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TE W APEN!  

 

- Wat waren de verschillen tussen 

een Griekse hopliet en een 

Romeinse legionair? 

- Welke wapens gebruikten de 

Grieken en de Romeinen? Noem 

verschillen en overeenkomsten. 

- Hoe beschermden de Grieken en 

de Romeinen zich op het slagveld? 

Noem verschillen en 

overeenkomsten. 

- Wat is het verschil tussen een 

cavalerist en een infanterist bij de 

Grieken en Romeinen? << 

BLINGBLING!  

 

- Waren er grote verschillen tussen 

Griekse en Romeinse sieraden? 

- Welke sieraden droegen de 

Griekse en Romeinse dames en 

heren? Noem verschillen en 

overeenkomsten. 

- Van welke materialen werden 

Griekse en Romeinse sieraden 

gemaakt? Noem verschillen en 

overeenkomsten. 

- Zijn de sieraden van de Grieken en 

Romeinen heel erg anders dan 

moderne sieraden? Noem 

verschillen en overeenkomsten. << 

 

 

OH MY GOD!  

 

- Waarom komen we bij de Grieken 

en Romeinen zo veel 

‘buitenlandse’ goden tegen? 

- Op welke manieren beeldden de 

Grieken en de Romeinen hun 

goden af? Noem verschillen en 

overeenkomsten. 

- Waarom lijken de goden van de 

Romeinen op die van de Grieken? 

- Wat zijn de belangrijkste 

verschillen tussen de oudste 

Griekse religieuze beeldjes (van de 

Cycladen en Kreta) en de beelden 

uit de Hellenistische en Romeinse 

tijd? << 

MARKTPLAATS!  

 

- Waarmee betaalden de oude 

Grieken en Romeinen? 

- Waarom zijn er zo veel Griekse 

vazen in Italië gevonden door 

archeologen? (Alleen Grieken) 

- Op wat voor manier waren 

Corinthe en de Cycladen belangrijk 

voor handelaren? (Alleen Grieken) 

- Welke bijzondere voorbeelden van 

‘handel’ vind je op de Griekse en 

Romeinse afdelingen van het 

museum? << 

CLASSICS ON HEELS!  

 

- Welke kleding droegen Griekse en 

Romeinse vrouwen? Noem 

verschillen en overeenkomsten. 

- Wat deden Griekse en Romeinse 

vrouwen in het dagelijks leven in 

de Klassieke Oudheid? 

- Welke gebruiksvoorwerpen van 

Griekse en Romeinse dames zijn 

er te vinden in de collectie van het 

Rijksmuseum van Oudheden? 

- Wat gebruikten Griekse en 

Romeinse vrouwen om zich mooi 

te maken? << 

 

 

IN BEELD!  

 

- Lieten de Romeinen zich door de 

Grieken inspireren in de 

beeldhouwkunst? 

- Wie of wat beeldden de Grieken en 

Romeinen voornamelijk af? 

- Zijn er belangrijke veranderingen te 

zien tussen de oudste Griekse 

sculptuur en beelden uit de 

Romeinse tijd? 

- Waren alle beelden in de Klassieke 

Oudheid wit? Leg je antwoord uit 

met voorbeelden. << 

 

D E  G O U D E N  H E L M  U I T  D E  P E E L  


