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Introductie thema
Laat leerlingen de achtergrondinformatie ‘Werken in de vicus’ 
lezen en de afbeeldingen bekijken. 

Wat ga je maken?
Een reliëf is een beeldhouwwerk van marmer of steen. Een reliëf 
heeft een driedimensionale voorkant en meestal een platte 
achterkant. De meeste reliëfs uit de Romeinse tijd vertellen een 
verhaal over de keizer of over belangrijke gebeurtenissen in zijn rijk. 
Er zijn ook reliëfs gevonden met scènes uit het dagelijks leven en 
Romeinse ambachten en beroepen.

Hoe ga je het maken?
Als ondergrond van het reliëf gebruik je een houten plaatje of 
een stuk stevig karton, bijvoorbeeld van een doos. Rol een stuk 
zelfhardende klei tot een platte plak. Deze plak moet zo groot zijn 
dat hij op de ondergrond past. Snij de randen af met een spatel/
boetseermesje. Leg de plak klei op het stuk aluminiumfolie.

Nu kun je een voorstelling gaan maken op de plak klei. Belangrijk 
is dat alles wat je op de plak klei maakt, goed vast komt te zitten. 
Maak alles wat je aanbrengt op de plak klei steeds vochtig met wat 
water en smeer het dan uit tot het goed vastzit. Werk met kleine 
stukjes klei, grote bonken vallen er later makkelijk af. Gebruik 
spatels en boetseermessen om vormen uit te hollen of in te krassen. 

Als alles goed gedroogd is kan het reliëf eventueel vastgeplakt 
worden op de ondergrond. Stukjes die losgelaten zijn bij het 
drogen kunnen met lijm weer vastgeplakt worden. Je kunt het reliëf 
nog wat bijwerken met een schuurpapiertje.

Waar moet je aan denken?
• Druk alle losse stukjes klei goed vast op de ondergrond. Werk 

met kleine stukjes klei.
• Gebruik steeds wat water om de klei op de ondergrond vast te 

plakken. Maak het niet te nat.
• De zelfhardende klei moet ongeveer 24 uur drogen, voordat je 

het vast kunt plakken op de ondergrond.

Doel
Aan de slag gaan met een Romeinse kunstvorm.

Werkvorm
Creatieve werkvorm. 

Lesduur
Circa 1 lesuur (+ optioneel nog 1 lesuur om het reliëf te verven).

Leerdoelen en competenties
Creativiteit, ruimtelijke oriëntatie. 

Wat heb je nodig voor deze opdracht? 
• Achtergrondinformatie  

‘Werken in de vicus’
• Stevig karton of een plank 

als ondergrond
• Zelfhardende klei (bijv. Dasklei)
• Kleiroller en boetseerspatels

Combineren
Deze opdracht is goed te combineren met de opdracht: 
‘Welk beroep?’

Tip!  
Als de klei gedroogd is kun je het reliëf verven. 
Daarvoor kun je de meest felle kleuren gebruiken. 
Door de tijd heen is de verf van veel Romeinse beelden 
en reliëfs helaas verdwenen. Maar zo kleurloos was het 
in de Romeinse tijd zeker niet!  

• Lijm/houtlijm
• Aluminiumfolie
• Potlood en papier
• Schuurpapier
• Bakje met water
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