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Deelvragen
Wat kan je zien op de piramidion? Schrijf drie dingen op.

Van welk materiaal is deze piramidion gemaakt?

Denk jij dat er nu nog piramides gebouwd worden?

ja

nee

Waarom wel of niet?

Bespreek de antwoorden met je groepje. Dachten jullie  
er hetzelfde over of zijn er verschillende meningen?
 

Onderzoek 4 

Bouwwerken
bron piramidion van Ptahemwia → voetstuk 167

Egypte staat bekend om de grote piramides die farao’s 
lieten bouwen. De grootste Egyptische piramides komen 
uit het Oude Rijk en zijn gebouwd als graf voor de farao. 
De eerste farao’s van het Middenrijk lieten ook piramides 
bouwen, maar deze zijn veel minder goed bewaard 
gebleven. Later werden er nog piramides gebouwd als 
onderdeel van grafkapellen, maar niet meer als grote 
piramides voor koningen.

Het voorwerp waar je nu voor staat heet een piramidion. 
Een piramidion is de bovenste steen van een piramide. 
De piramidion zorgt ervoor dat de piramide in een 
mooie punt eindigt. Deze piramidion komt van een 
kleine piramide. Deze piramide stond achter het
graf van Ptahemwia. Ptahemwia was geen
koning, maar wel een hoge ambtenaar. 
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bron zitbeeld van Maya → voetstuk 167

Deelvragen 

Deze groeven zijn gemaakt met 
een beitel. Alle beelden in deze 
zaal zijn uitgehakt door een 
vakman met een beitel. Waar kan 
jij op het zitbeeld van Maya deze 
beitelsporen vinden?  
Geef het hiernaast aan met een B.

Bijna alle beelden in deze zaal 
waren volledig beschilderd. Op 
sommige beelden kan je nog een 
beetje van de originele kleur zien. 
Waar kan jij op het zitbeeld van 
Maya verfsporen vinden? 
Geef dat hiernaast aan met een K.

 

Onderzoek 5

Beeldhouwen
bron gereedschap → vitrine 179

De beelden in deze zaal zijn gemaakt door beeldhouwers 
die daarvoor speciaal gereedschap gebruikten.

Deelvragen
Eén van de gereedschappen die je hier ziet heet een ellemaat.  
De naam hiervan is afgeleid van een lichaamsdeel. 
Kun jij raden welke?

Hoe lang denk je dat een ellemaat ongeveer is? 

Verbind de oude werktuigen met de moderne gereedschappen.
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Denk je dat er 100 jaar geleden in Nederland op dezelfde manier 
werd geschreven als nu? En 500 jaar geleden? En 1000 jaar? 
En 2000 jaar?

Het hiërogliefenschrift was heel anders dan het schrift 
waarin Egyptenaren in het dagelijks leven schreven. 
Hiërogliefen waren magische, heilige tekens. Wat 
geschreven werd in hiërogliefenschrift was bedoeld 
voor de eeuwigheid. Mensen schreven hier dus niet hun 
boodschappenlijstje mee maar juist hele belangrijke zaken.

Deelvraag
Jouw naam is heel belangrijk, dus schrijf je eigen naam hieronder  
in hiërogliefenschrift.

Tip: gebruik het alfabet op bladzijde 23
 

Onderzoek 6

Lezen en schrijven
bron geschreven teksten → vitrine 137

In Egypte was kunnen lezen en schrijven niet zo normaal 
als tegenwoordig. Er waren maar weinig mensen die 
het konden, en zij deden al het lees- en schrijfwerk voor 
de mensen die dat niet konden. Er werd niet alleen in 
hiërogliefen geschreven maar ook in het hiëratisch en  
later het demotisch, Grieks en Koptisch. In deze vitrine  
zie je allerlei voorwerpen waar op geschreven is. Als je 
heel goed kijkt zie je dat op de verschillende voorwerpen 
op verschillende manieren is geschreven. Hoe een tekst 
eruit ziet verschilt namelijk per persoon, materiaal en in 
welke tijd het is geschreven.

Deelvragen
Vergelijk jouw handschrift met de andere kinderen in je groepje en 
ook met jullie begeleider, juf of meester. Iedereen schrijft anders. 
Hoe kan dat? Bespreek dit met elkaar.

Vergelijk nu ook jouw handschrift met de letters in dit boekje en  
de teksten op de bordjes in het museum. Wat valt je op?




