
Op pad met Julius Genialis!

Vraag 1:
De Bataaf staat links, de Romein rechts. Het grote
verschil tussen de Romeinen en Bataven was 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 T

Vraag 2:
Het zuidelijke deel van Nederland hoorde bij het 
Romeinse Rijk. In het noordelijke deel woonden allerlei 
kleine groepen van Germaanse volken.
TEKEN !

Vraag 3a:
Romeinen gebruikten wachttorens om de grens te 
bewaken. Zo konden ze de vijand van ver zien aankomen. 
Het kanon, pistool en de tank zijn pas veel later uitgevon-
den. De Romeinen kenden deze wapens dus nog helemaal 
niet. LETTER C

Vraag 3b: 
De Romeinse cijfers zijn anders dan onze cijfers.  
Zij gebruikten niet de cijfers 1 tot 10, maar de cijfers I, II, 
III, V, X, L, C en M om alle getallen mee te schrijven.  
Zo moet je dus altijd een beetje rekenen als je een cijfer 
uitgeschreven ziet. De I is één, de V staat voor vijf en de X 
voor 10. Een reeks van 1 tot 10 ziet er als volgt uit: I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. 

Vraag 4: 
Het juiste antwoord: Oppergod van de Oorlog.
Hercules Magusanus was een god die zowel van de  
Bataven als de Romeinen was. Hercules was namelijk  
oorspronkelijk een Romeinse god en Magusanus een 
Bataafse god.
LETTER O

Vraag 5a:  
Tacitus was een Romeins geschiedschrijver. Hij schreef 
verhalen op over het verleden van de Romeinen en dat 
van andere mensen, zoals de Germanen. 
LETTER E

Vraag 5b:  
Alles is goed.

Vraag 6a:  
De Bataven konden met paard en wapens een rivier  
overzwemmen. Dit konden de Romeinen niet!  
Daardoor konden zij nog sneller reizen en konden zij  
ook makkelijker wegkomen van vijanden. 
LETTER U

Vraag 6b:  
Alle woorden verstopt in deze puzzel zijn Romeinse  
wapens. De gladius was een kort zwaard en de scutum was 
een groot schild. De onager was een soort steenwerpende 
katapult. De hasta en pilum waren twee soorten lansen en 
de pugio een kort mes. 

Vraag 7:  
Het juiste antwoord: mensenbotten en wapens.
Archeologen graven in de grond om spulletjes terug te 
vinden. Dit lukt alleen lang niet met alles. Sommige  
materialen gaan veel eerder kapot dan andere, als deze 
zo lang in de grond hebben gelegen zijn ze al helemaal 
vergaan. Denk maar eens aan afval op straat. Een papiertje 
is zo weg, terwijl een blikje heel lang blijft liggen.
LETTER N

Vraag 8a: 
Het gotische portaal is niet Romeins. Dit is de ingang van 
een katholieke kerk en deze bouwstijl werd vanaf de  
middeleeuwen gebruikt. Kapitelen (K) en timpanen (T) 
zijn juist wel heel herkenbare Romeinse vormen. 
LETTER I

Vraag 8b:  
Alle antwoorden zijn goed
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Vraag 9a:  
Het juiste antwoord: aan rivieren. Dit waren plekken die 
makkelijk bereikbaar waren. De Romeinen hadden nog 
geen auto’s of vliegtuigen en moesten dus alles te voet, te 
paard of met de boot doen. Reizen over rivieren ging in de 
Romeinse tijd veel sneller dan bijvoorbeeld door het bos.
LETTER R

Vraag 9b:  
Romeinen hadden al allerlei verschillende boten. Met elke 
soort boot werd iets anders gedaan. Hieronder staan drie 
voorbeelden van Romeinse boten. Lijkt jouw tekening op 
een van deze boten? Dan heb je een echte Romeinse boot 
getekend!

Raadsel
Wat was de titel van Genialis in het leger? 
Het antwoord: Centurio!

Een centurio was een officier van het Romeinse leger. Hij 
had een klein stukje van het leger onder zijn hoede. Dat 
stukje bestond uit ongeveer honderd soldaten. Dit kun je 
misschien ook wel terug zien in de naam, cent staat voor 
honderd. Denk maar aan hoeveel centimeters er in een 
meter zitten.
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