Romeinen in hun regio aanwezig 

waren, 
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 de leerlingen gaan vakoverstijgend te werk, 

 de leerlingen leren welke tastbare sporen van de Romeinen nog in hun 

omgeving te zien en te merken zijn, 

 de leerlingen maken door deze lessen kennis met de vaste collectie van het 

Streekmuseum, 

 de leerlingen maken kennis met concreet cultureel erfgoed, zodat het 

voorstellingsvermogen van de leerlingen wordt ondersteund, 

 de leerlingen kunnen de gevolgen van de invloed van de Romeinen op onze 

hedendaagse maatschappij benoemen, 

 de leerlingen kunnen aangeven waarom het van belang is om kennis over 

het verleden te leren en dat deze kennis wordt bewaard en doorgegeven 

aan andere generaties. 

 

1.4 Erfgoededucatie 

Dit lespakket maakt deel uit van de zogeheten erfgoededucatie. Bij erfgoededucatie 

staan drie punten centraal, namelijk historische feiten, het geografisch kader en het 

erfgoed.  

De historische feiten vormen de basis van het educatieve project Romeinen in het 

land van Peel en Maas. De vaste collectie van het museum is hier immers op 

gebaseerd. Door leerlingen te laten kennis maken met historische feiten zullen de 

leerlingen meer kennis van de (lokale) geschiedenis opdoen.  

Het geografisch kader wordt in dit project zeer concreet en lokaal gehouden: het 

gaat om het land tussen Peel en Maas. Dit is de streek waar de leerlingen zelf wonen 

en waar wellicht hun voorouders vandaan komen. Door historie dicht bij de leerlingen 

te plaatsen, wordt het tastbaar en concreet.  

Het erfgoed tenslotte, is alles wat in het museum en soms ook nog buiten het 

museum te vinden is. Door hier aandacht aan te besteden, leren de leerlingen van en 

over hun omgeving, hun verleden en hun eigen plaats daarin. Erfgoed vormt de 

verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het is belangrijk om de kinderen te 

leren dat de geschiedenis „buiten‟ ligt en vaker dichterbij is dan je denkt. Historisch 

besef is een extra dimensie bij het kijken naar dingen. En om de blik zo breed en zo 

open mogelijk te houden, vinden wij kennis van ons regionale historische erfgoed 

voor de toekomstige generaties van groot belang. Immers, de jeugd heeft de 

toekomst! 
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1.5 Lesopzet 

Het pakket is opgezet volgens de richtlijnen van een drielessen-cyclus. Het 

Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas werkt altijd met deze methode.  

In de volgende hoofdstukken treft u de drie uitgewerkte lessen aan. De informatie 

uit les 1 vormt de basis voor het museumbezoek, dat in les 2 zal plaatsvinden. De 

derde les is een terugblik, waarbij de leerlingen vragen kunnen stellen naar 

aanleiding van het museumbezoek en hetgeen zij daar gezien, gehoord en geleerd 

hebben. Bij de lessen treft u soms een extra opdracht aan, die de leerlingen kunnen 

maken als ze tijd over hebben. Bovendien zijn er voor de havo- en vwo-leerlingen 

verdiepingsopdrachten in het pakket opgenomen, zodat er meer op de materie 

ingegaan kan worden. Aan het einde van de drie uitgewerkte lessen treft u 

bonusopdrachten aan, die leerlingen kunnen maken om de lessenserie af te ronden. 

De uitwerking van deze bonusopdrachten kan worden opgenomen in de specifieke 

vakdossiers, zoals het dossier voor Nederlands of CKV.  

In de bijlagen kunt u de leestips gebruiken om het onderwerp voor de leerlingen te 

verduidelijken. Ook treft u voor uzelf leestips aan, zodat u zich in het onderwerp 

kunt verdiepen. Tenslotte treft u het werkboekje voor leerlingen aan, dat u kunt 

kopiëren, zodat de leerlingen dit boekje naar het museum kunnen meenemen.   
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2. Les 1 Voorbereidingsles 

 

Tijdens deze les geeft de leraar de leerlingen informatie over de Romeinen die in 

deze streek hebben gewoond. Aan de hand van de achtergrondinformatie maken de 

leerlingen kennis met het culturele erfgoed van de Romeinen. 

 

Duur:  60 minuten 

Plaats:  klaslokaal 

Benodigdheden: tijdsbalk (zie bijlage 2 ), het leerlingenwerkboekje, 

schrijfmaterialen, woordenboek Nederlands 

 

Doel:  

 Bereidt de leerlingen voor op de lessencyclus en het bezoek aan het 

museum dat de volgende les zal plaatsvinden. 

 De leerlingen hebben tijdens de geschiedenisles al wat over de Romeinen 

gehoord. Vraag daarnaar door gerichte vragen te stellen, zoals “Waar 

komen de Romeinen vandaan?”, “Waar in Europa hebben ze allemaal 

gezeten?”, “Hoe lang hebben de Romeinen over Europa geregeerd?”, 

“Hebben de Romeinen in deze streek gezeten?”,  of “Wanneer leefden de 

Romeinen?”. 

 Aan de hand van de achtergrondinformatie leren de leerlingen dat onze 

huidige samenleving nog de sporen van de Romeinen kent. 

 De leerlingen leren dat woorden uit die tijd nog steeds in gebruik zijn. 

 

Werkwijze: 

 U kopieert de werkboekjes voor leerlingen, zodat zij kunnen werken in het 

werkboekje. 

 U legt uit dat het werkboekje de komende drie lessen gebruikt zal worden, 

ook bij het museumbezoek. 

 U tekent/schrijft de tijdsbalk op het lesbord, zodat de leerlingen een beeld 

krijgen van en over de periode waarover dit lespakket gaat.  

 U begint met het (hardop) lezen van de achtergrondinformatie over de 

Romeinen. Deze informatie wordt afgewisseld met opdrachten. Deze 

opdrachten staan (ook) in het werkboekje van de leerlingen. Samengevat: u 

leest een stukje voor, de leerlingen maken de bijbehorende opdracht, u leest 

een stukje voor, de leerlingen maken de opdracht. U kunt er natuurlijk ook 

voor kiezen om het achtergrondverhaal in het geheel voor te lezen en dat de 

leerlingen achteraf de opdrachten maken. De keuze is aan u. 
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 De leerlingen werken deze eerste les zelfstandig, maar uiteraard is 

(klassikaal) overleg mogelijk.  

 De leerlingen maken eventueel zelf een tijdsbalk, die in de klas komt te 

hangen als voorbereiding op het museumbezoek.  
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3. Les 2 Het museumbezoek 

 

Tijdens deze tweede les van deze lessencyclus brengt u met uw klas een bezoek aan 

het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas. Deze les wordt verzorgd door een 

medewerker van het museum.  

 

Duur:  120 minuten (exclusief reistijd) 

Plaats:  Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas in Helden 

Benodigdheden: Werkboekje voor de leerlingen plus schrijfmateriaal 

 

Reserveren: U wordt vriendelijk verzocht om het museumbezoek vooraf te 

reserveren. De reservering kunt u doen door te bellen met 

medewerkers van het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas op 

telefoonnummer 077-3081555 . Ook kunt u contact opnemen met 

de educatief medewerker van het Streekmuseum, de heer D. 

