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Extra materiaal
Deze extra informatie, veelal teksten van het APM, kunt u gebruiken als aanvulling op uw lessen SPQR of als 

extra voorbereiding voor het museumbezoek. Drie extra algemene museumopdrachten zijn toegevoegd. 

OPDRACHTEN MUSEUM/KLAS UUR 

APM-Flitscollege museum 1 

APM-Propaganda museum/klas 1 

APM-Mystery object museum 0.5 
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EXTRA INFO HANDEL 

THEMA 1, 5, 7, 8 

Handel en economie 
De groei van het Romeinse Rijk versterkte het handelsnetwerk binnen het rijk en daarbuiten. Door 
bevolkingsgroei en stedelijke ontwikkeling en vanwege de overal gelegerde legioenen ontstond een 
marktgerichte productie en distributie van goederen. Er werden nieuwe irrigatietechnieken ontwikkeld en 
landbouwgrond veranderde van eigenaar. In lokale gemeenschappen konden bewoners bovendien makkelijker 
een beroep gaan uitoefenen.  

De Romeinse economie was een geldeconomie, maar betaling in 
producten of ruilhandel kwam ook voor. In bijna het hele Romeinse 
Rijk werd hetzelfde muntstelsel gebruikt; alleen Egypte hield vast 
aan zijn eigen munteenheid. De Romeinse overheid liet gouden, 
zilveren en bronzen of koperen munten slaan. Die dienden in het 
hele rijk en daarbuiten als betaalmiddel. De munt van Rome was 
gevestigd in de tempel van Iuno Moneta op het Capitool. Maar ook 
in andere steden als Lyon, Constantinopel en Trier werden munten 
geslagen. 
Vanaf keizer Augustus werd het portret van de keizer op de munten 
afgebeeld. Op de keerzijde kon de keizer allerlei boodschappen, 
uitgedrukt in afbeeldingen en symbolen, publiceren. 
Imposante Romeinse zeeschepen vervoerden grote hoeveelheden 
amforen, gevuld met wijn, olijfolie of garum (vissaus). Op Romeinse 
villa’s in de Lage Landen kwam de veehouderij tot bloei en werd 
geproduceerd voor de internationale markt. Egypte leverde voor 
het hele Middellandse Zeegebied niet alleen graan en papyrus, 
maar ook bier en goedkope wijn. Mammoetgraanschepen zorgden 
in Rome in de tweede eeuw na Chr. voor een aanvoer van 200.000 
ton graan per jaar. De vraag naar graan was groot: een gemiddelde 
Romein consumeerde dagelijks ongeveer één kilogram tarwebrood. 
Ongenoegen over te hoge graanprijzen veroorzaakten dikwijls 
opstootjes en relletjes.  
Dankzij de welvaart kwamen luxegoederen als specerijen uit India 
en zijde uit China binnen handbereik.  

EXTRA INFO OVERLIJDEN 

THEMA 3 
Familia , les 17 

Overlijden 
Binnen het Romeinse Rijk bleven de lokale tradities wat betreft rouwverwerking en begrafenisgewoonten 
bestaan. 

In Italië werden de doden vaak gecremeerd, vanaf de tweede eeuw na. Chr. kwamen ook begravingen voor. Op 
de achtste dag na de dood vond de begrafenis plaats. Het aanzien en het vermogen van de overledene speelde 
daarbij een grote rol. Bijzetting van de as in urnen en het meegeven van grafgiften verschilden per 
gemeenschap. En de graven konden in vorm en omvang variëren. Buiten de stadsmuur lagen begraafplaatsen 
met soms imposante graftombes. Wetten bepaalden dat de doden niet binnen de muren van de stad mochten 
worden begraven of verbrand. Zo werd voorkomen dat in de stad besmettelijke ziektes uitbraken.  

Man sjouwend met een amfoor; 2de -1ste 
eeuw voor Chr., Egypte. Collectie APM. 
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De meeste Romeinen waren lid van een begrafenisonderneming. De maandelijks contributie werd gebruikt om 
de crematie te betalen.  

