FACTSHEET
Tentoonstelling ‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ in het kort
Het Rijksmuseum van Oudheden presenteert vanaf 17 februari de nieuwe kindertentoonstelling
‘Nieuws uit het Midden-Oosten’. Deze avontuurlijke ontdekkingstocht speelt zich af op o.a. een
archeologische opgraving, in een drukbezocht theehuis en op een school in het Midden-Oosten.
Al kijkend, speurend en spelend maken de kinderen kennis met de boeiende geschiedenis en
archeologische rijkdom van deze regio. Die geven een heel ander beeld van het Midden-Oosten
dan de nieuwsberichten over oorlog en geweld die doorgaans te zien zijn op TV, op internet of in
de krant. De kinderen sluiten de tentoonstelling af door als een echte verslaggever een eigen krant
te maken over het Midden-Oosten, zoals ze dat in de tentoonstelling hebben leren kennen.
‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar en geopend tot en met
de zomer van 2012.
De tentoonstelling in het kort:
‘HOOFDREDACTIE’
De kinderen beginnen hun tocht door het Midden-Oosten bij de redactie van een krant. De
hoofdredacteur is op zoek naar nieuwe verslaggevers. Ze vraagt de kinderen de regio te verkennen
en uiteindelijk over hun bevindingen en ontdekkingen te schrijven en een krant te maken.
Thema’s:
‘Schrift en schrijvers’ – Het schrift is meer dan 5.000 jaar geleden uitgevonden in het Midden-Oosten.
De vitrine toont een beeldje van een schrijver, schrijfgerei en een kleitablet waarin aantekeningen
over broodrantsoenen voor werknemers van 4.000 jaar geleden staan opgetekend.
‘VINDINGRIJK’
Zittend op een bank zien de kinderen een beeld van Irak dat verder gaat dan oorlog en olie.
Belangrijke uitvindingen uit het vroegere Mesopotamië, zoals het wiel en de baksteen, worden hier
getoond, evenals kleitabletten met spijkerschrift van maar liefst 5.000 jaar oud.
Aandacht is besteed aan illegale opgravingen en de eeuwenoude handelspositie van Irak. Zo krijgen de
kinderen informatie over wat zich vroeger afspeelde in Irak, het land van Duizend-en-één-nacht, in de
ideale omgeving om informatie en weetjes te ontvangen: een theehuis.
Thema’s:

‘Uitvindingen aan de lopende band’ - het schrift, de zeep, het wiel en landkaarten zijn slechts
enkele voorbeelden van de vele belangrijke uitvindingen die millennia geleden in het Midden-Oosten
zijn gedaan. De vitrines tonen 4.000 jaar oude kleitabletten, modellen van strijdwagens en in
aardewerk gekraste tekeningen van dieren die voorkwamen in Irak, dat naast woestijn ook bestaat uit
moerassen, rivieroevers en dichtbegroeide bergen.

‘Illegale opgravingen en handel’ - het Iraakse erfgoed en de illegale handel

‘Wiskunde’ - de vroegste wiskunde ontstond in Mesopotamië met gebruik van het zestigtallig
stelsel. Dit gebruiken wij nu nog steeds voor onze klok. Te zien is een duizenden jaar oude
mathematische oefentekst.
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‘SHALOM EN SALAAM’
Israël en Palestina zijn al decennia lang het toneel voor conflicten en oorlog. In de setting van een
hand-in-hand school, waar Israëlische en Palestijnse kinderen gezamenlijk les krijgen, leren de
kinderen over de lange geschiedenis van deze landen en de beide volkeren die dit grondgebied
claimen.
Er is aandacht besteed aan het 9.000 jaar oude Jericho, dat al ver voor Jeruzalem een belangrijke stad
was, en de vele ‘eigenaars’ die Jeruzalem zou kennen, zoals Grieken, Egyptenaren, Romeinen,
Kruisvaarders en Arabieren. In de school wordt ook verteld over de beroepen uit het oude MiddenOosten en natuurlijk is er aandacht voor de verschillende religies.
Thema’s:

‘Opkomst van steden en grenzen in het oude Midden-Oosten’ - de eerste echte steden
ontstonden zo’n 9.000 jaar geleden, met een stadsmuur tegen gevaar van buitenaf en met inwoners
die, onder de heerschappij van een koning, stuk voor stuk hun eigen beroep uitoefenden. In de vitrine
liggen voorwerpen die toebehoorden aan soldaten, molenaars en kleermakers.