Hanssen op 077-3072820. Het is ook mogelijk dat u een e-mail 

stuurt naar info@museumpeelenmaas.nl  

Voor meer informatie kunt u de website www.museumpeelenmaas.nl 

raadplegen.  

 

Vragen: Eventuele vragen kunt u stellen aan de medewerkers van het 

Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas.  

 

Bezoekadres: Het adres van het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas is:  

 Aan de Koeberg 3, 5988 NE in Helden. 

 

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag:     13.00 – 17.00 uur 

 Oktober t/m april: elke woensdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur 

 

Prijzen: Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding  gratis 

 Kinderen en volwassenen vanaf 13 jaar  € 2,50 

 Groepen vanaf 20 personen    € 2,00 pp 

 

Contact: Telefoonnummer 077-3081555 of 077-3072820 (educatief 

medewerker).  

E-mail: info@museumpeelenmaas.nl 

Site: www.museumpeelenmaas.nl 

 

 

mailto:info@museumpeelenmaas.nl
http://www.museumpeelenmaas.nl/
mailto:info@museumpeelenmaas.nl
http://www.museumpeelenmaas.nl/
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Doel:  

 De leerlingen bezoeken het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas om te 

beleven, ervaren en leren over de Romeinen in deze regio. 

 De leerlingen worden door het museum rondgeleid door maken van de 

vragen behorende bij les 2. 

 De leerlingen worden bewust van het cultureel erfgoed van de Romeinen 

en van de Romeinen in deze regio.  

 Aan de hand van museumcollectie en de topstukken in deze collectie leren 

de leerlingen de concrete voorbeelden van de vaardigheden en de 

ontwikkelingen van het Romeinse Rijk in deze regio.  

 

Werkwijze: 

 De leraar informeert de leerlingen over de regels tijdens het bezoek aan 

het museum. De onderwijzer wijst erop dat in het museum geen objecten 

aangeraakt mogen worden, dat er niet gerend mag worden en dat er met 

zachte stem mag worden gesproken. 

 De leraar vertelt de leerlingen dat tijdens het bezoek de opdrachten in 

het werkboekje gemaakt dienen te worden. Dit zijn de opdrachten die 

horen bij les 2, het museumbezoek. 

 U overlegt met de museummedewerker waar de tassen en jassen van de 

leerlingen neergelegd mogen worden. U geeft deze informatie door aan de 

leerlingen, want de tassen en jassen mogen niet in het museum 

meegenomen worden.  

 De leerlingen krijgen een rondleiding van de educatief medewerker van 

het museum. Na deze rondleiding kunnen de leerlingen de opdrachten 

maken, eventueel in groepjes van 4-5 leerlingen.  

 Indien er begeleidende ouders meereizen, kunnen deze ook betrokken 

worden bij het museumbezoek door te fungeren als groepsbegeleider.  
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4. Les 3 Evaluatieles 

 

Tijdens deze laatste les wordt er op school teruggekeken naar de eerste twee 

lessen. De eerste les betrof de introductie van het onderwerp en de tweede les was 

het echte museumbezoek.  

 

Duur:  60 minuten 

Plaats:  klaslokaal 

Benodigdheden: Het leerlingenwerkboekje, schrijf- en kleurmateriaal, 

woordenboeken Nederlands en encyclopedie 

 

Doel: 

 De leerlingen blikken terug op de vorige twee lessen, waaronder het 

museumbezoek 

 De leerlingen ronden de lessencyclus over de Romeinen in ‟t Land van Peel 

en Maas af 

 De leerlingen voltooien de opdrachten door de laatste vragen te maken die 

bij deze derde les horen 

 De leerlingen leveren het werkboekje in, zodat de leerkracht het kan 

beoordelen 

 

Werkwijze: 

 De leerlingen maken of zelfstandig of in groepjes de opdrachten 

 De docent deelt de werkboekjes uit en vormt eventueel groepjes die 

mogen samenwerken 

 De leraar is meer sturend en coachend bezig 

 Aan het einde van deze les leveren de leerlingen de werkboekjes bij de 

leerkracht in, die de werkboekjes zal bekijken 

 Het is aan de docent om te beslissen of er voor de werkboekjes een cijfer 

zal worden gegeven 

 De leerlingen kunnen desgewenst ook een presentatie/spreekbeurt houden 

over de lessen op basis van het geleerde en de opdrachten en informatie 

uit het werkboekje 
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5. Antwoorden van de opdrachten 

 
De volgende antwoorden horen bij de lessen uit het leerlingenwerkboekje. 

 

Les 1 

Opdracht 1: Remus en Romulus vermoordden Amulius, die hun grootvader en 

moeder had verjaagd. Jaren later vermoordt Romulus zijn broer 

Remus, zodat hij de grondlegger en alleenheerser van en over Rome 

kan zijn.   

 

Opdracht 2: A. Individueel antwoord qua dorp of stad. Meestal komt er achter 

de plaatsnaam –naar, dus Heldenaar of Venlonaar.  

 B. Nederland maakt op de eerste plaats deel uit van de Benelux, 

maar op de tweede plaats vooral deel uit van de Europese Unie. 

 

Opdracht 3: De beschrijving van het Marsbeeldje is individueel, alles wat 

voldoet aan het beeldje is goed. Denk aan kleur, helm op het hoofd. 

Het beeldje is waarschijnlijk van een hoge legerofficier geweest, 

omdat het te maken heeft met de god van oorlog (de soldaten 

vereerden de god van oorlog zodat zij zouden winnen) en het is 

moeilijk om te maken. Niet iedereen kan dus zo‟n duur beeldje 

betalen. 

 

Opdracht 4: A. De omtrek van Limburg moet met kleur worden aangegeven. 

Nijmegen en Cuijk vallen buiten Limburg.  

 B. Volgens de kaart zijn er in Limburg 9 Romeinse nederzettingen 

geweest, namelijk bij Maastricht, bij Heerlen (Coriovallum), bij 

Sittard, bij Melick (Mederiacum), bij Heel (Catualium), bij Tegelen 

(Tegula), bij Blerick (Blariacum), bij Venlo en bij Weert. 

 C. In het land van Peel en Maas waren er 3 Romeinse 

nederzettingen: Tegula, Blariacum en bij Venlo. 

 

Opdracht 5: Goed op de kaart kijken. Kaart inkleuren. Leerlingen dienen de 

legenda goed te lezen, daarin staat alle informatie die ze nodig 

hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden.  

 

Opdracht 6: A.  Purper is 1. karmozijnrood, donkerrood, paarsrood; gewoon 

paars; 2. karmozijnrode verfstof, vroeger gebezigd voor het 

verven van wollen stoffen: in de oudheid werd het purper 
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verkregen uit een huisjesslak, de purperslak; 3. kleur van de onder 

2 genoemde verfstof; 4. kleed dat in purper geverfd is, vroeger 

van vorsten, thans nog van prelaten. 