In Egypte werden de overledenen vaak gemummificeerd en begraven met afbeeldingen van Osiris, soms 
vergezeld van spreuken en hymnen die terug konden gaan tot het Oude Rijk. Het meegeven van 
dienarenbeeldjes of kanopenkisten raakte in de Romeinse periode in onbruik. Daarvoor in de plaats kwamen 
kleurrijke dodenmaskers en fraaie mummieportretten.  
Op houten mummielabels uit de Romeinse periode zijn de namen vaak dubbel en tweetalig, Grieks en 
Demotisch. Hieruit blijkt dat de bevolking zich zowel met de Grieks/Romeinse als met de Egyptische cultuur 
indentificeerde. 

In de Lage Landen was sinds de late ijzertijd weinig veranderd aan de uitvoering van graven en de manier van 
bijzetting. En ook nu bleef het lokale grafritueel bestaan. Wel werd Romeins import aardewerk meegegeven in 
de graven. De Romeinse wrijfschalen en borden duiden op een overname van Romeinse eetgewoontes.  De 
elite liet zich begraven in omheinde begraafplaatsen met grafpijlers, monumentale grafheuvels en 
natuurstenen sarcofagen.  

Dyonysossarcofaag; 3de eeuw na Chr., Rome. 

Vanaf 100 na Chr. werden de doden door de Romeinen niet meer gecremeerd maar in de regel begraven. Welgestelden 
werden soms bijgezet in marmeren sarcofagen, die vaak versierd werden met mythologische taferelen. In dit geval zien we 
extatische maenaden  die muziek maken en een bokje offeren. 
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EXTRA INFO RELIGIE 

THEMA 1, 7 

Oude en nieuwe goden  
Er ontstonden binnen het Romeinse Rijk steeds meer onderlinge contacten. Dat bevorderde de uitwisseling van 
wereldbeelden tussen bevolkingsgroepen met  verschillende achtergronden.  

Ook religies stonden open voor invloeden van buiten. 
Uit Egypte kwam de verering van Isis en Osiris, uit Syrië 
de cultus van de vruchtbaarheidsgodin Astarte, uit 
Perzië de Mithrasverering en uit Palestina de joodse 
religie en ook het nieuwe christendom. Zo kon een 
typisch Egyptische godin als Isis veranderen in een in het 
hele rijk populaire universele moedergodin. En zo kon de 
Romeinse Jupiter een rol spelen in lokale Keltisch-
Germaanse culten. Hermes-Mercurius werd in de Lage 
Landen onder de naam Arvernus vereerd en in Egypte 
met Thoth vereenzelvigd. De begrippen ‘Romeins’ en 
‘inheems’ of samenstellingen als ‘Gallo-Romeins’ en 
‘Romano-Egyptisch’ hebben dan ook geen verklarende 
betekenis: de godenwereld van het rijk was een nieuwe 
godenwereld.  
In Lyon werd in de eerste eeuw een tempel opgericht ter 
ere van de godin Roma en keizer Augustus, een 
voorbeeld van de verspreiding van de heersercultus. 
Rome en regionaal initiatief ontmoetten elkaar in de 
provincies. In de grote verscheidenheid ontstond 
eenheid. 

EXTRA INFO UITERLIJK 

THEMA 3 
Familia , les 15 

Een expressie van identiteit  
Het dragen van kleding en sieraden werd in het Romeinse Rijk een bewuste keuze. Vrouwen én mannen 
maakten dankbaar gebruik van nieuwe stoffen, zoals linnen uit Egypte, katoen uit India en zijde uit China. En 
dankzij de handel kwamen edelstenen en metalen beschikbaar, die werden verwerkt tot sieraden en juwelen. 

Make-up en parfum werd zowel door vrouwen als mannen gebruikt. Hoe hoger de sociale rang, hoe meer 
make-up werd gebruikt. Donker omlijnde ogen, rode lippen en een witte huid en waren eeuwenlang het 
schoonheidsideaal. Gemalen lood  werd gebruikt om de huid bleek te maken. Hoewel men wist dat dit giftig 
was, bleef men het gebruiken. Een witte huid was belangrijk. Het gaf aan dat je rijk genoeg was om binnen in 
huis te zitten en niet buitenshuis geld hoefde te verdienen. 

Eeuwenlang kozen de Romeinse vrouwen voor een eenvoudige haardracht: in het midden een scheiding en 
twee vlechten in een knotje bijeengebonden. In de keizertijd bepaalden de vrouwen van de keizers de trend. 
Het haar werd kunstig opgestoken met behulp van haarpennen.  

