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        Speurtocht 

Welkom….zoek de Romeinse spreuk en win een reis naar Rome ! 
Ga lekker zitten  en bekijk de film. 
 
1.Tijdens een wandeling aan zee trapt het meisje ergens op …au! 

Wat is het ?.................................................................. 
 

Mooi hè,  glazen kettingen ,flessen, kralen en beeldjes die je in de winkel kunt kopen. In de 
prehistorie werd er ook al glas gemaakt van zilverzand, kalk en as van plantenresten. 
 

2. Zoek het oudste glas uit Zuid-Holland en 
schrijf op waarvoor het gebruikt is. 

……………………………………………………………………… 

  
 

 

Zout was zeer kostbaar , het was een belangrijk handelsartikel. Een oude weg van Rome 
naar de Oostkust van Italië heet de Via Salaria , `de weg van het zout’.  Het woord salaris 
is afgeleid van sal wat zout betekent. 

 

3. Vind de zoutpotten en schrijf op hoe het zout gemaakt werd.  

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

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

 

De groene meerkat…klinkt als een fabeldier. Toch bestaat het dier echt! 
4. Zoek  de resten van dit dier op en schrijf op wat voor een dier het eigenlijk is ? 

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

De eerste twee letters van het antwoord horen bij de spreuk! Vul deze in op het laatste blad. 



Om de juiste pasvorm te krijgen spant de schoenmaker het leer over een mal, dit 
is de leest. Het spreekwoord, `schoenmaker blijf bij je leest’ komt hiervandaan.  
Om de leren schoenen te beschermen droegen de mensen een overschoen. 
 

In de late prehistorie en de Romeinse tijd hadden ze al duikers, deze hadden niets te maken met onder water 
zwemmen.  

5.Waar dienden deze duikers voor? 

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

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

 

6. Hoe heten deze overschoenen ? 

…………………………………………………………… 

De 1e letter van het antwoord is de 1e letter  van de spreuk! 

 

  
7. Kun je deze voorwerpen vinden? Ze heten glissen. 

Wat kun je ermee doen?........................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

De speurtocht gaat op begane grond verder. 

 
De Romeinen konden schrijven, dat deden ze ook op muren…..Romeinse graffiti. 
Papier zoals wij dit kennen was er nog niet. Ze krasten met een stilus in een wasbordje. Door de was weer plat te 
drukken of de was te verwarmen kun je het weer uitgummen en heb je weer een Tabula Rasa, `een onbeschreven 
blad’, `een schone lei‘. 
 
8. Wat gebruikten de Romeinen nog meer als papier?  

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

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

 

Als je nu een touwtje wilt hebben, knip je een stuk van een bolletje, heel makkelijk gekocht in de winkel en gemaakt 
in de fabriek. In de prehistorie ging dit anders …je moest het touw zelf maken dit kost nogal wat tijd dus waren ze er 
zuinig mee.  

9. Van welke materialen kon touw gemaakt  worden?  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
 

In de prehistorie werden  producten geruild.  
De Romeinen betaalden met munten. Deze gouden aureus is het meest waard.  
 

10. Hoeveel as is de gouden aureus waard? 

…………………………………………………………………. 

 
 

 
De Romeinen verzorgden zichzelf goed, ze bezochten badhuizen, de vrouwen gebruikten  make-up en lekkere 
geurtjes.  
De strygilis is een voorwerp voor de persoonlijke verzorging. 
  
11.Waar gebruikte men de strygilis voor?  

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

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

De Romeinen kwamen vanuit het zuiden  zij legden wegen en havens aan. 
Langs de grens , de limes, bouwden ze forten ter verdediging van het rijk.   
 

12.Welke natuurlijke rivier was in Nederland de grens van het Romeinse rijk? 

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

De 5e letter  van het antwoord hoort bij de spreuk! 
 
 
 

 
De mensen die al in deze streken woonden toen de Romeinen kwamen waren de 
Bataven en de Cananefaten.  
Zij pasten zich aan de Romeinen aan. Soms gingen ze meevechten om in ruil 
Romeins staatsburger te worden of een stukje grond te krijgen.  
Ook verdiende zij aan de Romeinen door aan hen producten te verkopen zoals  
textiel ,voedsel en aardewerk. 
 

13. Door welke uitvinding van de Romeinen kon het aardewerk sneller  
geproduceerd worden?  

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

De 3e de 4e en de 6e letter van het antwoord hoort bij de spreuk! 

Vul de gevonden letters hieronder in.  Drie letters krijg je cadeau:   
 
B,  L,  U,   ……  ……  ……  ……  ……  ……  ......      

Schrijf hieronder de oplossing  en maak kans op een reis naar Rome. 

Spreuk:      …………………………………………………………………………………………… 

Naam   :     …………………………………………………………………………………………… 

E-mail  :     …………………………………………………………………………………………… 