‘Jericho’ - een van de oudste steden ter wereld, ten noorden van de Dode Zee. Een vuurstenen
beitel van meer dan 12.000 jaar oud laat zien hoe vroeg de eerste nederzetting op die plaats kan
worden gedateerd. Deze nederzetting zou uitgroeien tot een grote stad, waarvan aardewerk en
sieraden in de vitrines kunnen worden bewonderd.

‘Jodendom, Christendom en Islam’- voor alle drie de religies is Jeruzalem van groot belang.
Foto’s van de stad tonen gebouwen en tradities van uit de joodse, christelijke en islamitische cultuur.

‘De Mesa stèle’- afgietsel van een bericht over koning Mesa, die 2.800 jaar geleden aangaf geen
belasting meer te willen betalen aan de Israëlieten, zijn buren.
‘WONDERBAARLIJK’
Het Rijksmuseum van Oudheden doet al sinds 1975 archeologische opgravingen in Egypte. Dit deel
van de tentoonstelling gaat over deze Leidse expeditie, die jaarlijks plaatsvindt in de woestijn van
Sakkara. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor de ontdekkingen die dit tot nu toe heeft opgeleverd.
De kinderen wanen zich op een opgraving, waar ze leren over de Egyptische visie op het eeuwige
leven en de belangrijke vondsten in Sakkara uit de tijd van farao Toetanchamon.
Thema’s:

‘Eeuwig leven’ - de koningsgraven van de oude farao’s waren gevuld met voorwerpen,
waaronder kleine grafbeeldjes die als arbeiders voor de overledene konden werken. Hieruit blijkt het
geloof in een eeuwig leven voor de dode. De vitrines tonen voorwerpen die in Oudegyptische graven
zijn teruggevonden, zoals kanopenvazen en gouden sieraden.

‘Op zoek naar graven’ - de woestijn van Sakkara en de mensen die hier begraven liggen. Maya
was de schatbewaarder van Toetanchamon en zijn graf werd in 1986 door het archeologisch team uit
Leiden teruggevonden. Het graf van Toetanchamons generaal Horemheb was, zoals vrijwel alle graven
in dit grafveld uit deze periode,voorzien van een bovengrondse graftempel waar voedseloffers konden
worden gebracht. Vondsten uit deze graven en het publicaties over de opgravingen zijn in de vitrines
te zien.

‘Nubië’ – De oude Egyptenaren probeerde lange tijd de heerschappij te verkrijgen over het
aangrenzende Nubië. Dit gebied werd rond 1.100 v. Chr. een zelfstandig koninkrijk. Tussen de achtste
en de zevende eeuw v. Chr. heersten de ‘zwarte farao’s’ uit Nubië over het gehele Egyptische rijk.
‘GELOOFWAARDIG’
Afghanistan is een land met een turbulente geschiedenis. Er wonen meer dan 50 volkeren en oorlog
en (religieus) geweld teisteren het land. Eeuwen geleden was het land echter een belangrijke schakel
in de zijderoute, waarlangs Grieken en Romeinen kostbare zijde uit het verre China haalden. De stad
Kandahar werd gesticht door Alexander de Grote en Afghanistan kent dan ook Griekse invloeden,
naast de meer aanwezige boeddhistische en hindoeïstische elementen. De samensmelting van al deze
invloeden is te zien in de hindoe-boeddhistische kunst. Het land, dat ongeveer 100.000 jaar geleden al
bewoond was, kent een rijk verleden, reeds ver voor de komst van de islam rond het jaar 650.
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Thema’s:

‘Tempels en goden’- godsdienst is een verschijnsel van alle tijden. Al duizenden jaren geleden
baden mensen tot hun goden, aan wie de koningen weer j=hun macht ontleenden. Onderdelen van
tempels en religieuze en ceremoniële voorwerpen als wierookbranders worden hier getoond. Ook zijn
afbeeldingen van goden en demonen te zien.

