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Antwoorden ‘Kennismaking met de Klassieken’ 

Thema ‘Te wapen! Oorlog bij de Klassieken’ 

Grieken 

 

Vraag 1 

a. Tarente, Zuid-Italië. 

b. 340 – 330 v. Chr. 

Vraag 2 

Eigen antwoord leerling. 

Vraag 3 

De aanwezigheid van tin zorgt voor de groenige kleur van brons. Dit ontstaat door de ouderdom van 

het object; na verloop van (lange) tijd krijgt brons een groenige kleur. Het weer, met name regen, 

versnelt het proces van oxidatie. 

Romeinen 

Vraag 1 

a. Helenaveen (de Peel), Nederland. 

b. 319 – 323 na Chr. 

Vraag 2 

a. Twee 

b. De naam van de eenheid van de drager van de helm (STABLESIA VI) en de naam van de 

maker van de helm (Marcus Titus Lunamis). 

c. Op de website www.rmo.nl is deze informatie te vinden (onderdeel Museumkennis). Laat 

leerlingen hun bronnen tonen op de iPad mini als er andere bronnen geraadpleegd zijn. 

Vraag 3 

a. De uiteenlopende theorieën gaan over een ongeval (officier valt van zijn paard en komt om 

het leven), moord (spullen raken onder de grond) of een offer (bewust in de moerasgrond 

achtergelaten). Laat leerlingen hun bronnen tonen bij afwijkende theorieën. 

b. Eigen antwoord leerlingen. 

  

http://www.rmo.nl/
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Thema ‘Oh My God! Goden en helden bij de Klassieken’ 

Grieken 

Vraag 1 

a. Cycladen, Griekenland 

b. 3000 tot 2400 v. Chr. 

Vraag 2 

a. εἴδωλον 

b. Beeld of gedaante (in dit geval) 

Vraag 3 

a. Hoofd, neus, borsten, armen, buik en benen. 

b. Eigen antwoord leerlingen. 

c. Eigen antwoord leerlingen. Let hier met name op de argumentatie en wees kritisch! 

Romeinen 

Vraag 1 

a. Utica, Tunesië 

b. 50 – 350 na Chr. 

Vraag 2 

a. Aan de adelaar naast zijn 

benen. Eventueel kunnen de 

leerlingen ook de aegis al 

noemen. 

b. ‘Op de mens lijkende’. Het 

woord bestaat uit de Griekse 

woorden ἄνϑρωπος (‘mens’) en 

μορφή (‘uiterlijke vorm’). 

c. Zeus 

Vraag 3 

a. De aegis was het schild van Zeus/Jupiter. Eventueel is (beschermend) geitenvel ook correct. 

b. Pallas Athena 

c. Antwoord afhankelijk van leerling/groepje.  



   

Kennismaking met de Klassieken Afdeling Educatie / 2016  

Thema ‘Blingbling! Sieraden bij de Klassieken’ 

Romeinen 

Vraag 1 

a. Stevensweert, Nederland 

b. 1ste eeuw na Chr. 

Vraag 2 

a. Strigilis, spiegel, haarspeld, parfum-

/olieflesje, ketting (collier), schaaltje, 

badoliepotje, armband, ring, 

mantelspeld (fibula). 

b. Brons, glas, goud, zilver, aardewerk. 

Vraag 3 

a. Een huidschraper 

b. Na een inspanning en vóór het baden werden zweet, zand en olie van de huid afgeschraapt. 

De strigilis werd daarbij over het gehele lichaam bewogen. 

Grieken 

Vraag 1 

a. Athene, Griekenland 

b. 800 – 760 v. Chr. 

c. Het was een beautycase (cosmeticadoos) 

Vraag 2 

a. Paarden 

b. Paarden waren vooral een statussymbool 

in het oude Griekenland. Ze stonden dus 

symbool voor status, macht en rijkdom. 

c. Ze werden gebruikt als handvat om het 

deksel op te tillen. 

