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BREEKBARE BEELDEN 

 
1 

Lees het tekstbordje bij het beeld. Wie is hier te zien? 

Heracles 

Met welk gereedschap werd het krullende haar gemaakt? Waaraan kan je dat zien? 

Handboor. Er zitten diepe gaatjes in het haar.  

Zoek op de afdeling ook andere beelden waarbij dit gereedschap is gebruikt. Heb je er één gevonden? 

Welke? 

Diverse antwoorden mogelijk. Bij de meeste beelden is voor de neusgaten, de oren en/of het haar wel 

gebruik gemaakt van een handboor.  

Dit is een Romeinse kopie van een Grieks beeld. Van welk materiaal was het Griekse beeld waarschijnlijk 

gemaakt? 

Brons 

Het Romeinse marmeren beeld heeft een steunpaal (een stut), mogelijk had het Griekse origineel dit niet. 

Waarom hebben ze de stut toegevoegd? 

De steunpaal zorgt ervoor dat zwakke, uitstekende delen van het beeld niet afbreken.  

 
2 

Wie is hier te zien? 

Trajanus 

Als je goed naar het beeld kijkt, zie je nog steeds afdrukken van de getande beitel. Waar op het beeld zie je 

dat het duidelijkst? 

Deze zijn vooral te vinden aan de onderkant van het beeld, op het voetstuk.  

Het beeld is waarschijnlijk beschilderd geweest. Geef aan wat jij mooier vindt, een wit marmeren beeld of 

een beschilderd beeld (zie ook de kijkplaat). Leg uit waarom. 

Eigen mening. 

 

3 

Hoe komt het dat de armen en het hoofd van het beeld van de vrouw eraf zijn? Tip: bekijk de kijkplaat en 

lees het tekstbordje bij het beeld. 

De armen en het hoofd werden later toegevoegd. Hierdoor zijn deze onderdelen ook kwetsbaarder en 

kunnen de armen en het hoofd er makkelijk afgehaald worden.  
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BUITENGEWOON BRONS 

1 
 
Welke gereedschappen zijn gebruikt om het harnas deze dikte en vorm te geven? Waaraan kan je dat zien? 

Hamer en aambeeld. Je kan nog butsen van de hamerslagen zien.  

Hoe wordt de voorkant van het harnas aan de achterkant vastgezet? Maak hier een klein tekeningetje van. 

Dit werd gedaan door scharnieren.  

De kleur van het harnas op de kijkplaat is anders dan die in de vitrine. Hoe komt dat? 

Dit komt doordat het harnas heel oud is. Brons is in eerste instantie een bruin-gelig metaal, maar in verloop 

van tijd wordt het donkerder met een groene waas. 

 

2 

Dit is een bronzen beeldje van een griffioen. Een griffioen is een sprookjesdier. Je kan meerdere dieren in de 

griffioen herkennen. Welke dieren zie jij erin terug? 

Leeuwenlichaam, kop en vleugels van een adelaar, oren van een paard.  

Met welke gereedschappen zijn de details in de vleugels gemaakt? 

Deze zijn gemaakt met behulp van een kleine beitel en een hamer.  

 

3 

Dit beeldje zou heel zwaar zijn als het helemaal van brons zou zijn gemaakt. Hier hebben de bronsgieters iets 

op gevonden. Hoe zou jij dat oplossen? 

Deze beeldjes werden zo gegoten, dat ze van binnen hol bleven. Dit deden ze met een ‘valse’ kern; een kern 

van een ander materiaal.  
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GLIMMEND GLAS 

1 
Deze kom bestaat uit verschillende stukjes glas die aan elkaar gesmolten zijn. Hoe wordt dit glas genoemd? 

Mozaïekglas 

Is dit glas doorzichtig? 

Nee, je kan er niet doorheen kijken. 

 

2 

Dit flesje is gemaakt door een glasblazer. Waaraan kan je zien dat hiervoor een mal (vormpje) is gebruikt? 

De versiering (het reliëf) kan alleen ontstaan zijn door het glas in een mal te blazen. Het kan er niet later 

opgemaakt zijn. 

In welk stadium werden de oren (handvatten) van het flesje er denk je aan gezet? 

Stadium d 

Kan je een zelfde flesje vinden op de kijkplaat? 

Ja 

Welke vaasjes en kommetjes in de vitrine zijn waarschijnlijk ook in een mal geblazen? Beschrijf deze. 

Het ribschaaltje en het vaasje in de vorm van een vrouwenkopje. 

 

 
3 

Dit kommetje heeft nopjes aan de buitenkant. Deze nopjes zijn niet alleen ter versiering aangebracht. Ze zijn 

ook erg handig. Waarom denk je? 

Dan glijdt het kommetje niet uit je handen, als je bijvoorbeeld vettige handen hebt.  

Waar is dit kommetje gevonden? Tip: Lees het tekstbordje goed. 