 Purper was een kleur die duur was om te maken, en omdat het zo 

duur was, was de kleur ook speciaal. Vanwege dat uitzonderlijke 

karakter was de kleur alleen bestemd voor belangrijke personen, 

met op de eerste plaats de keizer.  

 B. Purper was een dure kleurstof om te maken, omdat het zo duur 

was, was het tegelijkertijd speciaal. Door dat dure en zeldzame 

karakter was de kleur alleen bestemd voor heel speciale mensen, 

zoals de keizer. 

 C. Fibula is een sluitspel of een doekspeld. Met een fibula werd 

kleding vastgemaakt. In de archeologie is een fibula belangrijk het 

vaststellen van de tijdsperiode bij vondsten, omdat de vorm van de 

fibula in elke tijdsperiode verschilt. 

 

Opdracht 7: A. Legaal is bij de wet toegestaan 

 B. Plebs is de massa der burgers, de niet–patriciërs in het oude 

Rome, de lage volksklasse 

 C. Via is weg; door middel van; over, langs; door bemiddeling van, 

door enige tussenpersonen 

 D. Aquaduct is waterleiding; Romeinse waterleiding bestaande uit 

een gemetseld kanaal, ofwel lopend over gemetselde bogen, ofwel 

ondergronds; brug waarmee een kanaal geleid wordt over een 

uitholling in het terrein 

 E. Kwaliteit is hoedanigheid, vooral van stoffen en waren met 

betrekking tot het gebruik dat ervan gemaakt moet worden; 

eigenschap met betrekking tot waardering, vooral van personen;.. 

 F. Kolonie is wingewest buiten het eigen gebied van de natie 

gesticht om handel te drijven, ongecultiveerd land te ontginnen 

enz.; (staatk.) zo ‟n gebied onder eigen bestuur, maar waarvan de 

opperste regeringsorganen in het moederland gevestigd zijn; …. 

 G. Cum laude is met lof 

 H. In petto is in gereedheid; in voorraad 

 I. Centrum is middelpunt, verenigingspunt; om het middelpunt 

gelegen deel; punt vanwaar werkingen uitgaan, resp. waar zij 

samenkomen; ………. 

 J. Ego is ik; het bewuste ik. 
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 K. Veto is ik verbied, oorspr. de formule waarmee een volkstribuun 

in het oude Rome een besluit van de Senaat krachteloos kom maken; 

verbod; ………………………… 

 L. Arena is met zand bestrooid middendeel in een klassiek 

amfitheater, in een circus, enz.; strijdperk voor diverse sporten 

 

Opdracht 8: A. Bovenaan natuurlijk: de keizer stond boven alle partijen en had 

de macht in handen. De keizer zou deze macht zeker willen laten 

zien aan de rest van de maatschappij. 

 B. Galeiroeier = galeislaaf: slaaf die als roeier op de galeien dienst 

doet, werken als een galeislaaf  betekent zware en onafgebroken 

gedwongen arbeid verrichten. 

 

Extra opdracht: A. Asterix en Obelix. 

 B. Het land is Frankrijk.  

 

Les 2 

Opdracht 1: A. De plaatsen liggen dichtbij elkaar. 

 B. Gouden munten.  

 

Opdracht 2: A. Goed op het plaatje kijken. 

 B. Twee Romeinse zandwegen. 

 

Opdracht 3: Turf is gedroogd plantenafval of plantenresten. De turf werd uit 

het veen gestoken en te drogen gelegd. Zodra de turf goed droog 

was, kon het worden gebruikt om de kachel mee te stoken, zodat 

het warm in huis werd en het eten gekookt kon worden.  

 

Opdracht 4: Waterput. 

 

Opdracht 5: A. Ter versiering dan wel verfraaiing van de uitrusting van de 

militair.  

B. Ongeveer 100-50 v. Chr. Dus: 1ste eeuw voor Christus.  

 C. Tracië, nu Roemenië-Bulgarije. 

D. 7 dieren. 

E. Deze dieren: 1 stierenhoofd, 2 wolven, 2 schapen met horens, en 

2 honden.   
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Opdracht 6: A. Gouden Helm. 

 B. Gebruik: als versiering van een rijke militair, die zo kon laten 

zien dat hij heel rijk en belangrijk was. Helm diende ook als 

bescherming bij gevechten, zodat hij niet gewond aan zijn hoofd 

kon raken. 

 C. Eigen mening. 

 D. De heer G. Smolenaars. 

 

Opdracht 7: Tekenen. 

 

Les 3 

Opdracht 1: A. Eigen mening. Let op argumentatie.  

 B. Goud is momenteel erg duur, dus de Gouden Helm zou nu erg 

prijzig zijn om aan te schaffen. 

 

Opdracht 2: De Romeinen aten en dronken NIET: sinasappels, koffie, milkshake, 

patat, bananen, ijs, cola, Big Mac, rookworst, boerenkool, 

poffertjes en 7 up.  

 

Opdracht 3: Opstel: beoordeling gaat volgens uw eigen criteria. 

 

Opdracht 4: A. MD = 1.500  H. 3 = III 

 B. V = 5   I. 25 = XXV 

 C. XIV = 14   J. 133 = CXXXIII 

 D. MCX = 1.110  K. 1910 = MCMX 

 E. LIV = 54   L. 1996 = MCMXCVI 

 F. MMM = 3.000  M. 712 = DCCXII 

 G. MCLV = 1.155  N. 97 = XCVII 

 

Opdracht 5: A. Kleding van de Romeinse soldaat bestaat uit speer, schild, 

schandalen, leren rok en shirt, helm, zwaard en maliënkolder. 

 B. Legionair.  

 

Opdracht 6: Alle wegen leiden naar Rome: Het doel is op verschillende manieren 

te bereiken.  

 Liever de eerste in mijn dorp dan de tweede in Rome: Liever 

hooggeplaatst en aanzienlijk in eigen kring dan in den vreemde. 

 Voetje voor voetje komt de man te Rome: Langzaam gaat zeker of 

Je moet niet overhaast te werk gaan.  
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Verdiepingsopdracht: A. Christendom 

  B. Keizer Constantijn. 

 

Bonusopdracht 1:  D. Geef het volk brood en spelen: het simpele, eenvoudige  

  volk  heeft niets meer nodig dan eten, dus brood, en  

  vermaak, dus spelen, om tevreden en rustig te blijven  

  volgens de keizer en andere machthebbers.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1  
 

Er is veel informatie over het leven van de Romeinen en over het Romeinse Rijk 

beschikbaar. De volgende (informatieve) boeken kunnen u en de leerlingen gebruiken 

om de Romeinse tijd te verlevendigen: 