Vraag 3 

Eigen antwoord leerling. Op basis van de antwoorden bij vraag 2 moet blijken dat begrepen is dat 

deze pyxis een luxeproduct was voor gebruik door de (lokale) elite. 
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Thema ‘Classics on Heels! Vrouwen bij de Klassieken’ 

Grieken 

Vraag 1 

a. Omgeving Athene, Griekenland 

b. 330 – 320 v. Chr. 

Vraag 2 

a. Archestratè is centraal en zittend 

weergegeven. De dames op de 

achtergrond zijn bedienden of 

familieleden. 

b. Het grafmonument was oorspronkelijk 

beschilderd. De benen van de dame zijn niet gebeeldhouwd, maar waren oorspronkelijk , 

onder Archestratè, geschilderd weergegeven. 

Vraag 3 

a. Er zijn gaatjes zichtbaar in haar oren in rond haar pols. 

b. Eigen antwoord leerling – het gaat om het bewijs dat er oorspronkelijk sieraden op het 

grafmonument bevestigd zijn geweest. 

c. Let op: kleuren aanwezig, benen van bediende/familielid achter Archestratè, sieraden op 

oren en pols van Archestratè. 

Romeinen 

Vraag 1 

a. Simpelveld, Nederland 

b. 175 – 250 na Chr. 

Vraag 2 

a. De eenvoudige versie: na 

begrafenis gaat het lichaam 

compleet de sarcofaag in, bij 

heropenen van het graf is het vlees verdwenen. 

b. Het is eigenlijk een hele grote askist. 

Vraag 3 

Eigen antwoord leerlingen. 
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Thema ‘Marktplaats! Handel bij de Klassieken’ 

Romeinen 

Vraag 1 

a. Colijnsplaat / Domburg, 

Nederland 

b. Periode 150 – 250 na Chr. 

Vraag 2 

a. Nehalennia was een 

vruchtbaarheidsgodin (mand 

met fruit) en 

beschermvrouwen van 

handelaars en reizigers over zee (zeelieden). 

b. Mand met fruit, de hond, een scheepsromp, vaak zittend afgebeeld. 

Vraag 3 

a. Door het lezen van inscripties komen we meer te weten over: beroepen, handelswaar, 

herkomst van reizigers/handelaars, samenstelling van de lokale bevolking, de naam van de 

handelsplaats Ganuenta kennen we alleen uit een inscriptie. 

b. De altaren werden opgericht om bescherming te vragen aan de godin Nehalennia of om haar 

te bedanken. 

Grieken 

Vraag 1 

a. Samos, Griekenland 

b. 600 – 500 v. Chr. 

c. Albast 

d. Er werd met name olie in 

bewaard. 

Vraag 2 

a. Met talrijke inhammen, baaien en met name eilanden kent Griekenland 4000 kilometer 

kustlijn. De zee was en is overal in het oude en moderne Griekenland. 

b. Schepen 

c. Hermes 

Vraag 3 

a. Als huwelijksgodin zou men met name aan Hera geofferd kunnen hebben in het kader van de 

liefde / het huwelijk. 

b. Eigen antwoord leerlingen. 
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Thema ‘In beeld! Sculptuur bij de Klassieken’ 

Grieken 

Vraag 1 

a. Waarschijnlijk uit Naxos, 

Griekenland  

b. Thera (Santorini), 

Griekenland 

c. 615 – 590 v. Chr. 

Vraag 2 

a. Eigen antwoord leerling. 

b. Het betekent ‘jonge man’. 

c. Eigen antwoord leerling. 

Vraag 3 

a. Het hoofd is teruggevonden in een fontein. 

b. Met het oog op de doorboorde mond is het hoofd waarschijnlijk als waterspuit gebruikt. 

c. Eigen antwoord leerling. 

Romeinen 

Vraag 1 

a. Utica, Tunesië  

b. Carthago 

c. 100 – 110 na Chr. 

Vraag 2 

a. Met name door het hoofd 

van de keizer te 

vergelijken met afbeeldingen op munten. Op munten staat d naam van de keizer vermeld. 

b. 98 – 117 na Chr. 

Vraag 3 

a. Medusa 

b. Het betekent letterlijk ‘veren’. 

c. Mars 


