
   

Romeinen vo 

Antwoorden opdrachten 

1. Christendom 

 

1. C (Monotheïsme) 

 

2.  

a. Eigen antwoord leerlingen 

b. Duif en Chi-Rho 

 

3. Mogelijke verschillen: 

- Geen baard 

- Geen aureool 

- Verschillende haardracht 

- Kleding 

- Oud / jong 

 

2. Romeinse goden 

 

1. Eigen antwoord leerlingen 

 

Bij Venus moet liefde en/of schoonheid een rol spelen, eventueel in combinatie met het feit dat de 

godin altijd niet of schaars gekleed is op afbeeldingen. Een spiegel, appel, duif of bloem kan een 

attribuut van Venus zijn. Bij Mars staat oorlog centraal: de werkelijke strijd – in tegenstelling tot 

strategie (Minerva). Hij werd vaak afgebeeld met een speer en een helm, in veel gevallen naakt 

waardoor zijn gespierde lichaam goed te zien is. 

 

2.  

a. Eigen antwoord leerlingen 

b. Eigen antwoord leerlingen 

c. B 

 

3. De juiste code is: 23014 

 

3. Wonen in luxe 

 

1.  

a. A. Ontvangsthal 

E. Eetkamer 

b. Het gaat in dit geval om het tonen van rijkdom en luxe aan je gasten en cliënten. De 

‘openbare’ ruimtes in het huis moesten zodoende in ieder geval je status tonen aan 

mensen van buiten. 

c. Mozaïeken en fresco’s (wandschilderingen). 

 

2.  

a. Nee, van dit voorwerp zijn heel veel verschillende modellen teruggevonden – van 

eenvoudig tot luxe. 

b. In de olielampjes werd plantaardige olie gebruikt als brandstof. Een katoenen (soms 

linnen) lontje werd door het tuitje in de olie gedrenkt en zorgde ervoor dat de lamp ging 

branden. 

 

3. Eigen antwoord leerlingen 

 

 



   

4. De keizer 

 

1.  

a. Meerdere antwoorden mogelijk. 

A. Hoe de keizer eruitzag. 

B. Dat de keizer een machtig heerser was. 

C. Dat de Romeinen in dat gebied de baas waren. 

b. Griffioenen, adelaar, medusa, kandelaar/toorts, Mars, bliksemschichten, leeuwen, 

Romulus en Remus met wolvin, wolfskoppen. 

 

2. Eigen antwoord leerlingen 

 

3.  

a. Zijn nek is langer dan gebruikelijk en dat maakt de verhouding ‘lichaam/hoofd’ vreemd en 

onjuist in vergelijking met het beeld van de speerdrager (doruphoros). 

b. Van deze beelden werden alleen de hoofden vervangen. Het lichaam is in dit geval 

bijvoorbeeld circa honderd jaar ouder dan het hoofd van keizer Maximianus. 

  

5. Het leger 

 

1.  

a. Gaius Julius Caesar. 

b. Zwaard (gladius en/of spatha), dolk, pilum. 

c. Schild(knop), helm, harnas. 

 

2.  

a. B. Rijn 

b. Eigen antwoord leerlingen. 

c. De Romeinen bouwden een reeks forten en wachttorens langs (wat we nu kennen als) de 

limes. De limes vormde een dynamische, maar goed verdedigbare grens met 

bijbehorende militaire controleposten. 

 

3. Opdracht uit te voeren door leerlingen. 

 

6. Vreemde goden 

 

1.  

a. Nehalennia 

b. Dat is te zien aan een aantal zaken die met de zee of de zeevaart te maken hebben. Zo 

komt op de altaren onder andere een scheepsboeg voor, een bootje, een aantal keer een 

roer en een schelp boven haar hoofd. 

c. Romanisering is het proces van overnemen van de Romeinse cultuur, taal en gebruiken 

door aan de Romeinen onderworpen volken. Bij deze tempel is dat goed te zien. Hij is 

gebouwd voor een Germaanse godin, maar er is gekozen voor de Romeinse bouwstijl. 

2.  

a. Latijn 

b. Opdracht uit te voeren door leerlingen. 

 

3.  

a. Eigen antwoord leerlingen. 

b. Eigen antwoord leerlingen. 

 

 

 



   

7. Handel 

 

1. Dadels, olijven, vissaus, wijn en zout. 

2. Weegschaal, gewichten en (eventueel) uiteraard munten. 

3. Het woord is: imperator. 

 

8. Schoonheid en gezondheid 

 

1.  

a. B 

b. 28 

c. Opdracht uit te voeren door leerlingen. 

 

2. Eigen antwoord leerlingen. Let vooral op de uitleg (argumenten). 

3.  

a. De scherf heeft een rode kleur. Vergelijkbaar aardewerk is te zien in de vitrine met 

nummer (meerdere antwoorden mogelijk). Dit type aardewerk wordt in het Latijn ‘terra 

sigillata’ genoemd, dat in het Nederlands gestempeld aardewerk betekent. 

b. Blauw. 

c. Herakles / Heracles / Hercules. 

 

9. Oud en nieuw 

 

1.  

a. Met name de Romeinen. 

b. (let op: ook vitrine 526 hoort bij deze opdracht) 

1 – Een houten tentharing. 

2 – Speelstenen / dobbelstenen. 

3 – Een dolk / slingerkogels. 

4 – Stilus / schrijfplankje. 

 

2. Romeins: Munten, fibula, aardewerk, (goden)beeldjes, ringsteen. 

Fries: Potten, schalen, kommen, weefpriem. 

3. Opdracht uit te voeren door leerlingen. 

 

10. Oud en nieuw 

 

1.  

a. Gumattius. 

b. Eigen antwoord leerlingen (voor B valt het meest te zeggen). 

c. Eigen antwoord leerlingen. 

 

2. Opdracht uit te voeren door leerlingen. 

3.  

a. Opdracht uit te voeren door leerlingen. 

b. Flesjes, haarspeld, sieraden, spiegel, kruikje, schaar, stilus. 

c. Voor het leven na de dood. 