Mercuriusbeeldje; Nijmegen; 
1ste -2de eeuw na Chr. 

Isisbeeldje; Egypte; 1ste 
eeuw na Chr.  



BIJLAGE EXTRA MATERIAAL 

Hoe iemand zich kleedde, sloot aan bij diens culturele, sociale of religieuze identiteit. Het toonde verschillen 
tussen man en vrouw, arm en rijk, Romeins of provinciaals. Je kon zelf bepalen hoe je gezien wilde worden. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

EXTRA INFO Leger en imperium 
 

 
 
THEMA 6, 8 
 

Mobiliteit in een multiculturele samenleving 
Het Romeinse Rijk verbond de gebieden rond de Middellandse Zee met 
Noordwest-Europa. Het leger speelde hierbij een belangrijke rol. Om de 
legioenen snel te kunnen verplaatsen werd een enorm wegennet 
aangelegd, tot aan Egypte, Mesopotamië, Spanje en Schotland. Dit 
wegennet maakte verre streken bereikbaar. Niet alleen militairen maar ook 
koeriers, handelaren etc. moesten zich snel te voet, per paard per kar of per 
schip van de ene naar de andere kunnen verplaatsen. Keizer Augustus 
stelde een staatspostdienst in om een goede communicatie tussen de 
keizer en legioenen en de Romeinse overheden in de provincies mogelijk te 
maken. Koeriers legden per dag afstanden van 100 kilometer en meer af.  
 
Eeuwenlang zette Rome burgersoldaten met hun eigen wapenrusting in bij 
militaire campagnes. Die vonden echter ook steeds verder weg plaats. 
Daarom werd het leger in de eerste eeuw v.Chr. beroeps. Rekruten kwamen 
uit Italië en ook uit de provincies. Ze werden naar alle delen van het rijk 
uitgezonden.  
De soldaten zelf vormden een belangrijke migratiestroom. Zo waren 
Bataven uit de Lage Landen actief als lijfwacht van de keizer en werden 
Romeinse soldaten gestationeerd in de Egyptische woestijn. Ook anderen 
migreerden, zoals Syrische handelaren die gingen wonen bij de Muur van 
Hadrianus in Engeland. Door deze migratie vervaagde al snel het 
onderscheid tussen inheems en uitheems, tussen veroveraars en 
veroverden. En steden zoals Antiochië, Alexandrië en Rome groeiden uit tot 
enorme metropolen.  
  

Twee armbanden en een borstsieraad 
van goud. Op de borstplaat is de kop 
van Medusa afgebeeld met aan 
weerszijden twee cobra’s en twee 
dolfijnen. Griekse en Egyptische 
symbolen zijn naast elkaar gebruikt; 3de 
eeuw na Chr., Egypte. Collectie APM 

Het wachtrooster van de 
garnizoenssoldaten is in Griekse letters 
op deze amfoor geschreven; 2de eeuw 
na Chr., Egypte. Collectie APM. 
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EXTRA INFO Architectuur 
 

 
 
THEMA 4, 8 
 

Vernieuwingen in de gebouwde omgeving 
Het uitgebreide wegennet vergemakkelijkte de uitwisseling en overname van ideeën,  nieuwe materialen en 
technieken. Ook op het gebied van architectuur. Deze werd in de Romeinse periode zelfs onderdeel van een 
‘internationale mode; een ‘Romanisering’ die het gevolg was van de onderlinge banden binnen en buiten de 
grenzen van het rijk. In de Lage Landen en Egypte en ook in Rome zelf wijzigde de gebouwde omgeving in de 
keizertijd daardoor sterk van karakter.  
 
Romeinse steden werden centra van bestuur en amusement. 
Vaste onderdelen van een Romeinse stad waren het forum met de 
belangrijkste religieuze en andere openbare gebouwen. De 
gebouwen daar waren vaak versierd met marmer uit alle 
windstreken. Woonhuizen kregen een hellenistisch peristylium 
(een binnenhof, omringd door een zuilengalerij). Het interieur van 
de huizen werd versierd met fresco’s. Het nabootsen van kostbare 
materialen, kunstwerken en architectonische elementen was het 
basisprincipe.  
 
