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Roma non far la stupida stasera

dammi una mano a farle dir di sì

scegli le stelle più luminose che puoi

e un briciolo di luna tutta per noi

falle sentire che è quasi primavera

manda i grilli migliori per far cri cri

prestami il ponentino

più malandrino che hai

Roma reggimi il moccolo stasera

Armando Trovajoli

1 Tevere 

2 Foro Romano 

3 Pantheon 

4 Piazza Navona 

5 Colloseo 

6 Cappella Sistina

7 Basilica di San Pietro

8 Castel Sant'Angelo 

9 Villa Borghese  

10  Explora 

11  Fontana di Trevi
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Wil je op de hoogte blijven van 

actuele gebeurtenissen in 

Rome die interessant zijn voor 

kinderen én ouders? 

Abonneer je dan op onze 

Facebook of Google+ pagina: 

Is er een geheime gang voor 

de Paus? Of een opvang voor 

straatkatten tussen de ruïnes? 

Het antwoord hierop en infor-

matie over andere geweldige 

attracties in Rome vind je op 

onze Pinterest pagina: 

(Rome with kids)

Vind je ons reis-doe-boek over 

Rome leuk? We hebben 

inmiddels al een hele serie  met                

Amsterdam, Barcelona, 

Londen, Parijs en Rotterdam. 

Zie voor info onze website:

facebook.com/drawyourmapnl

plus.google.com/+drawyourmapnl

pinterest.com/drawyourmap 

drawyourmap.nl

Eten is super belangrijk in Italië! Een Italiaanse maaltijd bestaat 

uit de volgende gangen: een of meerdere antipasti (kleine hapjes), 

een primo (risotto of pasta), een secondo (vlees of vis) en een 

contorno (bijgerecht). Dit bestaat meestal uit groenten. Eventueel 

een dolce (nagerecht) en dan een caffè. Buon appetito!
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Telkens wanneer je een bladzijde omslaat, zie je een 

leuke plek in Rome. De plekken ga je zelf tekenen! In 

het midden van het boek vind je je eigen kaart.

Zo leer je Rome kennen en voor je het weet, ben jij de 

reisleider! 

Buon viaggio!

Ce
r
c
a

 il c
a
n
e

!

Zoek het hondje 
 
Hij verstopt zich vanaf nu op alle 
pagina’s. 
Kun jij hem vinden?
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Tevere

De Tiber  
staat al voor 
je op de kaart 

getekend

Wist je dat... 
De stichters van Rome volgens de legende 

de tweelingbroers Romulus en Remus zijn. 

Het verhaal gaat dat zij als baby's uit de 

rivier de Tiber (Tevere) gered werden door 

de wolvin 'Lupa Capitolina'. Zij zoogde de 

baby's, zodat ze konden overleven.

De rivier wordt ook wel de Flava 

genoemd, 'de blonde rivier', dat komt 

door het sediment dat meegevoerd wordt 

door de rivier. Sediment is bijvoorbeeld 

klei, zand, leem, enzovoort.

Door al het sediment wordt de Tiber nu niet 

meer gebruikt als handelsroute. Niet handig 

als je blijft steken met je boot. En baggeren 

heeft alleen maar tijdelijk zin.

Heel lang geleden (500 voor Chr.) werd er al 

graan vervoerd over de Tiber. Later kwamen 

er stenen, hout, huiden, wijn, wol en nog 

veel meer spullen met de schuit aan in Rome. 

Ook bijzondere vrachten, zoals wilde dieren 

voor het Colosseum.

Vanuit Ostia (vroeger de havenplaats van Rome) werden de goederen over 

de Tiber naar Rome gebracht, meestal per trekschuit, getrokken door ossen.

'Ho fame!!'

(Ho famu!!)

Ik heb honger!!
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De Tiber stroomt vanaf de berg 

Fumaiolo bij Toscane naar 

beneden en mondt uiteindelijk 

uit in de Tyrreense Zee. De 

rivier is 404 kilometer lang!

Ponte Sant'Angelo, deze brug 

staat er ook alweer 2000 jaar!

De Tiber heeft meerdere 

overstromingen gehad. De 

laatste was in 1900. Er zijn 

stenen muren en boulevards 

gebouwd om het water tegen 

te houden, de zogenaamde 

Lungotevere. Met Parijs als 

inspiratiebron.

De 

Fumaiolo

beneden en mondt uiteindelijk 

uit in de 

rivier is 

ROME
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De oudste brug in Rome is de Pons 

Fabricius uit 62 voor Chr. Hij heet 

ook wel de Ponte dei Quattro Capi 

(brug van de vier hoofden) en is de 

verbinding van de rechteroever naar 

Isola Tiberina.

