
Doe het zelf: maak een Romeinse beker!

Op plekken waar de Romeinen hebben gewoond, 
vinden archeologen vaak heel veel scherven van 
aardewerk. Aardewerk is gemaakt van klei. 
Bijvoorbeeld van bekers, borden, olielampjes, kannetjes 
en kruiken. Soms hebben archeologen geluk en vinden 
ze een heleboel tegelijk, zoals op de foto hiernaast. 
Waarschijnlijk hebben een stel rijke Romeinen een 
feestmaaltijd gehad en hadden ze daarna geen zin in 
de afwas en hebben ze alles tegelijk weggegooid. Deze 
hele berg aardewerk is namelijk bij elkaar teruggevon-
den in de kuil van een latrine. Een latrine is een wc.

K(l)eigoed: Romeins aardewerk

Dit heb je nodig:
• Klei

Misschien heb je nog wel klei thuis en anders kun je in een speelgoedwinkel 
klei kopen die je niet hoeft te bakken.

• Water
• Potlood

Aan de slag!
Stap 1. Maak een ronde bal van de klei. 
Stap 2. Druk dan met je duim in het midden, zodat er een gat in 

de bal komt. 
Stap 3. Dan kun je langzaam de wand van de beker naar boven 

trekken zodat het gat groter wordt en de wand van de
beker steeds dunner. 

Stap 4. Als de beker hoog genoeg kun je een vorm van een 
beker maken die je zelf wilt. 
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Romeins aardewerk - Museum Het Valkhof

Als de beker klaar is kun je deze nog versieren met kleine reepjes 
en stukjes klei. Hiermee maak je bijvoorbeeld een gezicht op de 
beker. Het potlood kun je gebruiken voor de streepjes in de ogen. 
Lukt het niet meteen de eerste keer? Probeer het gewoon opnieuw, 
je zult zien dat het steeds beter gaat!

 Stap 1           Stap 2                   Stap 3          Stap 4


