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De Romeinen komen…
Meer dan 2000 jaar
geleden ontstond in Italië
het grote en machtige
Romeinse Rijk. De
hoofdstad van het Rijk
was Rome.
De keizers van Rome
wilden veel macht. Met
hun legers veroverden ze
grote delen van Europa
en Noord-Afrika.
Ook Nederland werd
veroverd, maar niet
helemaal. De rivier de
Rijn werd de grens van
het Romeinse Rijk. De
Romeinen noemden die
grens de “Limes”.
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Toen de Romeinen hier naartoe kwamen, woonden
er verschillende stammen. In het noorden de
Friezen en in het oosten de Bataven. In het westen
woonde de stam van de Cananefaten.

C

R

De Romeinen werden de baas in Nederland. Daar
waren de Cananefaten eerst niet zo blij mee. Toch
werden de Romeinen en Cananefaten vrienden met
elkaar.
4. Waar woonden de Cananefaten?
Zet de letter C in het goede vakje.

Hierboven zie je een kaart van Nederland in de Romeinse tijd.
1. Waar ligt de Rijn? Zet de letter R in het goede vakje.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
2. Waarom denk je dat de Romeinen een rivier als grens kozen?
O De rivier is goed te verdedigen, want de vijanden
komen er niet makkelijk langs.
O In de rivier kunnen de soldaten een bad nemen als ze vies zijn
van het oorlog voeren.
3. De Rijn loopt van:
O het oosten naar het westen
O het noorden naar het zuiden
3

Forum Hadriani
Dit is een afbeelding van de hoofdplaats van de Cananefaten. Het stadje lag op de plek waar nu Voorburg ligt.
Er woonden wel 1000 mensen: Cananefaten maar ook Romeinen. Op een dag kwam Keizer Hadrianus op bezoek.
Hij gaf het stadje zijn eigen naam: Forum Hadriani.

5. Kijk naar het plaatje van Forum Hadriani. Hoe konden
bezoekers het stadje bereiken? Noem twee manieren.
1. Via het water
2. Via wegen
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6. Lijkt Voorburg nog steeds op dit stadje? Noem iets dat is
veranderd en noem iets dat hetzelfde is gebleven.
Veranderd: Straatpatroon, huizen
Hetzelfde gebleven: Water: Kanaal van Corbulo/Vliet
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
7. Wat is waar? Omcirkel het goede antwoord.
- De Romeinen hielden van kronkelige weggetjes.
waar / niet waar
- Om de stad ligt een stadsmuur.
waar / niet waar
- Net buiten de stad ligt een kanaal.
waar / niet waar
- De huizen hebben een dak van stro.
waar / niet waar
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
In het stadje staan huizen. In het midden loopt een straat. Aan
de voorkant van de huizen zaten vaak winkels. Handig! Zo kon
je vanaf de straat zo een winkel in lopen.
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8. Wat voor soort winkels hadden ze toen al
denk je?
O speelgoedwinkel
O viswinkel
O bakker
O kledingwinkel
O slager
O krantenkiosk
O computerwinkel

Steen voor steen
Voordat de Romeinen kwamen, leefden de Cananefaten in
eenvoudige boerderijen van hout, stro en leem (dat is een soort
klei). Toen de Romeinen kwamen veranderde dat. De Romeinen
bouwden huizen van hout of steen.

Hier zie je hoe de Cananefaten woonden.
9. De Romeinen waren erg goed in bouwen. Rondom Forum Hadriani bouwden ze een
stadsmuur met stadspoorten. Waarom zouden de Romeinen een stadsmuur bouwen?
Ter verdediging, dan waren ze veilig van vijanden.
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Op school
De Cananefaten leerden heel veel van de Romeinen.
Het belangrijkste is misschien wel lezen en
schrijven.

10. Wat is dit? Stilus/pen/schrijfinstrument
Waarvoor werd het gebruikt denk je?
Om mee te schrijven
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
11. Ken jij de Romeinse cijfers? Schrijf ze op.
I
II
III
IV
V
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1
2
3
4
5

VI
VII
VIII
IX
X

6
7
8
9
10

Op school leerde je de taal van de Romeinen: Latijn.
Romeinse kinderen schreven niet in een schrift
maar op een schrijfplankje. Op het plankje
hieronder staan links de woorden in Latijn en rechts
in het Nederlands.

