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Hoe wordt Cleopatra 
afgebeeld?  

 
Algemeen 
 
Periode: Oudheid (3000 v. Chr. - 500 n. Chr.)  
Tijdvak 2: De tijd van de Grieken en de Romeinen  (3000 v. Chr. - 500 n. Chr.) 
Kenmerkende aspecten: 

• De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. 
• De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse 

cultuur zich in Europa verspreidde. 
Niveau: 1 mavo, havo, vwo / bovenbouw mavo, havo, vwo 
Tijd:  

• Opdracht 1: 15 minuten 
• Keuzeopdracht: 60 minuten 

Leerdoelen: 
• Je krijgt een beeld van de inzage in keizercultus van het Romeinse Rijk 

door de tijd heen 
• De (veranderde) stereotype beeltenis van farao Cleopatra 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Cleopatra op F-site.nu of in 
dit opdrachtenblad. Bekijk bron 1 en beantwoord onderstaande vragen. 
 

a. Bekijk bron 1. Op dit schilderij van Jean-Leon Gerome uit 1866 zijn 
Cleopatra en Julius Caesar te zien. 

b. Waar staan beide leiders precies op het schilderij? Beschrijf wat je ziet.  
c. Waarom zou de maker van dit schilderij hiervoor gekozen hebben? Leg 

je antwoord uit.  
d. Waarom denk je dat Cleopatra half naakt wordt afgebeeld? Leg je 

antwoord uit.  
e. Wie zou die man naast Cleopatra kunnen zijn? 
f. Wat vind jij van dit schilderij in de manier waarop beide leiders van 

twee grote wereldrijken worden afgebeeld? Leg je antwoord uit. 
g. Dit schilderij Cleopatra en Caesar wordt ook wel Cleopatra voor Caesar 

genoemd. Wat vind je hiervan? Leg je antwoord uit. 
h. Lees de biografie van Cleopatra op F-site.nu. Welk beeld had keizer 

Octavianus over Cleopatra? Waarom heeft Octavianus dit beeld over 
Cleopatra neergezet? 

i. Als je naar het schilderij kijkt, is het Octavianus dan gelukt om de 
beeldvorming van Cleopatra te bepalen? Leg je antwoord uit. 

 
 
KEUZEOPDRACHT 

 
Er zijn ontzettend veel afbeeldingen van Cleopatra te vinden. Niemand weet 
precies hoe ze eruit heeft gezien maar er zijn veel boeken en films over haar 
zijn verschenen is. 
 
Keuzeopdracht 1  
Ga op internet op zoek naar afbeeldingen van Cleopatra. Kies een afbeelding 
uit die jij het meest vindt passen bij jouw voorstelling van Cleopatra. Maak een 
presentatie waarin je de afbeelding presenteert en uitlegt waarom jij dit beeld 
van Cleopatra vindt passen bij haar geschiedenis. 
 
Keuzeopdracht 2  
Maak zelf een tekening van Cleopatra die jij vindt passen bij haar 
geschiedenis. Beschrijf of presenteer waarom je Cleopatra zo hebt afgebeeld. 
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Bron 
    

 
 

Cleopatra en Caesar door Jean Léon Gérôme 1866.  
Dit schilderij is ook bekend onder de naam Cleopatra voor Caesar. 
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Biografie  
 
Cleopatra is de beroemdste koningin uit de Egyptische Oudheid. In films en 
boeken wordt zij vaak neergezet als een bloedmooie mannenverslindster. 
Maar Cleopatra was voor alles een zeer intelligente staatsvrouw.  
  
Cleopatra was getrouwd met haar broer Ptolemaeus II. Toen hun vader 
overleed, werden broer en zus samen heerser van Egypte. Maar Cleopatra 
wilde zelf de macht hebben. Ze liet alleen zichzelf afbeelden op munten en 
weigerde documenten te ondertekenen waar de naam van Ptolemaeus op 
stond. Cleopatra werd afgezet omdat de mensen een mannelijke heerser 
superieur vonden aan een vrouw. 
 
Cleopatra zocht daarop contact met de Romeinse generaal Julius Caesar. Dit 
was een slimme zet want het machtige Romeinse Rijk breidde zich steeds 
verder uit. Cleopatra werd door dit strategisch partnerschap opnieuw 
gekroond als koningin van Egypte. Haar broer verklaarde de Romeinen 
daarop de oorlog, maar hij stierf onverwacht. Cleopatra en Ceasar kregen 
samen een zoon: Ceasarion.  
 
Beïnvloed door Cleopatra, wilde Ceaser vernieuwingen doorvoeren binnen het 
Romeinse Rijk. Het werd hem niet in dank afgenomen. Twee jaar na de 
geboorte van Caesarion werd Ceasar vermoord. Caesars geadopteerde zoon 
Octavianus werd heerser over het westelijk deel van het Romeinse Rijk. 
Caesars goede vriend Marcus Antonius bestuurde het oostelijke deel, 
waaronder Egypte.  
 
Cleopatra sloot een verbond met Marcus Antonius. Zij trouwden en kregen 
twee kinderen. Maar Octavianus keerde zich tegen Cleopatra en Marcus 
Antonius en nam ook het Egyptische deel van het rijk in bezit. Hij schiep het 
beeld van Cleopatra als vijand van Rome en exotische verleidster van mannen 
- een beeld dat op de dag van vandaag voortleeft.  
 
Cleopatra probeerde te onderhandelen met Octavianus, maar dat lukte haar 
niet. In ‘30 voor Christus pleegde ze zelfmoord. 

 
 

 

 