1. Het Romeinse rijk (serie Levend Verleden) – P. Crisp & A. Haslam, Harmelen: 

Corona, 1999  

2. De Romeinen (serie Kunst uit het verleden) – G. Chapman, Amsterdam: VOF 

Peters en Ellenbroek, 1998  

3. Die rare Romeinen – Terry Deary, Heerhugowaard: Kluitman, 1999 

4. Het oude Rome – A. Ganeri, Harmelen: Corona, cop. 2000  

5. Daar komen de Romeinen – Jan Paul Schutten, Alkmaar: Kluitman, 2006  

6. De oude Romeinen – S. Adams, Haarlem: Gottmer, 2006  

7. Bij de Romeinen – C. Holtei, Thorn [etc.]: Cyclone, 2008   

8. Het oude Rome (serie Levend Verleden) – Alexandra Fix, Etten-Leur: Ars 

Scribendi, cop. 2009  

9. Rome  (serie Ooggetuigen) – Simon James, Antwerpen: Standaard, 2002   

10. In het oude Rome – M. Slob, Alphen aan den Rijn: De Hoeve, cop. 1992 

11. Het oude Rome – P. Ackroyd, Antwerpen: Standaard, 2006 

12. De Romeinse wereld – M. Corbishley, Aartselaar [Harderwijk]: Deltas, 1989 

13. De Romeinen: eet, drink, schrijf, speel en kleed je als een Romein – F. Macdonald, 

Etten-Leur: Ars Scribendi, 2009 

14. Handboek voor de Romeinse soldaat: hoe overleef je het Romeinse leger – L. 

Sims, [Alkmaar]: Kluitman, 2006 

15. De Romeinen voor dummies  - G. de la Bédoyere, Amsterdam: Pearson Addison 

Wesley, 2007 

 

De volgende leesboeken over het thema Romeinen zijn eveneens bruikbaar: 

1. De wolven van Rome – Tais Teng, Amsterdam: Elzenga, 2000  

2. Het spoor van de vleugelgod – H. van de Velde, Leuven: Davidsfonds/Infodok: 

cop. 2001   

 

Voor de samenstelling van het lespakket is gebruik gemaakt van de volgende (vak-) 

literatuur, die u als vakleerkracht ook kunt raadplegen: 

1. De Gouden Helm uit de Peel. Feiten en visies – J.H. Pouls & H.J.G. Crompvoets, 

Panningen: DTP Graphic Products, 2006 

2. Canon van Limburg. Een historisch overzicht – Jos Venner, Venlo: bvLimburg, 

Maastricht & Mooi Limburgs Boekenfonds, 2009 
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3. Van Alexandros tot Zenobia . Thema‟s uit de klassieke geschiedenis in literatuur, 

muziek, beeldende kunst en theater – E.M. Moormann & W. Uitterhoeve, 

Nijmegen: Uitgeverij SUN, 1999 

 

Voor de antwoorden op de vragen over de betekenis van woorden en spreekwoorden is er  

gebruik gemaakt van: 

1. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal – red. G. Geerts en H. 

Heestermans, Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv (twaalfde druk), 

1995 

2. Van Dale Spreekwoordenboek : Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, 

Spaans, Latijn – H.L. Cox, Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv, 2000 

 

De taalinformatie is ook op het net te vinden: 

1. www.vandale.nl 

2. www.spreekwoorden.nl 

 

Op internet is altijd veel informatie te vinden. Helaas is niet alle informatie correct.  

De site van Wikipedia bijvoorbeeld wordt samengesteld door lezers, en niet door 

vakmensen. Niettemin is er nuttige informatie terug te vinden. Het is van belang dat 

leerlingen leren kritisch met bronnen om te gaan en informatie leren te controleren. 

Niettemin kunt u de volgende internetsites raadplegen: 

1. www.museumpeelenmaas.nl 

2. www.limburgsmuseum.nl 

3. www.wikipedia.nl 

4. www.vooroudersnet.nl 

5. www.geschiedenisvoorkinderen.nl  

6. www.entoen.nu  

7. www.goudenhelm.nl 

8. www.timerime.com (tijdsbalk) 

 

 

  

http://www.vandale.nl/
http://www.spreekwoorden.nl/
http://www.museumpeelenmaas.nl/
http://www.limburgsmuseum.nl/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.vooroudersnet.nl/
http://www.geschiedenisvoorkinderen.nl/
http://www.entoen.nu/
http://www.goudenhelm.nl/
http://www.timerime.com/
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Bijlage 2 
 

De tijdsbalk van de Romeinen 
 

 

 

 

 

  

Romeinen in het land van Peel en 

Maas 

Maa 

    753 v. Chr. 58 v. Chr. 0 476 n. Chr. 1844 1910 2010  

 

v. Chr. betekent voor de geboorte 

van Jezus Christus, en n. Chr. 

Betekent dan na de geboorte van 

Jezus Christus. Onze jaartelling is 

bij de geboorte van Jezus op 0 

begonnen. 

Vondst van 

de Gouden 

Helm door 

turfsteker G.  

Smolenaars 

op 17 juni in 

‟t Zinkse  in 

Helenaveen 

Vondst 

van Sier-

schijf 

van 

Helden 

door 

turf-

stekers 

 

Rome 

wordt 

gesticht 

476 n.  

Chr.: het 

einde van 

het 

Romeinse 

Rijk 

 

Begin van 

onze 

jaar-

telling 

door 

geboorte 

van 

Jezus 

12 v. Chr.: 

verovering 

Zuid -

Nederland 

door keizer 

Augustus 

Ontstaan 

Romeinse 

Rijk door 

verovering 

van 

Keltische 

gebieden 

 

Rome 

wordt 

gesticht 
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Bijlage 3 

De volgende bladzijden betreffen het werkboekje voor de leerlingen. Het werkboekje is 

uitneembaar en dient voor elke leerling gekopieerd te worden. Verder moet het 

werkboekje bij het museumbezoek worden meegenomen, want de opdracht behorende 

bij les 2 moeten dan gemaakt worden. Het werkboekje kan in afgemaakt vorm dienen als 

een werkstuk, zodat het ook zo beoordeeld kan worden.  
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Leerlingenwerkboekje 

 

Romeinen in het Land 

van Peel en Maas 

 

 

 

Naam: 

………………………………………………………… 

Klas: 

…………………………………………………………. 
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Ave leerling, 

Welkom in de Romeinse tijd. Met dit boekje gaan we terug in de tijd, naar de 

tijd dat er in Europa een groot Romeins Rijk bestond.  

 

Nu denk jij “Waarom moet ik naar het verleden? Dat is al zo lang geleden.” 

Daar vergis jij je in. Veel dingen uit het verleden bestaan nu nog….………  

De Romeinen zijn voor onze samenleving heel belangrijk geweest. 

Wist jij bijvoorbeeld dat de Romeinen de eerste mensen met vloerverwarming in 

hun huizen waren? Of dat de Romeinen een goed en getraind leger hadden die in 

heel Europa gebieden veroverden? Dankzij deze Romeinen hebben we een goed 

wegennet, want zij legden overal wegen aan zodat het leger gemakkelijk en snel 

vanuit naar de veroverde gebieden konden reizen. 

Maar ook op het gebied van taal kennen we nog woorden van de Romeinen. Het 

woord aquarium komt bijvoorbeeld uit die tijd.  

De Romeinen hebben ook in het Land van Peel en Maas gezeten, en door deze 

lessen kom je daar alles over te weten.  

 

Je gaat in drie lessen van alles leren over de Romeinen, hun leven en hun 

werkzaamheden.  

De eerste les is op school. De leerkracht zal je van alles over de Romeinen 

vertellen.  Je maakt allerlei opdrachten die over Romeinen gaan.  