‘Magische sieraden’- magische werking werd toegeschreven aan sieraden, die de mensen
moesten beschermen tegen ziektes en onheil. Er zijn armbanden, oorringen, kettingen en een spiegel
van verschillende materialen als brons, glas en goud te bewonderen.

‘Soennieten en Sjiieten’- er zijn grote verschillen tussen deze twee stromingen van de islam. In
Afghanistan zijn veel voorbeelden van Sjiitische kunst te zien, waarin mensen en dieren met grote
regelmaat worden afgebeeld, in tegenstelling tot de Soennitische kunst.

‘Gandhara en de Boeddha beelden van Bamiyan’ - het koninkrijk Gandhara omvatte 1.800 jaar
geleden Pakistan en Afghanistan. Hierdoor verspreidde het Boeddhisme en later het Hindoeïsme zich
in dit gebied, vanaf het begin van de 2de eeuw, ver voor de Islam. Een foto toont de Boeddha beelden
in Bamiyan, die in 2001 werden verwoest.
‘OP DE MARKT’
Turkije is de afgelopen jaren veel in het nieuws. De eventuele toelating tot de Europese Unie is daar
tegenwoordig vaak de reden voor, maar Turkije verdient ook aandacht op basis van haar groeiende
economie. Sinds de oudheid kent Turkije een bloeiende handel en productieve landbouw, iets dat de
kinderen kunnen ervaren terwijl ze in het decor van een Turkse markt wandelen.
Thema’s:

‘Landbouw in het oude Midden-Oosten’ - het Midden-Oosten stond bekend als ‘de vruchtbare
halve maan’, vanwege haar uiterst succesvolle oogsten. In de vitrine liggen sikkels, hakken en bijlen,
gebruikt door boeren en houthakkers rond 5.000 v. Chr. Tabletten met spijkerschrift laten zien
hoeveel voedsel of hout de handelaar van deze werklieden had ontvangen.

‘Ruilhandel in het oude Midden-Oosten’ beroepen ontstonden met name in de steden en
duizenden jaren voor het gebruik van munten was ruilhandel dé manier om andere producten in
handen te krijgen. De vitrine toont ruilmiddelen als messen en werktuigen, gemaakt van waardevolle
Turkse grondstoffen. Een gewicht voor de ruilhandel is te zien, evenals vervoersmiddelen en stempels
om pakjes te verzegelen. Rond 2.500 v. Chr. werden in Turkije de eerste munten gemaakt.
Voorbeelden van deze vroege zilveren en bronzen munten zijn in de tentoonstelling te zien.

‘Karum - de handelsnederzetting’ - kooplieden trokken duizenden jaren geleden naar de Turkse
steden om koper, tin, goud en zilver te kopen. Ze bouwden hun eigen dorpjes, karum genoemd. In
deze dorpjes worden waardevolle vondsten gedaan.
‘EINDREDACTIE’
De kinderen eindigen hun tocht door het Midden-Oosten bij de eindredactie van de krant. In de
redactieruimte schrijven ze hun eigen artikel voor die krant, die ze overigens zelf een naam kunnen
geven. De berichten kunnen gaan over het Midden-Oosten zoals ze dat in de tentoonstelling hebben
leren kennen, maar de kinderen mogen ook een weerbericht, een recept in een kookrubriek of een
horoscoop schrijven. Met een wachtwoord en hun e-mailadres kunnen ze online thuis verder aan
hun krant werken. Elke maand wordt onder de mooiste kranten een prijs verloot.
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