Het Romeinse leger
Het Romeinse leger was heel groot. Stel je eens
voor: alleen al in Nederland waren er duizenden
soldaten! Er zaten ook Cananefaten in het leger.

12. Zet de woorden op de goede plaats.
zwaard – soldaat – sandalen – helm – speren –
schild – harnas

Toen de Romeinen hier woonden was het lange tijd
rustig aan de grens. Dat betekende niet dat de
soldaten konden luieren. Ze moesten huizen, wegen
en bruggen bouwen.

Een soldaat had een harnas op zijn borst, een
helm op zijn hoofd en sandalen aan zijn voeten.
Hij vocht met zwaard en speren. Hij beschermde
zichzelf met een groot schild.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
13. Wat weet jij over het Romeinse leger?
Omcirkel wat goed is.
- De Romeinen hadden een sterk / zwak leger.
- Als je in het leger zat, verdiende je veel / weinig.
- Een soldaat liepen per dag wel 10 / 30 kilometer.
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
De Romeinen waren dol op badderen. De meeste mensen hadden
thuis geen badkamer. Ze gingen naar het badhuis. Daar kon je
sporten, spelletjes doen, kletsen met je vrienden en natuurlijk
een bad nemen. Na het bad fristen de Romeinen zichzelf op met
parfum, zalfjes en olie. Daarna kleedde ze zich weer aan.

14. Romeinse mannen en vrouwen droegen een kledingstuk
dat op een jurk leek, de tunica. Dit voorwerp droegen ze
op hun kleding. Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?
Fibula/speld
Daar werd de tunica mee vastgemaakt.
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15. Hierboven zie je een stuk van een
armband. Hoe zou het andere stuk eruit
hebben gezien? Maak de tekening af.

Vreemde zaken
De Romeinen namen dingen mee uit Rome die de mensen hier nog
niet kenden. Ze betaalden bijvoorbeeld met geld. Dat was hier
helemaal nieuw! De Cananefaten waren gewend om spullen te
ruilen. De Cananefaten leerden ook ‘vreemde’ dingen eten van de
Romeinen. Sommige daarvan kennen we nog steeds.

17. Het eten werd in borden, schalen en
kommen van aardewerk opgediend. Deze
kom is wel heel mooi versierd. Als je goed
kijkt zie je allerlei dingen. Kruis aan wat je
ziet!
O Bloemen
O Soldaten
O Dieren
O Schepen

16. Hiernaast zie je woorden in het Latijn.
Zet achter elk woord de Nederlandse
betekenis: peer, kip, kool, pruim.
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Colis Kool
Pullus Kip
Prunus Peer
Pirum Pruim

Speurneuzen
Hoe komt het nou dat wij zoveel weten over de Romeinen die hier
vroeger woonden? Dankzij de archeoloog!
Een archeoloog is een soort detective die zoekt naar sporen uit het
verleden. Die sporen vind je in de bodem. Want waar mensen gewoond
hebben blijft altijd wel iets achter: een scherf, een stukje metaal of een
oude munt. Ook in Voorburg is een heleboel gevonden. Zo weten we dat
hier vroeger een stadje lag: Forum Hadriani.
Wanneer een archeoloog iets vindt, dan bekijkt hij het goed. Op een
kaartje schrijft hij informatie over het voorwerp. Bijvoorbeeld wat het
is, hoe oud het is en waar het is gevonden. Kruip in de huid van een
archeoloog, bekijk de onderstaande scherf en doe onderzoek naar een
Romeinse vondst.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
18a. Waar is de scherf van gemaakt? O Glas
O Plastic
O Aardewerk

19. Is de scherf versierd?
O Ja
O Nee

18b. Welke kleur heeft de scherg? rood

20. Van wat voor voorwerp zou de scherf
afkomstig kunnen zijn?

18c. Hoe groot is de scherf? 6 cm x 10 cm
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Schaal/kom

Kom langs!
Heb je alle vragen gemaakt? Dan ben je een echte
Romeinen expert!
Laat jouw Romeinen expert oorkonde zien aan de
kassa van het museum en krijg gratis* toegang.
Check de website voor de actuele openingstijden
van het museum.
Museum Swaensteyn
Herenstraat 101
2271 CC Voorburg
www.swaensteyn.nl

*geldig voor 1 leerling (6 t/m 18 jaar) in 2021.
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