De tweede les ga je naar het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas in Helden, 

samen met de hele klas. In het museum krijg je een rondleiding en tijdens die 

rondleiding maak je ook opdrachten.  

De laatste les is weer op school. De laatste vragen worden dan gemaakt en dan 

kun je laten zien wat je hebt geleerd over de Romeinen in het land van Peel en 

Maas.  

Bewaar het werkboekje goed, want je hebt het voor drie lessen nodig. 

 

Veel plezier en succes! 
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1. Opdrachten bij les 1 

Waar?   Deze eerste les is op school 

Wat heb je nodig? Je hebt een pen, een potlood, een gum, kleurenpotloden en 

een woordenboek Nederlands nodig  

Hoe? De leerkracht vertelt je allerlei dingen over de Romeinen en 

hun leven. Luister goed, want de volgende opdrachten gaan 

daarover! 

 

Lesinhoud 

 

De stad Rome werd in 753 voor Christus (afgekort als v. Chr.) gesticht. De stad is 

gebouwd op 7 heuvels bij de rivier de Tiber. Volgens een legende is de stad gesticht 

door Romulus, de helft van een jongenstweeling. Het verhaal gaat als volgt:  

 

“De koningszoon Amulius had zijn broer Numitor verjaagd en diens dochter 

gedwongen om een Vestaalse Maagd te worden. Op deze manier zou de tak van 

Numitor uitsterven en Amulius zeker koning worden en blijven. Het meisje werd toch 

zwanger en wel van de God van Oorlog. De God van Oorlog heette Mars. Het meisje 

kreeg een jongenstweeling, Remus en Romulus. Amulius is niet blij met de tweeling en 

beveelt dat de tweeling in een mandje op de rivier de Tiber moet worden gezet. De 

rivier had last van hoog water en toen dat vele water verdwenen was, strandde het 

mandje met de kinderen op de rivierbedding. Een herder vindt de kinderen bij een 

wolvin, die de baby‟s zoogde, zodat ze melk krijgen. De tweeling groeit op in de 

heuvels rond wat later Rome zou worden. Als de jongens volwassen zijn geworden, 

verstoten zij Amulius en zetten zij hun grootvader Numitor op de troon. Romulus 

begint met de bouw van een stad die later bekend wordt als Rome, de stad op de 

zeven heuvels.” 

 

En het verhaal komt overeen met de feiten: de eerste koning die in de boeken wordt 

vermeld, heet inderdaad Romulus.  

 

Opdracht 1 

Zoek het verhaal van Remus en Romulus verder uit, want er gebeurt namelijk nog veel 

meer……… In het verhaal worden twee moorden gepleegd. Wie wordt er vermoord en 

waarom? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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De stad Rome was het centrum van het grootste en machtigste rijk uit de klassieke 

oudheid. En daar komt ook de naam “Romeinen” vandaan. Romeinen zijn dus eigenlijk 

mensen die “uit Rome komen”. 

Het Romeinse rijk was ontzettend groot en omvatte heel veel landen in Europa en 

het Midden-Oosten, zoals Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, een deel 

van Engeland, maar ook delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het grote 

Romeinse Rijk heet ook wel Imperium Romanum.  

 

Opdracht 2 

A. In welk dorp of in welke stad woon jij? En hoe heten dan de mensen die uit dit 

dorp of deze stad komen? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Maakt Nederland, net als het Romeinse Rijk, ook deel uit van een groter geheel? 

En zo ja, hoe heet dat dan? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ga op de volgende bladzijde verder met opdracht 3. 
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Opdracht 3 

Kijk eens goed naar deze foto: 

 

Dit is een beeldje van de Romeinse oorlogsgod Mars. Het beeldje is 15 centimeter 

hoog en is gemaakt van brons. Het is in 2005 gevonden in de regio Helden. In het 

buurtschap Schrames stonden 9 Romeinse huisjes en in het huisje van de voorman is 

het beeldje gevonden. Deze vondst is het bewijs dat er Romeinen in het gebied 

hebben gewoond. 

Kijk eens goed naar het beeldje en schrijf op wat je allemaal ziet. Welke kleur heeft 

het beeldje? Wat heeft de god op zijn hoofd? En vooral, wie zou de eigenaar van het 

beeldje zijn geweest? Een vrouw, een kind, een slaaf of een soldaat? En waarom denk 

je dat? 

 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht 4 

De Romeinen hebben veel landen veroverd, waaronder een deel van Nederland. Kijk eens 

goed naar deze kaart.  

 

 
 

 

Dit is een kaart van Zuid-Nederland. Ook de provincie Limburg zie je erop. Alle landen 

onder de stippellijn waren door de Romeinen veroverd. De stippellijn is dus de grens van 

het Romeinse Rijk in Nederland. Daarboven leefden de Keltische en Germaanse volken.  

Ook in Limburg leefden Kelten en Romeinen samen, waarbij de Kelten veel van de 

Romeinen overnamen, zoals de manier van kleden en wonen.   

A. Geef met een kleurenpotlood de omtrek van de provincie Limburg aan. 
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B. Hoeveel Romeinse nederzettingen zijn er in Limburg geweest volgens deze kaart? 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Hoeveel nederzettingen van de Romeinen waren er in het Land van Peel en Maas? 

Schrijf de namen van deze nederzettingen op.  

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opdracht 5 

De Romeinen hebben veel uitvindingen en ontdekkingen gedaan, die wij nog steeds 

gebruiken. De Romeinen hebben bijvoorbeeld cement uitgevonden. Dat cement bestond 

uit de volgende ingrediënten (makkelijker woord: bestanddelen): brokstenen, kalk, zand, 

vulkanisch as en water.  

Met dit cement werden niet alleen huizen gebouwd, maar ook wegen aangelegd.  

Deze wegen waren in het grote rijk heel belangrijk, want door de wegen hielden het 

grote leger van Rome contact met de veroverde landen.  

De Romeinen zaten ook in het land van Peel en Maas, zoals jullie al in de vorige opdracht 

hebben gezien. Om hier te komen, maakten ze gebruik van de wegen, die helemaal naar 

Rome liepen. In Baarlo liep een belangrijke Romeinse weg. Veel Romeinse soldaten en 

officieren gebruikten deze weg. De weg leidde uiteindelijk naar Rome. 

 

Geef op de bovenstaande landkaart met kleur de wegen in Limburg aan.  

Kijk goed welke kleur je voor elke weg gebruikt, want er zijn 4 soorten wegen. En er 

loopt ook een waterweg, een rivier, door de provincie! Let dus goed op.  

 

Ga op de volgende bladzijde verder met opdracht 6. 
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De verschillende Romeinse mensen hadden hun eigen kledingstijl, net zoals nu mensen 

van andere soorten kleding houden. De belangrijkste persoon in Rome was of de keizer 

of de senator. De bekendste Romeinse keizer is Julius Caesar geweest. Julius Caesar is 

waarschijnlijk in het land van Peel en Maas geweest. In een brief uit 50 v. Chr. schreef 

hij namelijk over deze streek en over hoe belangrijk dit gebied is vanwege de rivieren.  

