
Ben jij dol op de dagboeken
van Nurdius Maximus? 

Dan bof je. Er ligt namelijk een 
nieuwe in de winkel. Deze keer reist 

de Romeinse kluns naar de Lage 
Landen. Hij wil de barbaren die daar 
wonen wel eens leren wat beschaving 

is. Als dat maar goed gaat…

Natuurlijk heeft Nurdius niet echt bestaan. Maar de Romeinen kwamen wél echt naar Nederland. Van 55 voor Christus tot 410 na 
Christus maakte het zuiden van ons land deel uit van het gigantische Romeinse Rijk. Wist je dat er onder de grond nog flink wat 
resten uit die tijd liggen? Vooral in de buurt van Nijmegen wemelt het ervan.  

‘Ooit zal ik de grootste held in de 
Romeinse geschiedenis zijn!’ Dat 
weet Nurdius super zeker. Maar 
het is een beetje anders gelopen… 
Nurdius heeft namelijk geen enkel 
geschiedenisboek gehaald. Julius 
Caesar wel. Deze beroemde Romeinse 
leider (met knotsgek kapsel) won bijna 
elke veldslag en veroverde daardoor 
enorme gebieden voor de Romeinen.

Een dagboek typen op je tablet? Dat was er niet bij voor Nurdius! De 
Romeinen schreven meestal op papyrus. Dat is een soort voorloper van 
het papier dat we tegenwoordig gebruiken. Het werd gemaakt van de 
stengels van de papyrusplant. Het zat trouwens niet in een boek, maar 
werd bewaard in een soort rol. 

Toen de Romeinen duizenden jaren geleden naar Nederland trokken, schrokken ze zich 
een rotje. Wat een barbaren woonden hier! Ze hadden amper wegen, poepten niet op de 
wc en… ze droegen broeken! Idiote dingen, vonden de Romeinen. Maar na een poosje 
ontdekten sommige soldaten dat het in een koud en drassig land best handig is om je benen 
te bedekken. Eén voor één trokken ze een broek aan. En de barbaren? Die namen de wegen 
en wc’s uiteindelijk van de Romeinen over! 

Linos, de beste vriend van Nurdius, is een kei in het wassen 
van kleren in urine. Plas dus. Geintje van de schrijver? Nee, 
dat gebeurde echt bij de Romeinen! Smerige toga’s en bevlekte 
tunieken werden in een bak met pies gelegd, zodat alle troep 
eruit trok. Buiten op straat, voor de wasserijen, stonden zelfs 
potjes waar mannen in konden plassen. Gratis wasmiddel!

Broek

Vanochtend zag ik heel even een van die 
stinkende barbaarse stammen. Ze hadden 
lang, warrig haar dat waarschijnlijk vol insecten 
zat, en van die rare dingen aan hun benen 
die ‘broeken’ worden genoemd. Dat zijn kokers 
van wol die om elk been zijn gewikkeld en aan 
elkaar vastzitten bij de heupen, waar ze met 
koord bijeen gebonden zijn.
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Kijk voor meer informatie op
www.ploegsma.nl

Lees ze allemaal!
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Grappig en vol weetjes 
over de Romeinen 
die jij wilt weten !