In Iran. 
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MAGISCHE MOZAIEKEN 

 

1 

Je ziet hier een klein deel van een mozaïek, gemaakt van heel kleine tesserae. Kijk goed naar het patroon 

waarin de steentjes zijn neergelegd. Wat valt je daarbij op? 

De steentjes volgen de vorm en contouren van het dier, ze zijn niet allemaal recht neergelegd. 

Is dit mozaïek direct in de vloer gelegd of op een paneel in een werkplaats gemaakt?  

Op een paneel. 

2 

Vergelijk dit mozaïek met het vorige mozaïek. Wat zijn de verschillen? Noem er minimaal drie. 

De verschillen zitten in: 

- De grootte van de tesserae;  

- de kleuren steentjes; 

- het thema; 

- nauwkeurigheid van de afbeelding.  

Heeft de ambachtsman het mozaïek egaal gemaakt (stadium 4)? Waaraan kan je dat zien? 

Als je langs de zijkant van het mozaïek kijkt, zie je dat het mozaïek egaal gemaakt is. Er zijn vrijwel geen 

oneffenheidjes te zien. 

3 

Deze twee mozaïekfragmenten zijn ook op de kijkplaat te vinden en horen bij elkaar. Welke kleuren tesserae 

kan je zien? Probeer het zo precies mogelijk te beschrijven. 

- Zwart 

- Wit 

- Donkerbruin 

- Lichtbruin  

- Zalmroze  

- Blauwgrijs 

- Grijs 

Hoe komt het dat er geen fel gekleurde tesserae zijn, zoals knalroze en fel oranje? 

De tesseae worden gemaakt uit natuurlijke materialen. Deze materialen bestaan niet in die felle kleuren.  

Zijn deze mozaïekfragmenten van een centraal deel of van de rand van een mozaïekvloer geweest?  

Van de rand van een mozaïekvloer. Dit is te zien op de kijkplaat.   
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SCHITTERENDE SIERADEN 

 

Hoeveel van de sieraden op de kijkplaat heb je gevonden in de vitrine?  

 2 paar oorbellen 

 2 gezichtjes 

 2 diademen 

1 

De oorringen hebben de vorm van een dierenkop. Welk dier herken je? 

Leeuwenkop 

Welke dierenkoppen kan je nog meer herkennen in deze vitrine?  

Onder andere de kop van een rund, os, bok en kat. 

Kan je in deze oorringen filigraan (dun gouddraad) vinden? Geef met pijltjes op 

de foto aan waar.  

 

Zie je kleine goudbolletjes (granulen) in de oorringen? Zet een kruisje op de 

foto waar je ze hebt gevonden.  

 

 

2 

Welke gereedschappen werden gebruikt voor het maken van deze diadeem? 

Hamer en aambeeld. 

Hoe werden de bloemen aan de diadeem vastgezet? 

Door een gaatje te maken en de randen ervan om te slaan. 

3 

Deze sieraden zijn door de Etrusken gemaakt. Zij versierden hun sieraden met nog kleinere goudbolletjes 

(granulen) dan de Grieken. Kan jij ze op alle sieraden vinden? 

Eigen antwoord. 

Welke sieraden vind jij mooier? Van de Grieken (de eerste zaal) of van de Etrusken (de tweede zaal)? Geef 

aan waarom. 

Eigen antwoord. 
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VAAS EN VERF 

 

1 

Bekijk de afbeeldingen op de vaas goed. De lijnen in de zwarte figuren zijn met een scherp mesje ingekerfd 

na het bakken van de vaas. Waaraan kan je dat zien? 

De lijnen liggen dieper en lopen niet soepel, maar wat hoekig. 

Zorgt dit inkerven voor mooie, soepele lijnen? Of juist voor wat minder mooie, stijvere lijnen? Kan je 

uitleggen waarom? 

De lijnen zijn wat hoekig en stijver.  

2 

Bij deze vaasschildering zijn de lijnen in de rode figuren zwart, dus geschilderd. Welke lijnen vind je mooier 

en netter? Deze lijnen of de lijnen bij vaas 1? 

Eigen antwoord, maar de lijnen van vaas 2 zijn soepeler. 

Kan je een nadeel bedenken van het schilderen van de achtergrond  in plaats van de figuren? 

Mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn: 

- Er is meer verf nodig. 

- Het is makkelijker om een figuur te tekenen dan om een figuur over te houden. 

In welk stadium krijgen de handvatten deze vorm?  

Stadium 4 

3 

Er gebeurt veel op de afbeeldingen op de voor- en achterkant van vaas 3. Vergelijk deze schilderingen met 

de schildering op vaas 1. Bij welke vaas zijn de schilderingen realistischer (echter)? 

Bij vaas 3. 

Bekijk de afbeelding op de vaas en lees het tekstje bij de vaas. Welke god is te zien en waarvan was hij 

god? 

De Griekse god Dionysus. 

Beschrijf waarvoor deze vaas waarschijnlijk heeft gediend. Tip: bekijk ook de grote plaat in de zaal met de 

vaasvormen en hun functies. 

Waarschijnlijk werd deze vaas gebruikt voor opslag van wijn. 
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