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#watisdat?
Hoe weet je wat iets is als er geen tekstbordje bij te vinden is in een museum? Er staan
duizenden voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden, maar zonder hulp is het vaak
lastig om te weten wat iets is en waar het voor gebruikt is.
Tijdens dit spel gaan jullie dat zelf proberen te bedenken voor een voorwerp uit de collectie
van het museum. Wie heeft er gelijk? Of wie kwam er met het meest originele idee?
Veel plezier!

Voorbereiding
→W
 ijs een spelleider aan: de spelleider bepaalt → Z et de afbeelding van het voorwerp (p.1)
wanneer de informatie over het voorwerp
(p.4) gelezen wordt en wie de beurt krijgt om
iets te vertellen.

klaar op een scherm of print het uit.

→ Leg voor iedereen een vel papier en een
potlood of pen klaar.

→

Zorg dat de spelleider een horloge of
stopwatch heeft.
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#watisdat?
Spelverloop
❶ Jullie gaan met elkaar naar een voorwerp uit

❹ N u mag iedereen zijn of haar eigen theorie

het Rijksmuseum van Oudheden kijken.
Samen zoeken jullie antwoord op de vragen:
Wat is het? Waar is het voor gebruikt?

voorlezen.

❺ M aar wat is het? De spelleider leest nu voor

wat het voorwerp van de afbeelding is. Had
iemand het goed? Waren er grote verschillen
tussen jullie theorieën? Praat daar met elkaar
over.

❷ Iedereen kijkt een minuut in stilte naar het
voorwerp.

❸ Iedereen schrijft vervolgens zelf een theorie

over het voorwerp op het papier: wat is het en
waar is het voor gebruikt. Iedereen moet ook
uit kunnen leggen waarom hij of zij dat denkt.

En dan?
❻ Nu jullie weten wat het is kunnen jullie een

❼ Z oek met elkaar het voorwerp op door via

‘reconstructietekening’ maken: teken het
voorwerp na in een situatie waarin het in de
oudheid gebruikt werd. Stuur jullie tekeningen
digitaal op naar educatie@rmo.nl. We zijn
benieuwd!

© RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2020

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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#watisdat?
Sikkel 4000 – 3500 v. Chr.
Informatie

Street View

Dit is een sikkel, een landbouwwerktuig (waarmee
gras en graan kan worden afgesneden). Het is
een van de oudste gereedschappen van de mens.
Tegenwoordig worden er in sommige landen
voor de landbouw nog steeds sikkels gebruikt.
Sikkels zijn gebogen messen met het snijvlak in
de binnenste boog. In de vitrine (te zien in Street
View) liggen de sikkels met hun snijvlakken naar
rechts. Zoals je weet zijn messen meestal van
metaal gemaakt. De sikkels in deze vitrine zijn dat
gek genoeg niet: ze zijn gemaakt van klei!

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.
Rechts in beeld staan 0, 1 en 2. Klik op de 1 om naar
de eerste verdieping te gaan.
De afdeling Oude Nabije Oosten is naast de lift
te vinden. Ga naar de zaalkant zonder ramen.
Er staan meerdere vitrines tegen de wand. Op
de helft van de zaallengte staat een vitrine
tegen de muur die wat lager is dan de rest. In
de vitrine liggen veel kleine voorwerpen. Bekijk
de drie halvemaanvormige objecten die in de
linkerbovenhoek liggen.

Fijne klei werd in een mal in de vorm van een
sikkel gedrukt. Daarna werd de sikkel op een hele
hoge temperatuur gebakken, soms wel meer dan
1000 ° Celsius. Het resultaat is een superhard en
vlijmscherp mes.

Of klik hier.
Tip Gebruik de + en - om in en uit te zoomen

Net als een Zwitsers zakmes kon een sikkel voor
meerdere dingen gebruikt worden: het oogsten
van graan, het snijden van waterplanten en het
loshalen van dadels uit palmen. Mensen in het
Oude Nabije Oosten waren de eersten die aan
landbouw deden en daar hadden ze dit soort
voorwerpen voor nodig. De sikkels in de vitrine
zijn dan ook erg oud: bijna 6000 jaar!
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