
Op pad met Titus Flavius Virilis!

Vraag 1:  
De Romein staat links, de Bataaf rechts. Het grote verschil 
tussen de Romeinen en Bataven is dat de Bataven broeken 
droegen en de Romeinen niet. Romeinen vonden broeken 
barbaars en droegen zelf toga’s - een soort grote deftige 
omslagdoek - of tunieken. 
LETTER M

Vraag 2a:  
Romeinen bouwden vooral bij rivieren en wegen. Vaak 
waren dat plekken waar je de rivier kon oversteken. Door 
dicht bij rivieren te bouwen, konden Romeinen boten en 
schepen gebruiken en snel reizen.
LETTER A

Vraag 2b:  
Romeinen bouwden steden vaak in de buurt van water - 
zoals hier de rivier. De brug moet de stad verbinden met 
de overzijde van de rivier. Als dat is gelukt, denk je als een 
echte Romein!

Vraag 3:  
Het korte zwaard, de gladius, en de lans, de pilum, zijn 
Romeins. Deze horen bij soldaat I, de Romein. Het geweer, 
het musket, en het kanon horen bij soldaat II: De muske-
tier. De musketier leefde veel later dan de Romein.  
Het geweer en het kanon kenden de Romeinen niet.
LETTER O

Vraag 4a:  
Romeinse tempels lijken veel op elkaar. Meestal hebben ze 
een aantal grote pilaren met daarop een dak, in een drie-
hoekige vorm. De tempel van Kessel heeft een bijzondere 
zuilengalerij: een soort overdekt pad om het vierkante 
gebouw heen met veel grote zuilen.
LETTER M (gegeven)

Vraag 4b:  
Ieder antwoord is hier goed!

Vraag 5a:  
Het antwoord is: oorlogsgod! Hercules Magusanus werd 
vooral door soldaten vereerd. De soldaten hoopten dat 
Hercules Magusanus hen zou beschermen tijdens gevech-
ten. Je ziet het wel een beetje aan Hercules Magusanus: hij 
ziet er sterk uit en hij heeft een knots om mee te vechten. 
Bovendien geeft het leeuwenvel over zijn schouder aan 
dat hij voor niemand bang was.
LETTER N

Vraag 5b:  
Ieder antwoord is hier goed! 

Vraag 6a:  
Het vrachtschip (A) hoort bij uitleg 1: Vrachtschepen ver-
voerden grote hoeveelheden in één keer. Ze werden vaak 
gebruikt voor graan of zware steen. 
De kano (B) hoort bij uitleg 3: een kano was een boot voor 

één persoon en kon iemand over korte afstanden vervoe-
ren. Heel handig hier in Kessel. 
Het oorlogsschip (C) hoort bij uitleg 2: Het werd gebruikt 
door soldaten om in vervoerd te worden en om mee te 
vechten!
Combinatie 3 klopt, dus LETTER A

Vraag 6b:  
Een Romeins vrachtschip heet ook wel een ‘platbodem’. 
Een oorlogsschip heet ‘bireme’, omdat er met twee (‘bi’ is 
‘twee’ in het Latijn) rijen roeiers tegelijk werd gewerkt. 

Vraag 7:  
De twee Romeinse objecten zijn het sieraad en de 
aardewerken pot.
LETTER S en O

Vraag 8a: 
Het antwoord is steen en graan! Steen kwam via de Rijn 
en Waal uit Duitsland naar hier om mee te bouwen. Graan 
kwam via de Maas uit België voor de soldaten. Glas was 
duur in de Romeinse tijd en werd niet snel in grote  
schepen vervoerd. 
LETTER T en O

Vraag 8b: 
De voetballer is het juiste antwoord. Omdat de Romein-
se soldaten zo hard werkten, moesten ze veel eten. Ze 
verbruikten evenveel als een moderne sporter: tussen de 
3500 en 6000 kcal per dag. Mannen verbruiken normaal 
maar zo’n 2500 kcal per dag! 

Vraag 9a: 
Munt twee is de Romeinse munt! Elke keizer liet zijn ge-
zicht op de munt zetten. Op die manier wist iedereen hoe 
hij eruit zag. Aan de andere zijde liet hij een afbeelding 
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zetten van iets dat hij belangrijk vond, bijvoorbeeld een 
bepaalde god of een tempel. Zo kon iedereen zien wat hij 
voor een keizer was. 
De andere munten zijn 1: Een middeleeuwse munt: de 
Vierlander. 3: Een moderne euromunt. 4: Een gulden, de 
munt die vóór de euro werd gebruikt.
LETTER K

Vraag 9b:
Alle ideeën zijn goed! Hoe zie jij jezelf graag terug op een 
munt?

Vraag 10a: 
Mercurius is te zien op de middelste afbeelding! Hij draagt 
een hoed met kleine vleugeltjes erop en een staf met 
slangen. Ook heeft hij een zak met geld bij zich. Op de 
linkerafbeelding zie je Minerva, de godin van de wijsheid, 
en op de rechterafbeelding staat Neptunus, de god van 
water en de zee. 
LETTER B

Vraag 10b: 
Alle ideeën zijn goed! Heeft jouw Mercurius nog een  

gevleugelde hoed? Of draagt hij moderne kleding? 
Raadsel 
Het antwoord is: Boomstamkano. Een boomstamkano is 
een kano gemaakt uit een hele boomstam. In de buurt van 
Kessel is zo’n Romeinse boomstamkano gevonden. En die 
was nog zo goed als nieuw! 
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