In Egypte liet de Romeinse overheid Egyptische tempels 
(ver)bouwen, op het platteland verrezen op lokaal initiatief huizen 
in een nieuwe Grieks-Romeinse architectonische stijl. In de Lage 
Landen kregen nederzettingen een nieuw aanzien door de 
introductie van monumentale tempels, theaters, villa’s en stenen 
huizen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deze gevleugelde vrouwelijke demon was geschilderd op 
een muur van een villa in Boscoreale. Door de uitbarsting 
van de Vesuvius in 79 na Chr. is de villa onder een aslaag 
bedolven. Collectie APM. 
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EXTRA INFO Eten en drinken 

 

 
 
THEMA 4 
 

Veranderende voedselpatronen 
Door de toegenomen mobiliteit van de bevolking en de groei van de handelsnetwerken veranderden de 
dagelijkse eet- en drinkgewoonten. In Italië werd de keus veel groter, elders deed juist het mediterrane menu 
zijn intrede. Opgravingen in verschillende Romeinse legerkampen geven een goed beeld van de verspreiding 
van het nieuwe dieet. 
 
Om aan de grote vraag naar vlees te voldoen werden in het Romeinse achterland steeds meer varkens 
gehouden. In Pompeï zijn overblijfselen van flamingo’s en giraffen gevonden die de consumptie van deze 
exotische dieren aantoont. In Egypte werd emmer, dat daar eeuwenlang verbouwd was, vervangen door tarwe. 
En voor het eerst werd er rijst geïmporteerd uit India. In de Lage Landen werden op sommige plaatsen olijfolie, 
wijn, vissaus en vijgen zelfs dagelijkse kost.  
 
Deze veranderingen in de voedselpatronen werden mogelijk door zowel de langeafstandshandel als de lokale 
productie. Ze illustreren de overal sterk toegenomen relaties tussen de inwoners van het Romeinse Rijk.  
 
De Romeinen aten drie maaltijden op een dag: ientaculum (ontbijt), prandium (lunch) en cena (avondeten). 
Door handel en contact met verre oorden beschikten de Romeinen over veel verschillende producten en 
specerijen, die werden toegepast in de Romeinse keuken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verschil in status is af te lezen aan het servies: links Romeinse drinkbeker van aardewerk; 1ste -2de eeuw na Chr.; rechts 
Romeinse drinkbeker van zilver; 1ste eeuw na Chr. Collectie APM. 
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EXTRA INFO VERMAAK 
 

 
 
THEMA 2 
 

Ontspanning en vermaak 
Overal en altijd wordt gespeeld. Muziekinstrumenten, spellen en kinderspeelgoed vonden vanuit de 
productiecentra hun weg tot in de uithoeken van het rijk. Ook nieuwe vormen van vermaak verspreidden zich 
door het hele Romeinse Rijk. Vooral de pantomime, die gebaseerd was op het Griekse theater, werd een 
internationaal fenomeen. De spectaculaire gladiatorenspelen waren oorspronkelijk door Griekse kolonisten in 
Campanië geïntroduceerd, door Etrusken en Samnieten overgenomen, maar vonden nu overal plaats. Ook 
andere wedstrijden als atletiekspelen, wagenrennen, dierengevechten en muzische spelen werden in wijde 
kring beoefend. Vooral in het Oosten waren ze zeer geliefd. 
 
In alle delen van het rijk kwamen bouwwerken zoals 
concertzalen (odeia), (amfi)theaters, stadions en circussen. Het 
eerste stenen theater werd overigens pas in de eerste eeuw v. 
Chr. in Rome gebouwd door generaal Pompeius. In de 
Romeinse Republiek werden theatervoorstellingen gezien als 
een bedreiging voor de zeden van de burgers. Door in het 
ontwerp van het theater een tempeltje voor Venus Victrix op 
te nemen, verkreeg Pompeius toch toestemming van de 
senaat voor de bouw. 
 
