Verhaal Julius (3)
Het is buiten helemaal donker geworden en het is stil in het kamp. De meeste soldaten liggen al te slapen. Julius stoot Claudius langzaam aan. 'kom we moeten nu gaan, de andere
soldaten liggen al diep te slapen, luister maar, je hoort ze duidelijk snurken.' Heel voorzichtig gaat eerst Julius naar buiten en dan Claudius. Julius tuurt in het donker of hij iets ongewoons ziet, hij ziet niks. Zachtjes wenkt hij Claudius om naar buiten te komen. Ze sluipen
naar buiten naar de grens van het kamp. Plotseling staat Julius stil, hij schrikt, is dit wat hij
denkt dat het is. 'Wat is er?' Vraagt Claudius. 'De Tesserarius loopt daar... we moeten terug
we kunnen niet verder. Stel je voor dat ze ons zien!' Ze kijken vol spanning naar de Tesserarius of hij deze kant op komt. Het lijkt wel minutenlang te duren. Dan draait de Tesserarius
zich om en loopt weg. Julius kan weer ademhalen en sluipt weer langzaam verder. Claudius
volgt hem op de voet. Ze komen bij de grens van het kamp. Julius kijkt nog een keer om of
de wachters de andere kant op kijken. Dan sist hij snel tegen Claudius 'kom we gaan!' Julius
zet het op een lopen en rent de bossen in. Hij blijft maar door rennen, heel af en toe kijkt
hij achterom of Claudius nog achter hem aanrent. Zo rent hij door totdat hij niet meer kan.
Ze hijgen uit en kijken om zich heen of ze niet gevolgd zijn. Ze zien niets. Ze zijn zo opgewonden want zullen ze nu eindelijk weer naar huis kunnen?
Het kamp is ondertussen in rep en roer. De verdwijning van de twee jongens is opgemerkt.
De Tesserarius is zo boos! Hij roept iedereen uit zijn bed en laat ze achter de jongens aangaan. Zo begint de zoektocht naar de jongens! De soldaten kammen de bossen uit. Ze zijn
heel snel op hun paarden.

Claudius en Julius zijn zo uitgeput dat ze in slaap zijn gevallen. Totdat
Julius wakker wordt omdat hij wat hoort, het lijkt wel geschreeuw
en het lijkt op paardengetrappel. Hij schudt Claudius wakker.
Samen luisteren ze, totdat Julius in de verte soldaten ziet
aankomen. 'Rennen' sist hij tegen Claudius. Ze beginnen te
rennen, maar kunnen de soldaten niet voorblijven... Zo worden
Julius en Claudius gepakt en terug- gebracht naar het kamp. Ze
worden hier flink gestraft, ze zijn immer deserteurs.
Ze krijgen extra corvee en krijgen tijdelijk geen eten.
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I

In deze lesbrief
lees je een verhaal
over Julius, een
Romeins soldaat.
Benieuwd wat hij
allemaal beleeft?
Lees snel verder in
de blauwe vakken!

Neem ook eens een kijkje
op de puzzelpagina!

Vragen (je mag het antwoord onder de vraag schrijven)
1. Hoe heet de opstelling op het plaatje hiernaast? —>

2. Hoelang moest je trainen om soldaat te worden?

3. Langs welke rivier liep de Limes in Nederland?

Weet je al hoe Romeinse cijfers werken?
Vraag het anders even aan je leerkracht!
II
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Wist je dat de
vluchteling wegvlucht
in een nog origineel
Romeins aquaduct?

Kijktip: Zet de film af
en toe stil en kijk eens
naar de details die er
dan te zien zijn!

Een paar vragen bij de film
Hoe verdedigen de Romeinen de Limes?
_________________________________________________________
Wanneer kwamen de Bataven in opstand?
_________________________________________________________
Wanneer zie je soldaten in de film?
Kan jij in het leger? Je moet:
Minstens 1 m en 75 lang zijn;
Het liefst 18 -23 jaar oud zijn;
Slank zijn maar toch gespierd;
Goede ogen en oren hebben;
Kunnen lezen en schrijven;
en Romeins staatsburger zijn

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Hoeveel soldaten zie je in de arena?
_________________________________________________________
Wat vind je van het verhaal uit de film?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Vragen (je mag het antwoord onder de vraag schrijven)
1. Wat vind jij de meest nuttige tip voor als je ver van
huis bent? En waarom?