Isola Tiberina is een klein 

eilandje tussen Trastevere 

en het oude centrum van 

Rome.  

Het eiland is maar 270 meter 

lang en 67 meter breed. Isola 

Tiberina heeft aan twee kanten 

bruggen naar de wal.

300 jaar voor Chr.

 werd hier de tempel van 

Aesculapius gebouwd, 

de god van genezing en 

medicijnen. Er staat nog 

steeds een ziekenhuis op 

het eiland, al sinds 1584. 

Bijzonder toch? 

Pizza's zijn een soort dunne broden met 

daarop allerlei beleg, zoals tomaten, olijven, 

vlees, vis of kaas, gebakken in een (hout)-

oven. Oorspronkelijk een gerecht voor de 

armen. Iedereen denkt dat pizza's uit Napels 

komen, maar de Vikingen bakten al pizza's. 

In Rome eet je de Pizza Napoletana, met 

tomaat, ansjovis, mozzarella en kappertjes. 

En in Napels bestel je de Pizza Romana, dat 

is precies dezelfde pizza. Wat maakt het uit, 

als het maar lekker is.

het eiland, al sinds 1584

Bijzonder toch? 

tomaten, olijven, 

(hout)-

Napels

 bakten al pizza's. 

, met 

tomaat, ansjovis, mozzarella en kappertjes. 

, dat 

is precies dezelfde pizza. Wat maakt het uit, 

De standbeelden van engelen op de 

Pont Sant'Angelo zijn een eerbetoon 

aan de engel die volgens de Italianen 

een eind maakte aan de pest. Het 

lijkt zo'n liefl ijke brug, maar er zijn 

verschrikkelijke dingen op gebeurd: 

de lijken van misdadigers werden 

er opgehangen, om een voorbeeld te 

stellen...
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GAIUS JULIUS CAESAR

Het grote riool, de Cloaca Maxima, mondt uit in 

de Tiber. Dat werd al gebouwd in 616 voor Chr. 

Toen het heel erg ging stinken, hebben ze het 

overdekt in 100 na Chr. Delen van 

dit riool worden nog steeds gebruikt 

en je kunt de uitmonding in de 

Tiber ook nog steeds zien!

 De Romeinen blonken uit in het bouwen van 

aquaducten (waterleidingen). Deze bevinden 

zich zowel bovengronds als ondergronds. 

Zo kon iedereen vers water halen bij de 

fonteinen. Vooral de hoge aquaducten met 

grote bogen zijn bekend. Dat scheelde stenen 

en de wind kon erdoorheen blazen. 

 van 

 (waterleidingen). Deze bevinden 

ondergronds

Gaius Julius Caesar werd in 100 voor Chr. 

geboren. Hij groeide op in een achterbuurt in 

Rome, maar hij kreeg een goede opvoeding 

en leerde Grieks, Latijn, zwaardvechten, 

zwemmen en paardrijden. Caesar trouwde 

al toen hij 16 jaar oud was, maar omdat de 

familie van zijn vrouw de foute partij koos 

tijdens een burgeroorlog moest Caesar twee 

jaar later scheiden. Hij wilde dat helemaal 

niet en dus moest hij vluchten uit Rome. Cae-

sar ging toen vechten voor het Romeinse leger 

en kreeg de 'burgerkroon' voor zijn moed. 

Toen de kust weer veilig was, ging 

hij terug naar Rome. Hij besloot de politiek in 

te gaan en werkte samen met Crassus 

en Pompeius. Caesar kon heel goed mooie 

verhalen vertellen en 

hij wist hoe hij het volk 

blij moest maken: met brood en 

spelen (gratis voedsel en voorstellingen in 

het circus). Pompeius werd jaloers op de 

populariteit van Caesar. Toen Caesar de grens 

overstak, keerde Pompeius zich tegen hem. 

Deze strijd werd een burgeroorlog, maar 

Caesar wist alle gevechten te winnen. Hij 

kwam weer terug naar Rome, maar gedroeg 

zich nu als dictator. Daar waren de senatoren 

niet blij mee en dat kostte hem zijn leven. 

In 44 voor Chr. werd hij vermoord met 

23 messteken. Toen later bleek dat Caesar zijn 

tuinen en geld naliet aan de Romeinen, werd 

hij opeens vereerd als een held.

en de wind kon erdoorheen blazen. 

(Ik kwam, zag en overwon)
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