De kleding van een belangrijke Romeinse man zag er als volgt uit: de man droeg een 

tunica, een soort grote lap stof, dat tot aan de knieën reikte. Bij belangrijke 

gebeurtenissen droeg een man een toga, zoals op de tekening. Een toga is eigenlijk een 

grote lap stof die om het lichaam werd gewikkeld. De stof werd bij elkaar gehouden 

door een fibula, die op zijn schouder werd gespeld. De kleur van de toga was meestal wit 

of beige.  

Kleding werd met natuurlijke kleurstoffen geverfd. Purper was de duurste verfstof die 

er in die tijd was. Deze kleur was bestemd voor de keizer. Een senator droeg een toga 

met een purperen strook.  

 

Opdracht 6 

A. Welke kleur is purper? Zoek het op in een woordenboek. 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Waarom droeg alleen de keizer deze kleur? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Wat is een fibula? Kijk in een woordenboek of in een encyclopedie.  

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Kleur de Romein op de volgende bladzijde in als een echte senator. 
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“Ave, ik ben Marcus, senator. Ik ben getrouwd met Olivia en we hebben drie kinderen: 

een zoon Brutus, en twee dochters Claudia en Antonia. Onze zoon is militair en gelegerd 

in de buurt van Tegula, in het koude Nederland. Ik ben trots op mijn zoon dat hij vecht 

voor de keizer en voor ons land.” 
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Opdracht 7 

De Romeinen hebben ook onze taal beïnvloed. Vele Europese talen stammen af van het 

Latijn, de taal van de Romeinen. Veel woorden uit de Romeinse tijd gebruiken wij nog. 

Zoek de betekenis van de onderstaande Romeinse en Nederlandse woorden op. Kies er 6 

uit. Je kunt voor deze opdracht een woordenboek Nederlands gebruiken, maar ook 

websites, zoals www.vandale.nl.  

A. Legaal: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Plebs: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Via: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D. Aquaduct: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Kwaliteit: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F. Kolonie:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

G. Cum laude: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

H. In petto: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I. Centrum: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

J. Ego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

K. Veto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L. Arena: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vandale.nl/
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Opdracht 8 (verdiepingsopdracht) 

De Romeinse samenleving was ingedeeld in sociale klassen. Dat wil zeggen dat je 

geboorte bepaalde tot welke groep je hoorde. Een klein deel van de bevolking was rijk en 

machtig, het overgrote deel van de bevolking niet. Verder had je als man of jongen pech 

als je in de door de Romeinen veroverde gebieden woonde: dan werd je gevangen 

genomen en moest je of dienen in het leger of werken als gladiator. Dan moest je in 

Rome vechten ter vermaak van de mensen. Die gevechten gingen meestal op leven of 

dood. De Romeinse machthebbers vonden dan ook dat je het volk brood en spelen moest 

geven. Dus, eten en gevechten van gladiatoren. De gladiatoren namen dan ook geen 

belangrijke plaats in de maatschappij in. De indeling van de maatschappij in klassen 

wordt verbeeld door een sociale piramide. In Rome zou die er zo hebben uitgezien: 

 

    

 

        

A. Waar zou de keizer staan volgens deze piramide? Geef aan waarom je dat denkt. 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Wat zijn ´galeiroeiers´? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kijk op de volgende bladzijde voor een extra vraag. Deze vraag is niet gemakkelijk, maar 

je hebt nu al veel kennis over de Romeinen, dus wie weet………..  

senatoren  

hovelingen

grootgrondbezitter 
/hoge officieren/ 
groothandelaars

zakenlui /kunstenaars/ 
artsen/advocaten/ 

ambtenaren/rijke kooplui

soldaten/ambachtslui/ 
proletariërs/kleine boeren/ arbeiders

slaven/huisknechten/huismeiden/ 
boerenknechten/galeiroeiers/ gladiatoren
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Extra vraag 

Lees het volgende citaat goed door en beantwoord dan de vragen. 

 

Het citaat luidt als volgt: 

`Zo´n 2.000 jaar geleden was heel Gallië bezet door soldaten van Caesar, de 

Romeinse veldheer. Héél Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig 

weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in 

de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk…….‟ 

 

A. Zo begint elk boekje uit een beroemde stripserie over de Romeinen en hun 

veroveringen. Twee figuren spelen naast de Romeinen ook een belangrijke rol: de 

ene is klein en de ander houdt erg van everzwijnen eten….. Welke stripserie is 

dit? 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. In dit citaat wordt gesproken over „Gallië‟. Dat is een land wat in de Romeinse 

tijd al bestond en nu nog steeds. Alleen is de naam veranderd. Hoe heet dit land 

tegenwoordig? Hint: het land ligt in Europa….. 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dit is het einde van les 1. De volgende les ga je naar het Streekmuseum ‟t Land van Peel 

en Maas. Vergeet niet je werkboekje mee te nemen.   
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2. Opdrachten bij les 2 

Waar?   Deze les is in het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas 

Wat heb je nodig? Je werkboekje en een potlood of pen 

Hoe? In het museum krijg je informatie van de medewerker van 

het museum. Met deze informatie en alles wat je hier ziet, 

maak je de opdrachten van deze tweede les.  

 

Let op: Luister goed naar de instructies van je docent en van de 

museummedewerker.  

 Leg je tas en je jas neer op de aangegeven plaats.  

In het museum mag je bovendien niets aanraken, niet rennen 

en niet schreeuwen. De objecten in het museum zijn namelijk 

uniek, dat wil zeggen dat van elk voorwerp maar 1 exemplaar 

bestaat! Als iets kapot gaat, is het dus niet mogelijk om naar 

Ikea of Gamma te gaan en een ander exemplaar te kopen. 

Kijk goed uit. Veel plezier met de rondleiding en succes met 

de opdrachten! 

 

Opdracht 1 

Jullie staan bij het Rad van Avontuur. Op de landkaart zie je veel plaatsen liggen die  

allemaal belangrijk zijn geweest voor de Romeinen en de gevonden schatten. Zoek  

eens de volgende plaatsen: 

- Schrames: opgraving Romeinse nederzetting met het Marsbeeldje 

- Marisberg in Grashoek: de Zilveren Sierschijf 

- ‟t Zinkse in Helenaveen: de Gouden Helm 

- Meijel: woning turfgraver Smolenaars 

 

A. Liggen deze plaatsen dicht bij elkaar of veruit elkaar?  

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luister goed naar de informatie van de educatief medewerker. Er zijn nog meer  

vondsten gedaan die de aanwezigheid van de Romeinen in het land van Peel en Maas  

aantonen. 

B. Welke vondst werd er in Baarlo gedaan? 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht 2 

Op het onderstaande plaatje zie je de vindplaatsen van de Gouden Helm en de  

Sierschijf van Helden.  

A. Zet op het plaatje een kruisje waar Helden ligt, waar de  

Gouden Helm is gevonden een kleine helm en een schijfje waar de Sierschijf is  

gevonden. 

