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‘Archeoloog in één dag!’ in Rijksmuseum van
Oudheden
Kinderevenement tijdens zomervakantie
Wie droomt er niet van om archeoloog te worden? In het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden mogen kinderen dit spannende beroep eens uitproberen tijdens de zomervakantie
(4 juli t/m 31 augustus). Met speuren en graven in een nagebouwde Griekse zandvlakte,
en door te tekenen en te restaureren verdienen ze in één dag een ‘archeologendiploma’.
In de kindertentoonstelling ‘MegaGrieken’ kunnen ze vervolgens echte eeuwenoude
Griekse voorwerpen bewonderen en ontdekken wat die vertellen over de Grieken van
2500 jaar geleden. Het museum is tijdens de vakantie elke dag open van 10 tot 17 uur en
is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar.
Bijna alle beelden, vazen en potten die in het Rijksmuseum van Oudheden te zien zijn, zijn ooit door een
archeoloog gevonden. Een archeoloog is iemand die onderzoekt waar eeuwenoude voorwerpen in de
grond verborgen liggen, hoe die opgegraven en gerestaureerd kunnen worden, en waarvoor mensen die
voorwerpen ooit hebben gebruikt.
Op het parcours van ‘Archeoloog in één dag’ kunnen kinderen (7-12 jaar) zelf ervaren wat een
archeoloog zoal doet tijdens zijn of haar werk. Welke gereedschappen worden er gebruikt? En wat is er
zoal te vinden bij een opgraving in Griekenland? Spellen en opdrachten helpen de kinderen aan de
informatie die ze nodig hebben om met de handen in het zand aan de slag te gaan, op zoek naar hun
eigen bodemschat. Nadat die voorzichtig uitgegraven is, kunnen ze meten, tekenen en alles noteren in
een opgravingsrapport. Uiteindelijk moeten alle scherven goed aan elkaar gepuzzeld en geplakt worden.
Het eindresultaat van alle inspanningen, een eigenhandig gerestaureerde Griekse schaal, mag mee naar
huis.
‘Archeoloog in één dag!’ hoort bij de kindertentoonstelling ‘MegaGrieken’, die helemaal in het teken
staat van de oude Grieken. Bij de tentoonstelling worden in de vakantie elke zondagmiddag
familierondleidingen (14.00 uur) georganiseerd. Ook is er een audiotour die is ingesproken door Sipke
Jan Bousema (bekend van het Juniorsongfestival en de Museumbende). Hiermee kunnen kinderen in de
vaste presentatie ‘Grieken’ de eeuwenoude wereld van de Griekse goden en helden verkennen. De
audiotour is gratis te downloaden op de website www.rmo.nl/sipkejan. Iedereen zonder eigen mp3speler kan een iPod huren (2 euro, bij de Museumshop).
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selkit Verberk of Anna de Wit, sectie PR, Marketing
en Communicatie van het Rijksmuseum van Oudheden, via 071-5 163 164 of communicatie@rmo.nl
Beeldmateriaal kunt u downloaden van www.rmo.nl/pers, wachtwoord ‘journalist’.‘
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