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Het scutum 

Het scutum (meervoud: scuta) behoorde tot de standaard uitrusting van een Romeinse soldaat. Het scutum is het schild 

waarmee de Romeinse soldaat zich beschermde tegen de vijand.  

Een scutum heeft een typische vorm. Het was niet vlak, maar had een gebogen vorm zodat bijna alle kanten van het 

lichaam beschermd en 'afgedekt' konden worden. Een scutum werd gemaakt van hout, vlechtwerk, metaal brons of een 

combinatie hiervan.  

De voorzijde van het scutum kan verschillende kleuren hebben, maar was meestal rood geschilderd. Op het schild 

stonden gele adelaarsvleugels, de naam en het nummer waarmee het legioen waartoe het soldaat behoorde, maar ook 

symbolen, tekeningen waarmee een legioen gelinkt was (bijvoorbeeld een stier of een ander dier). 

Aan de achterzijde van het schild was een uitholling gemaakt zodat de soldaat zijn schild kon vasthouden. Op de 

voorzijde zit daar de 'metalen halve bol'. 

 

De opdracht 

De leerlingen gaan een scutum ontwerpen voor hun eigen Romeinse legioen. Aan het scutum moet vijand gelijk kunnen zien, wie de leider van het legioen is. Hoe de 

leerlingen te werk gaan, wordt in het stappenplan op de volgende bladzijde beschreven. Deze bladzijde kunt u ook afdrukken voor de leerlingen. Het afgebeelde scutum 

kunnen ze gebruiken om op te tekenen. Onder het scutum schrijven de leerlingen hun naam, of plakken een strook waarop hun naam is getypt (in bijpassend lettertype) 

eronder. 

Het scutum krijgt zijn gebogen vorm door vouw-/plakranden dichter bij elkaar op te plakken, met gelijke afstand tot de randen van het gekleurde karton. 

Benodigdheden 

• Potlood en gum 

• kleurpotloden en of stiften 

• Plaksel 

• Gekleurd karton/dik papier op A4-formaat 

• Per leerling een afdruk van het scutum en stappenplan 
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Een scutum (Romeins schild) maken 

1. Teken je ontwerp op het scutum. (Met potlood!) 

2. Kleur je scutum in. De hele voorkant moet 

 gekleurd zijn. (Met kleurpotloden en/of stiften) 

3. Knip het scutum uit over de zwarte lijnen.  

 (Let op! De stippellijn is de vouwlijn.) 

4. Vouw de plakstroken naar de achterkant van je 

 scutum. 

5. Een scutum is niet plat maar een beetje gebogen. 

 Pak het gekleurde papier en bepaal hoeveel 

 centimeter afstand je moet houden tot de rand om 

 je scutum een gebogen vorm te geven. 

6. Smeer plaksel op de vouwstroken. 

7. Plak de ene plakstrook van het scutum vast op het 

 gekleurde papier. Denk aan de afstand tot de rand. 

8. Plak nu ook de andere kant van het scutum vast. 

 Houd evenveel afstand tot aan de rand als aan de 

 andere kant. 

9. Knip de strook met je naam uit en plak deze onder 

 het scutum. 

 

 

 

Je naam 


