
 

 

Aan de leerlingen van de 3e graad (4e, 5e, 6e jaar) 

 

Hallo allemaal,  

Hier zijn we weer met een creatief idee. Zo brengen we de academie een beetje naar jullie toe. Voor 

sommigen onder jullie was er dit schooljaar een Romereis gepland. Die kan helaas niet doorgaan, 

maar daar hebben wij iets op gevonden.  Met de opdracht van deze week lijkt het alsof je echt ter 

plaatse geweest bent, in Rome… . 

We verplaatsen ons in de tijd van de grote keizers van Rome. Marcus Aurelius was een van hen. Hij 

werd door velen gezien als een toonbeeld van rechtvaardigheid en menselijkheid. Hij was niet alleen  

een gedisciplineerd en eervol  heerser maar ook een literair monument. Hij beschrijft hoe men te 

midden van een conflict gemoedsrust moet vinden en behouden door de natuur te volgen als een bron 

van begeleiding en inspiratie. Die gedachte kan wel eens van pas komen als het even te veel wordt in ons 

‘kot’. 

 

Opdracht 

We wandelen - virtueel - rond het ruiterstandbeeld en maken er drie schetsen van . 

Je kan het één keer volledig tekenen en daarna evt. nog twee schetsen van details, bijvoorbeeld het 

hoofd van het paard. 

Gebruik een groot blad papier (A3 of zelfs groter), en start met je eerste schets niet pal in het midden 

van je blad, maar bovenaan, rechts of links.  Dit zal een mooiere compositie opleveren. 

Hoe maak je de - virtuele - wandeling rond het ruiterstandbeeld van de Romeinse keizer Marcus 

Aurelius? 

Ga naar smarthistory.org , op het balkje search (zoek) typ je 'marcus aurelius’; 

Vervolgens verschijnt er een zwart vlak met helemaal links bovenaan de afbeelding van het 

standbeeld “Equestrian Sculpturen of Marcus Aurelius’. 

Daarop klikken. 

Dan niet onmiddellijk op het filmpje klikken, maar naar onderen scrollen, 

http://smarthistory.org/


 

 

Daar krijg je ook het standbeeld te zien in een “google” kadertje, als je daar op klikt is het alsof je 

rond het beeld wandelt. 

Nu kan je wandeling beginnen, vergeet alvorens te tekenen de beelden op groot te zetten (heel je 

scherm),dit maakt het makkelijker om te tekenen. 

 

Veel plezier met je reis naar Rome! 

 

p.s. er valt veel moois te ontdekken op smarthistory.org 

 

 

 

Blijf lief voor elkaar. 

Tot later, 

 

 Vriendelijke groeten van, Geertrui, , Frank, Roos, Kristof en Rosa. 
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