 

 

 

B. Welke Romeinse weg (en) loopt (lopen) er in de buurt van de vindplaatsen van de 

schatten? Geef ook de richting van deze weg(en) aan. Dus, naar welke plaats gaat 

de weg? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Opdracht 3 

Je loopt nu de zaal Tuin van Toen naar Tegenwoordig in. In deze ruimte zie je in de 

glazen wandvitrine turf liggen. In het veen zijn de Zilveren Sierschijf en de Gouden 

Helm door turfstekers gevonden, terwijl ze aan het werk waren.  

Wat is turf eigenlijk en waar werd het vroeger voor gebruikt? 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opdracht 4 

Je gaat nu de zaal van Kelten in Maasbree binnen. In Nederland woonden er Kelten, 

ook toen de Romeinen ons land voor een groot deel hadden veroverd, woonden er 

Kelten. Ook van deze mensen hebben we spullen gevonden. Kijk eens in de grote 

glazen kist die in het midden van deze ruimte staat. Wat denk je dat dit voorwerp is 

geweest? Geef ook uitleg waarom je dat denkt! 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opdracht 5 

Ga op zoek naar de volgende afbeelding, ook in deze zaal.  Dit is de Zilveren 

Sierschijf van Helden. Kijk goed naar de Schijf en beantwoord dan de vragen! 
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A. Als je naar de Sierschijf kijkt, waar zou deze voor bedoeld zijn? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Wanneer is deze Schijf gemaakt? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Wat is de herkomst van deze Schijf? Of: waar komt deze Schijf vandaan?  

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Hoeveel dieren zijn op de Zilveren Sierschijf afgebeeld? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Extra opdracht 

E. Welke dieren zijn op de Zilveren Sierschijf afgebeeld? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Extra opdracht 

In de vorige les hebben jullie gezien welke kleding een belangrijke Romein droeg, 

namelijk een toga. In deze zaal ligt een groot wit laken, eigenlijk ook een toga. 

Probeer eens het laken zo om je lichaam te draperen, zodat je een echte toga krijgt!  

Het is echt niet zo gemakkelijk………… Succes! 

 

 

 

Je gaat nu naar de eerste verdieping van het Streekmuseum. Neem de trap naar 

boven. Hier vind je zalen over de verschillende dorpen in het land van Peel en Maas.  

 

Op de volgende bladzijde staat opdracht 6.  

  



 
44 

Opdracht 6 

Ga in de zaal De Wereld van Meijel op zoek naar dit voorwerp: 

 

 
 

 

A. Wat is dit? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Waar werd het voor gebruikt, denk je? Leg ook uit waarom je dat denkt. 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Wat vind je van het voorwerp? Vind je het mooi, lelijk, eng…..? En waarom, leg 

het uit. 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D. Wie is de vinder van dit voorwerp? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ga op de volgende bladzijde verder met opdracht 7.  
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Opdracht 7 

Kies in gedachte één van de volgende voorwerpen uit: het Marsbeeldje, de Gouden 

Helm of de Zilveren Sierschijf. Jij bent nu de kunstenaar en je maakt je eigen 

“Marsbeeldje”, “Gouden Helm” of “Zilveren Sierschijf”  voor een belangrijke Romein. 

Maak hieronder een schets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was de laatste opdracht voor deze museumles. Wij willen je bedanken voor je 

bezoek aan het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas. Wij hopen dat je een leuke en 

leerzame tijd hebt gehad! Vergeet niet al je spullen mee te nemen, dus ook dit 

werkboekje!  
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3. Opdrachten bij les 3 

Waar?   Deze laatste les is weer op school 

Wat heb je nodig? Je werkboekje, een pen of potlood, woordenboek 

Nederlands en encyclopedie 

Hoe? Deze opdrachten mag je zelfstandig of in een groepje 

maken. Luister goed naar de uitleg van je leraar, zodat je 

weet wat je moet doen. Lees de opdrachten goed door, 

voordat je ze gaat maken. Veel plezier! 

 

Opdracht 1 

Je hebt in het Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas drie belangrijke Romeinse 

vondsten in deze regio gezien: de Gouden Helm, de Zilveren Sierschijf en het 

Marsbeeldje.  

A. Welk object vind je het mooist en waarom? 

 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B. Welk voorwerp zou NU het duurst zijn? Waarom denk je dat? 

 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht 2 

De Romeinen hielden erg van eten. Ze hadden allerlei gerechten bedacht, die ze met 

smaak opaten. De gerechten werden door de slaven klaargemaakt. De mensen zaten op 

een soort rustbank, die als een hoefijzer om de tafel ging. Men lag op hun zij en de 

linkerarm steunde op een kussen, terwijl men met de rechterhand at.  

Bestek gebruikten de Romeinen niet echt: lepels en vorken werden soms gebruikt, en 

messen hoorden niet op tafel vond men. Dus, eten met de handen! 

 

De menukaart zag er zo uit:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Romeinse tijd bestonden nog niet alle ingrediënten die wij nu kennen. Dit zijn 

enkele recepten uit die tijd: 

                                                       of          

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

   of                                                             

 

 

 

 

 

  

Ontbijt 

Brood met honing of kaas, druiven, olijven en melk 

 

Lunch 

Brood met koud vlees, vis, groenten en fruit, of omelet. Drank: honingwijn of koude 

kruidenwijn 

 

Diner 

Meerdere gangen met vlees of vis en groenten. Drank: wijn, aangelengd met water 

 

 

Druivenragout: een 

saus van azijn, wijn en 

olie op smaak gebracht 

met peper, honing, 

dadels en rozijnen 

Champignons: kook 

champignons rustig 

gaar in honing. 

Lekker als 

voorgerecht of als 

bijgerecht. 

Vis: bak de vis in een pan, giet er 

een scheut wijn bij. Voeg pruimen en 

abrikozen toe, laat langzaam gaar 

worden. Lekker met puree van 

kweekperen. 
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Zo, nu weet je veel van het Romeinse eten. De volgende vraag moet je nu gauw kunnen 

maken. Welke van de onderstaande groenten, kruiden, fruit, vlees of vis aten de 

Romeinen NIET? Omcirkel de goede antwoorden.  

 

 

Pruimen  Champignons   Vis   Kip 

Sinasappels  Aardappels   Eieren   Wijn 

Koffie   Patat    Cola   Honing 

Melk   Bananen   Pizza   Big Mac 

Kaas   Olijven   Appels   Druiven 

Milkshake  IJs    Boerenkool  Rookworst 

Poffertjes  Zout    Kersen   Zalm 

 

Opdracht 3 

Je bent de Romeinse jongen Quint of het Romeinse meisje Claudia. Je vader zit in het 

Romeinse leger en is een hoge officier. Je vader heet Julius en hij draagt in gevechten 

een soortgelijke helm als de Gouden Helm die in Helden is gevonden. Je komt dus uit een 

rijke familie. Je woont met je moeder en jouw twee broertjes Fabius en Lucius en zusje 

Olivia in een grote villa in Rome. In huis wonen ook slaven die het eten koken, het huis 

poetsen en de kinderen les geven. Jouw vader is weken van huis en je mist hem 

ontzettend.  

Schrijf jouw vader een korte brief waarin je vertelt hoe jouw bezoek aan het 

Streekmuseum ‟t Land van Peel en Maas is geweest.  