In Egypte boden aan tempels verbonden festivals altijd al 
vermaak. In de Romeinse tijd viel de lokale bevolking er ook 
voor het nieuwe amusement. In steden en dorpen werden 
rondreizende artiesten uitgenodigd om ook daar iets te laten 
zien van het spektakel van de grote wereld.  
Op de afbeelding een model van een pantomime masker. De 
jonge man draagt een zogenaamde Frygische muts. Deze muts 
verwijst naar de Klein-Aziatische herkomst van het personage. 
In Rome werd deze muts verward met de vilten muts die de vrijgelaten slaven droegen. Zodoende werd de 
puntmuts een symbool van vrijheid, verzet en revolutie, ook in latere tijden. 
  

 

  

Pantomimemasker van Egyptisch Nijl-klei; 2de eeuw 
na Chr.  Collectie APM. 
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OPDRACHT  - PR-PROPAGANDA 
 

DOEL VAN DEZE MUSEUMLES -> je leert nadenken over de marketing van een museum: wat is de waarde van 
een museumbezoek? Hoe verkoop je cultuur? 
PRODUCT -> promotiefilm/trailer 
 
Tijdsduur  1 uur 
Locatie  APM en klas 
Nodig   smartphone of tablet 
 
OPDRACHT 
- Maak een groepje van 2 à 3 leerlingen.  
- Beantwoord eerst de onderstaande vragen. 
 
VRAGEN 
Het Allard Pierson Museum wil graag meer bezoekers verwelkomen op de nieuwe afdeling Romeinen. 
1. Hoe kan een museum volgens jou meer mensen trekken? 
2. Wat vind jij het beste, leukste, mooiste van deze tentoonstelling? 

 

FILM 
1 Maak een korte reclamefilm of trailer ( bv. met iMovie). Bepaal van te voren voor welke doelgroep je de 
reclamefilm maakt: je opa & oma, klasgenoten, basisschoolleerlingen of kleuters. 
2 Bekijk op school de resultaten. Wie heeft de beste film? 
3 Stuur de winnende video naar het APM. Wie weet komt jullie film wel op de website! 
 



BIJLAGE EXTRA MATERIAAL 

OPDRACHT – APM - Flitscollege         
 
DOEL VAN DEZE MUSEUMLES -> Je krijgt inzicht in de waarde van bepaalde objecten in het museum en 
waarom het ene object een topstuk is en het andere niet.  
 
Tijdsduur 1 uur in museum  
Locatie  APM  
Nodig  pen, papier, tablet of smartphone 
 
OPDRACHT 
Het APM heeft verschillende topstukken in de tentoonstelling staan. Vorm een groepje van twee of drie 
leerlingen. Zoek uit wat de topstukken zijn en kies er 1 uit. 
 
FLITSCOLLEGE 
Maak een SPQR-Flitscollege van ongeveer 2 minuten waarin jij als presentator het belang van het voorwerp 
uitlegt. Verzamel van te voren zo veel mogelijk informatie en bedenk wat je gaat vertellen.  
 

 

  

http://staal-roeland.nl/lesmethoden/spqr
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OPDRACHT – mysterie-objectspel 
 
DOEL VAN DEZE MUSEUMOPDRACHT -> Je leert goed kijken naar de objecten en de functie ervan te bepalen: 
waar werd het voor gebruikt? Deze museumles bestaat uit een speuropdracht door de tentoonstelling. 
 
Tijdsduur 0.5 uur in museum  
Locatie  APM 
Nodig  pen en papier 
 
OPDRACHT 
- Vorm een groepje van 4 leerlingen en maak twee teams.  
- Stel je voor: jullie zijn deelnemers in een archeologisch spel. Je hebt een half uur de tijd om het 

mysteriespel op te lossen.  
 

SPELREGELS:  
1 Kijk naar de foto’s op het opdrachtenblad. 
2 Overleg en bepaal de functie van de afgebeelde objecten. 
3 Schrijf de antwoorden op. 
4 Klaar? Geef jullie antwoorden aan het andere team.  
5 Zoek nu in de vitrines naar de objecten en lees de bijschriften 
6 Kijk of de antwoorden van het andere team kloppen en noteer een V of X in de rechterkolom 
7 Wie heeft de meeste punten? 
 
 
 

mysterieobject Wat is het?    goed V of fout X 

 

  

 

  

https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/nl/allardpiersonmuseum/xview/?identifier=hdl:11245/3.2667;metadata=inscriptie;f1-who.nl=cultuur::Romeins;f2-what.nl=materiaal::steen
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