2. Waarom was ieder legerkamp van de Romeinen
exact hetzelfde?

3. Hoelang kon een soldaat soms van huis zijn?
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Vragen (je mag het antwoord onder de vraag schrijven)
1. Waaraan kun je zien dat deze man een centurio is?

2. Hoe heten de leren riempjes op de bovenarmen van
de centurio en waar zijn ze voor?

3. Wat is het belangrijkste wapen van een Romeinse
soldaat en hoe gebruikt hij deze?
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Flauw dat ik hier zo
klein ben, maar gelukkig sta ik ook op
de voorkant van de
lesbrief

V

Om je een beetje voor te bereiden op je tijd als soldaat alvast wat
verschillende rangen op een rijtje:

Wal
Ruiterijafdeling
Wapenkamer
Hulptroepen, d.w.z. inheemse mannen die soldaat waAuxiliarii ren in het Romeinse leger
Soldatensandalen die gekenmerkt worden door een
Caligae bespijkerde zool
Calones Knechten
Hospitaalsoldaat
CapsariCastel- Forten voor hulptroepen,
meestal 480 man sterk
lum
Officier die één centuria
(eenheid van 80 soldaten)
Centurio
Clipeus Plat ovaal schild
Tentgemeenschappen
Contubernia
Algemene benaming voor
een oorkonde; ook wel evecDiploma tio of tractoria genoemd
Dolabra Pikhouweel
Foederati Bondgenoten
Agger
Ala
Arma

En nog wat andere dingetjes...

Hieronder zie je Marcus. Hij is een legionair. Zijn kleding is niet erg voornaam of
duur. Het is voornamelijk functioneel, dat betekend dat het erg handig is om te
dragen maar ook om te vechten.

Kies uit de volgende namen en schrijf ze met een pijltje bij het plaatje van Marcus (je houdt er 2 over)
Galea/Cassis – Lorica – Cingulum militarae – Balteus – Pugio – Hasta – Gladius/Spatha
Scutum/Clipeus/Parma – Umbo – Pilum – Caligae - Tunica

V-vormige gracht
Lange Gallische werpspies
Helm
Winterkamp
Paardenknecht
Beeltenis van de keizer
Soldaat met een speciale
Immunis taak
Onbebouwde strook
IntervalLancea Speer
Latrines Toiletten
Romeins soldaat die in het
Legiona- bezit is van het Romeinse
rius
Legiones Legioenen
Landmeters
MetatoMulome- Dierenarts
dicus
Officier die onder een centurio stond/ ondercenturio
Optio
Slaapvertrek
Papilio
Een klein, plat rond schild
Parma
Pecunia Geld/vermogen
Soldaten zonder Romeins
Peregrini burgerrecht
Werpspies
Pilum
Poort/toegang
Porta
Militaire dolk
Pugio
Krijgsmantel, eenvoudige
Sagum rechthoekige mantel
Scutum Schild
Zadel
Sella

Miles:

Als nieuwe rekruut ben je waarschijnlijk een Miles.
Een Miles krijgt de vervelendste klusjes zoals wachtlopen en schoonmaken.

Immunis:

Het is slim of zo snel mogelijk een vak te gaan leren,
je ontloopt dan de vervelende klusjes en je wordt een
soort vechtende slager, smid, technicus, klerk of veearts. Een Immunis is dus een soldaat met een speciale
taak.

Tesserarius:

Onderofficier die verantwoordelijk is voor de aanstelling van schildwachten.

Centurio:

Officier die één centuria (eenheid van 80 soldaten)
leidt.

Optio:

Officier die onder een centurio staat

Kan jij woorden ontdekken die lijken op
woorden die we nog
steeds gebruiken?

Fossa
Gaesum
Galea
Hiberna
Hipocomi
Imago

VI

VII