 

Brief: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ga op de volgende bladzijde verder met opdracht 4.  
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Opdracht 4 

De Romeinse cijfers zijn getallen die wij nog steeds gebruiken.  Kijk maar naar de 

volgende getallen, die komen je misschien wel bekend voor: 

 

    

                                                                                                         

                                                                                                        

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

 

Het getal wordt gemaakt door een aantal van deze letters achter elkaar te zetten. 

Daarbij staat het grootste getal links en het kleinste getal rechts.  

Bijvoorbeeld: 

  MM = 1.000 + 1.000 = 2.000 

  DC = 500 + 100 = 600 

  LV = 50 + 5 = 55 

  XII = 10 + 1 + 1 = 12 

 

Probeer eens zelf de volgende Romeinse getallen om te rekenen naar onze getallen, en 

andersom. Schrijf jouw antwoord er maar achter: 

 

A. MD: ………………………..   H. 3: ……………………………….. 

B. V: …………………………….   I. 25: …………………………….. 

C. XIV: ………………………..   J. 133: …………………………… 

D. MCX: ……………………….   K. 1910: …………………………. 

E. LIV: …………………………   L. 1996: ……………………….. 

F. MMM: ……………………..   M. 712: ………………………….. 

G. MCLV: ……………………..   N. 97: …………………………… 

 

  

 

M = 1.000 

D = 500 

C = 100 

L = 50 

X = 10 

V = 5 

I = 1 
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Opdracht 5 

De eigenaar van de Gouden Helm was een officier uit het Romeinse leger.  

A. Beschrijf zijn kleding en kleur dan de tekening in.  
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Antwoord: De Romeinse officier heeft de volgende (kleding-) onderdelen aan of bij zich: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. Wat is een ander woord (synoniem) voor een Romeinse „soldaat‟? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Het Romeinse leger was groot en goed georganiseerd. Als de soldaten uit dienst 

kwamen, kregen ze geld en een stuk land, zodat ze een huis konden bouwen en 

voedsel konden verbouwen. Zoek uit hoe het Romeinse leger was opgebouwd, hoe 

heten de onderdelen, hoe groot waren deze onderdelen, et cetera. Geef een 

korte omschrijving en gebruik daarbij zeker de woorden sandaal en centurion.  

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 
53 

Opdracht 6 

Er bestaan Nederlandse spreekwoorden, waarbij wordt verwezen naar Rome en 

de Romeinse overheersing in Europa. Geef de betekenissen van de volgende 

spreekwoorden: 

A. Alle wegen leiden naar Rome: ………………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

B. Liever de eerste in mijn dorp dan de tweede in Rome: …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Voetje voor voetje komt de man te Rome: ……………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 Verdiepingsopdracht 

In het Romeinse Rijk kwam een nieuw, monotheïstisch geloof op. Monotheïstisch 

wil zeggen dat de gelovigen maar 1 God aanbidden. Zoek de volgende vragen uit: 

A. Welk geloof kwam er tijdens het grote Romeinse Rijk in Europa op en werd 

door de vele landen van dat rijk verspreid? 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Welke keizer was verantwoordelijk voor de opkomst en verspreiding van dat 

geloof? 

Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dit was de laatste opdracht van les 3. Wil je extra punten verdienen? Kijk dan op de 

volgende bladzijde en maak een of meerdere bonusvragen. Overleg met je docent over 

de te maken opdrachten. 

 

Als je daarmee klaar bent, kijk goed of je naam en klas op de voorkant van het 

werkboekje hebt ingevuld. Als het hele werkboekje compleet is, lever je het in bij je 

docent!  
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Bonusopdracht 1 

De rijkdom van de Romeinen komt ook naar voren in de grote en ingewikkelde gebouwen 

die de Romeinen in hun rijk bouwden. Een voorbeeld daarvan is het Colosseum. In het 

centrum van Rome staat nu een grote bouwval: het Colosseum.  

Toen gebouw nog niet kapot was (dat komt door de ouderdom van het gebouw, 

aardbevingen, brand etc.) was het heel groot en uniek in die tijd. Zoiets groots was er 

nog nooit gebouwd.  Het Colosseum beslaat wel 5 voetbalvelden, is ruim 48 meter hoog 

en er konden 50.000 toeschouwers zitten. De omtrek van het gebouw bestond uit drie 

rijen van elk 80 bogen. Die bogen gebruikten de Romeinen vaker, bijvoorbeeld bij de 

aquaducten.   

In de arena gebeurde het: het is de binnenplaats van het gebouw waarop de gevechten 

plaatsvonden.  In dit beroemde gebouw werden “gladiatorengevechten” gehouden. Een 

gladiator is iemand die gevangen was genomen in de veroverde gebieden en die moest 

vechten voor het plezier van de Romeinen. Als rijke Romeinen een avondje uit wilden – 

de bioscoop bestond nog niet en ze hadden ook nog geen televisie -, gingen ze dus naar 

gevechten kijken met gevangen genomen mensen en slaven.  Dit is een tekening van het 

Colosseum: 
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Geef op de tekening aan (dus in het gebouw zelf) waar: 

A. de gladiatoren waren, 

B. waar de keizer zat, 

C. en waar jij als bezoeker zou zitten. 

 

Leg uit waarom je voor deze plaatsen hebt gekozen.  

Antwoord: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. De Romeinse keizers zeiden altijd “Geef het volk brood en spelen”. Wat 

bedoelden de keizers hiermee? 

Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bonusopdracht 2 

Je bent werkzaam als journalist bij de lokale krant. Als journalist heb je gevoel voor 

taal, nieuws en drama. Je ziet een fantastisch krantenartikel voor je over de Gouden 

Helm, het Marsbeeldje en de Zilveren Sierschijf. Wat een schatten! Met dit artikel zul 

je wereldberoemd worden. De tekst die je gaat schrijven, is maximaal 1 A4‟tje. De tekst 

stop je in het werkboekje. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:  

A. Schrijf een artikel voor de krant over de archeologische schatten van de 

Romeinen, die in dit gebied gewoond en geleefd hebben. Denk aan de Gouden 

Helm, de Zilveren Sierschijf en het Marsbeeldje.  

B. Schrijf een recensie over het bezoek aan het Streekmuseum ‟t Land van Peel 

en Maas in Helden. 

C. Schrijf een interview, dat je houdt met een klasgenoot die dan de vinder van 

de Gouden Helm speelt.  
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Bonusopdracht 3 

Er bestaat een beroemde stripserie over het leven in de door de Romeinen veroverde 

gebieden, namelijk Asterix en Obelix. Zij leefden in Frankrijk, dat ook door de 

Romeinen was bezet, net zoals Nederland. In Nederland leefden toen de Kelten, naast 

de Romeinen.   

Maak je eigen stripverhaal waarbij een Keltische jongen of meisje de belangrijkste 

persoon in de strip is, die allerlei avonturen beleeft. In het verhaaltje komt de 

hoofdpersoon ook een Romeinse veldheer met de Gouden Helm tegen. Maximaal 1 A4.  

 

Je bent nu klaar met alle opdrachten van de lessen over de Romein in het land van Peel 

en Maas. Kijk of je naam en groep hebt ingevuld en lever dan het werkboekje bij je 

leerkracht in.  


