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So You Think  
You Can Draw?
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Kunnen jullie goed tekenen? En heel goed naar een voorwerp kijken? Wij hebben een  
uitdaging voor jullie: tien seconden kijken naar een voorwerp uit het museum en het  
natekenen… uit je hoofd! Door goed samen te werken en met elkaar een plan te maken,  
proberen jullie een voorwerp zo goed mogelijk te onthouden en na te tekenen.

→  Wijs een spelleider aan: alleen de spelleider 
bekijkt de informatie over het voorwerp (p. 4).

→  Maak één of meerdere groepen  
(werk in twee- of drietallen).

→  Zet de afbeelding van het voorwerp (p.1)  
klaar op een scherm of print het uit.

→  Leg voor iedere groep een vel papier  
en een potlood of stift klaar.

Voorbereiding
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❶  Geef alle groepsleden een nummer.

❷  Iedere groep krijgt één vel papier en één 
potlood of stift: je maakt één tekening per 
groep, met elkaar.

❸ Het spel duurt vijf rondes.

❹  In iedere ronde krijgt iedere speler tien 
seconden om – om de beurt – naar het 
voorwerp te kijken.

❺  Na het kijken gaan de spelers het voorwerp 
natekenen op het vel papier. Let op: dat moet 
uit het zicht van de afbeelding gebeuren.

❻  Speler 1 start met kijken en gaat na tien 
seconden tekenen. Na speler 1 mag speler 2 
tien seconden naar het voorwerp kijken.  

Speler 2 neemt daarna het tekenen over 
van speler 1. Dan volgt speler 3 en zo verder 
tot alle spelers geweest zijn. Iedere speler 
mag dus tien seconden kijken en ongeveer 
tien seconden tekenen, na elkaar. Dan is de 
spelronde voorbij. De laatste spelers stoppen 
met tekenen.

❼  Laat de groep(en) dertig seconden met  
elkaar overleggen over hun strategie voor  
de volgende ronde.

❽  Na vijf spelrondes bekijkt iedereen de 
tekening(en). Praat met elkaar over het spel: 
hoe ging het? Wat was jullie strategie? De 
spelleider vertelt meer over het voorwerp  
(zie de informatie op de volgende pagina).

Spelverloop

En dan?

❾  Maak met elkaar de tekening(en) af en 
kleur ze eventueel in.

❿  Bedenk met elkaar een verhaal waarin  
dit voorwerp (of de afgebeelde persoon)  
een rol speelt.

  Zoek met elkaar het voorwerp op door via 
Google Maps in Street View het Rijksmuseum 
van Oudheden te bezoeken. Een digitale 
routebeschrijving vinden jullie bij de informatie 
over het voorwerp
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Informatie 
Dit is een beeld van de Egyptenaar Raia. Hij leefde 
in de tijd van de farao’s Sethi I en Ramses II, dat 
is ongeveer tussen 1290 en 1213 v. Chr. – meer 
dan 3000 jaar geleden. Raia was een opzichter 
in de bakkerij van de tempel van de god Ptah. In 
de bakkerij van een tempel werden broodjes en 
andere lekkere dingen gebakken om te offeren
aan Ptah. 

Voor Raia staat een klein bouwwerk (een naos, 
ofwel: een kapelletje) met daarin een beeld van 
de god Ptah. Ptah was een belangrijke god in de 
Egyptische stad Memphis. Eén van de verhalen 
over deze god gaat over hoe hij alles in de wereld 
gemaakt heeft met zijn tong. Hij bedacht dingen 
in zijn hart en sprak ze dan uit met zijn tong. Zo 
maakte hij de wereld.

Dat Raia dit beeld van zichzelf kon laten maken, 
laat zien dat hij een rijk man was. Dat is ook goed 
te zien aan zijn mooie pruik en aan de rok die 
hij draagt. Zie je de lijntjes van de rok aan de 
linkerkant van het beeld? Dat zijn de plooien in de 
stof. Plooien zijn een soort vouwen en hoe meer 
plooien, hoe meer stof er nodig was. En hoe meer 
stof, hoe duurder de kleding was. Dit beeld is nu 
een beetje saai wit, maar oorspronkelijk was het 
volledig beschilderd: een zwarte pruik, rode lippen 
en een bruine huidskleur. Zulke beelden werden 
soms in graven gezet, maar soms ook in tempels. 
Helaas weten we niet precies waar dit beeld 
gestaan heeft. 

Street View
Ga naar Google Maps en zoek het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden. Plaats het gele poppetje 
voor Street View in de centrale hal van het 
museum. Ga door de deuren, rechts naast de grote 
zwarte sarcofaag, het museum in. Je komt binnen 
op de Egyptische afdeling. Ga gelijk rechtsaf de 
zaal ‘sculptuur’ binnen (de naam van de zaal staat 
boven de deur). Je loopt dan tegen een podium vol 
beelden aan. Ga voor dat podium naar links. Het 
standbeeld staat naast de vier pilaren.

Of klik hier.

Tip Gebruik de + en - om in en uit te zoomen
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Standbeeld van Raia 
Nieuwe Rijk; 19e Dynastie; Seti I-Ramses II 1307-1196 v. Chr.

https://www.google.nl/maps/@52.1582762,4.4857537,2a,50.7y,233.61h,68.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1scMIIUX_Y_k7hM71dTjOvgw!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl

