
 Stèle met vrouw in tunica in aanbiddende  
 houding

Kalksteen; 4e eeuw na Chr.; uit Egypte 
RMO, inv. F 1963/7.1 

 Stele with woman in tunic in worshipping pose

Limestone; 4th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1963/7.1
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Christendom in laatantiek Egypte 

Veel weefsels in deze tentoonstelling zijn voor en 
door kopten gemaakt. In laatantiek Egypte zijn  
uitingen van het christelijke geloof terug te zien in 
het textiel maar ook in teksten geschreven in het 
koptische alfabet en in de kunstnijverheid.

1. Versierd weefsel
Dit weefsel van ongeverfde wol heeft versieringen van  
  gekleurde wollen draden. Tussen de sierstukken loopt  
een regel van Griekse monogrammen voor de woorden 
‘Jezus Christus’ en ‘overwinnaar’.

Wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1928/10.2

2. Religieuze tekst geschreven in het Koptisch
Papyrus werd in het oude Egypte uitgevonden. In de  
laatantieke periode werd het nog steeds gebruikt om  
0p te schrijven. Op deze papyrus staat een tekst over  
de hemelvaart van de profeet Jesaja.

Papyrus; 4e eeuw na Chr.; uit Achmim
RMO, inv. F 1949/4.1, vel 1

3. Uitleg van de liturgie van Sjenoete
Een vroege Egyptische kerkvader, de heilige Sjenoete, 
schreef een beroemde liturgische tekst. Dit versierde  
document bevat een uitleg van deze tekst. 

Papier; ca. 8e-11e eeuw na Chr.; uit El-Balyana
RMO, inv. AeS 40-59 

4. Broodstempel met Koptisch kruis
Aardewerk; 4e-6e eeuw na Chr.; uit Luxor
RMO, inv. F 2015/9.478

5. Pelgrimsflesje voor heilig water
Aardewerk; 4e-7e eeuw na Chr; uit Egypte
RMO, inv. eG-ZM2919

6. Versierd vaasje
Uiteraard stond het dagelijkse leven niet alleen in het 
teken van godsdienst en soms zijn motieven uit de 
kunstnijverheid puur figuratief. Op de hals van dit vaasje  
is aan twee kanten een vrolijk gezicht aangebracht. 

Aardewerk; 5e-7e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 2015/9.430

Christianity in Late Antique Egypt 

Much of the textile in this exhibition was made for 
and by Copts. Expressions of the Christian faith  
in Late Antique Egypt can be seen in these textiles, 
but also in texts written with the Coptic alphabet  
and in craftwork.

1. Decorated fabric
This fabric of undyed wool has decorations in coloured 
woollen threads. Between the decorations runs a line of 
Greek monograms for the words ‘Jesus Christ’ and ‘victor’.

Wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1928/10.2

2. Religious text written in Coptic
Papyrus was invented in ancient Egypt. In the Late Antique 
period, it was still used to write on. This papyrus contains  
a text about the ascension of the prophet Isaiah.

Papyrus; 4th century AD; from Akhmim
RMO, inv. F 1949/4.1, Sheet 1

3. Explanation of the liturgy of Shenoute
An early Egyptian church father, Saint Shenoute, wrote  
a well-known liturgical text. This decorated document 
contains an explanation of this text. 

Paper; c. 8th-11th century AD; from El-Balyana
RMO, inv. AeS 40-59 

4. Bread stamp with Coptic cross
Pottery; 4th-6th century AD; from Luxor
RMO, inv. F 2015/9.478

5. Pilgrim’s bottle for holy water
Pottery; 4th-7th century AD; from Egypt
RMO, inv. eG-ZM2919

6. Decorated jar
Naturally, everyday life did not just revolve around  
religion, and sometimes the motifs used in craftwork were 
purely figurative. The neck of this jar is decorated on two 
sides with a cheerful face. 

Pottery; 5th-7th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 2015/9.430
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Egyptische weeftraditie

1. Linnen weefsel met zelfkant
De Egyptische weefkunst is één van de oudste ter wereld. 
Dit weefsel komt uit een graf uit de vroege geschiedenis 
van Egypte en is bijna vijfduizend jaar oud. De Egyptische 
weeftechnologie was toen al ver ontwikkeld. 

Linnen; 1e dynastie (ca. 2900-2732 v.Chr.); uit Tarchan
RMO, inv. F 1938/11.47

2. Klosje met garen
Dit klosje met fijn linnen draad werd meegegeven in het 
graf van Ay, een oud-Egyptische priester. Zo kon Ay zijn 
kleding in het leven na de dood laten herstellen.

Ivoor en linnen; Nieuwe Rijk (ca. 1539-1077 v.Chr.); uit Egypte
RMO, inv. Ai 13 

3. Fragment van een lijkkleed met portret
De man op dit kleed is afgebeeld met een tunica naar 
Romeins model. De rode banden langs de hals zijn clavi, 
wollen sierstukken die in de tunica waren geweven. 

Linnen; 220-250 na Chr.; uit Thebe
RMO, inv. F 1998/1.1

4. Tunica versierd met ovalen
De tunica werd vanaf de Romeinse periode een populair 
kledingstuk in Egypte. Dit exemplaar was van een volwassen 
man. De clavi zijn versierd met gekleurde ovalen die 
geïnterpreteerd worden als oud-Egyptische scarabeeën  
of bloemen. 

Linnen en wol; 5e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 6081

 
5. Drie scarabeeën

Amuletten in de vorm van een mestkever worden 
scarabeeën genoemd. In het oude Egypte stonden zij 
symbool voor wederopstanding na de dood. 

Faience en steatiet; Nieuwe Rijk (ca. 1539-1077 v.Chr.); uit Egypte
RMO, inv. AS 36b, AAh 38 en Zn 720

Egyptian weaving tradition

1. Linen fabric with selvedge
The Egyptian weaving tradition is one of the oldest in  
the world. This fabric comes from a burial from the early 
history of Egypt, and is nearly 5000 years old. Egyptian 
weaving technology was already well developed at the 
time. 

Linen; 1st Dynasty (c. 2900-2732 BC); from Tarkhan
RMO, inv. F 1938/11.47

2. Bobbin with thread
This bobbin with fine linen thread was placed in the tomb 
of Ay, an ancient Egyptian priest. In this way Ay could have 
his clothes repaired in the afterlife.

Ivory and linen; New Kingdom (c. 1539-1077 BC); from Egypt
RMO, inv. Ai 13 

3. Fragment of a shroud with portrait
The man on this cloth is depicted with a Roman-style  
tunic. The red bands along the neck are clavi, woollen 
decorative pieces that were woven into the tunic. 

Linen and paint; 220-250 AD; from Thebes
RMO, inv. F 1998/1.1

4. Tunic decorated with ovals
The tunic became popular in Egypt from the Roman  
period onwards. This specimen belonged to an adult  
man. The clavi are decorated with coloured ovals that have 
been interpreted as ancient Egyptian scarabs or flowers. 

Linen and wool; 5th-9th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 6081

 
5. Three small ancient Egyptian scarabs

Amulets in the shape of a dung beetle are called scarabs.  
In ancient Egypt, they were a symbol of resurrection after 
death. 

Faience and steatite; New Kingdom (c. 1539-1077 BC); from Egypt
RMO, inv. AS 36b, AAh 38 And Zn 720
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Opgegraven textiel

 Tunica voor een kind
Veel Egyptische weefsels zijn in de 19e eeuw opgegraven 
en vervolgens verkocht via de antiquiteitenhandel. Hierbij 
ging de informatie over de vondstomstandigheden bijna 
altijd verloren. Van deze tunica is alleen bekend dat zij in 
Achmim (midden-Egypte) is opgegraven. Het is bijzonder 
dat het kledingstuk volledig bewaard is gebleven.

Linnen en wol; 5e-7e eeuw na Chr.; uit Achmim
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 16.384

Excavated textiles

 Tunic for a child
Many Egyptian textiles were excavated in the 19th century 
and then sold in the antiquities trade. Information about 
the conditions under which they were found was almost 
always lost. All we know about this tunic is that it was 
excavated near the Middle Egyptian city of Akhmim. It is 
remarkable that the garment has been completely preserved.

Linen and wool; 5th-7th century AD; from Akhmim
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 16.384 
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Textiel in de antiquiteitenhandel

Ons beeld van Egyptisch textiel is onvolledig. Deels 
komt dat omdat 19e-eeuwse antiquairs weefsels 
weggooiden die voor de handel oninteressant waren. 
Sierstukken zijn losgemaakt van de grondweefsels 
waarop ze waren aangebracht. Daarnaast zijn  
weefsels vaak opgeknipt om per fragment meer te 
kunnen verdienen. 

1. Clavus gedecoreerd met medaillons
Deze sierband met medaillons met gestileerde mensen- en 
dierenfiguren is ooit losgewerkt van een tunica.

Wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.49

2. Weefsel versierd met twee tabulae
Rechthoekige sierstukken, hier te zien op een lang  
weefsel, noemt men tabulae. Het weefsel was waarschijnlijk 
een halsdoek en is niet door de kunsthandel in stukken 
opgedeeld.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1949/3.6

3. Orbiculus met een Nijlscène
Tunica’s zijn vaak versierd met ronde sierstukken, orbiculi, 
die paarsgewijs op de schouders of op kniehoogte werden 
ingeweven. Deze toont Nilus, god van de vruchtbare Nijl.

Linnen en wol; 5e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.11

4. Tabula met een medaillon
Deze tabula van paarse wol is geknipt uit een tunica van 
ongeverfde wol. In de cirkel zijn drie gestileerde menselijke 
figuren afgebeeld.

Wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.10

Textiles in the antiquities trade

Our understanding of Egyptian textiles is incomplete. 
Partly because 19th-century antiquities dealers  
threw away cloth that was not interesting for trade.  
Decorative elements were removed from the base 
fabrics to which they had been applied. In addition, 
fabrics were often cut up to make more money from 
each fragment. 

1. Clavus decorated with medallions
This decorative band with medallions with stylised human 
and animal figures was once removed from a tunic.

Wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.49

2. Textile decorated with two tabulae
Rectangular ornaments, here presented on a long fabric, 
are called tabulae. The textile was probably a shawl, which 
was not cut up by art dealers.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1949/3.6

3. Orbiculus with a Nile scene
Tunics were often decorated with round ornaments, 
orbiculi, which were woven in pairs on the shoulders or at 
knee height. This one shows Nilus, god of the fertile Nile.

Linen and wool; 5th-6th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.11

4. Tabula with a medallion
This purple wool tabula is cut from an undyed woollen tunic. 
Three stylised human figures are depicted in the circle.

Wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.10
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Weefsels in het Rijkmuseum  
van Oudheden

De textielverzameling van het RMO is in de 19e eeuw 
in Egypte aangekocht en in de 20e eeuw uitgebreid 
met Europese privécollecties. Sinds 2017 herbergt 
het museum textiel uit Museum Nusantara te Delft, 
dat in 2013 de deuren sloot voor publiek. Het gros 
van deze weefsels is in 1956-1959 door restaurator 
Koos van der Horst jr. aangekocht, waarschijnlijk op 
de Parijse kunstmarkt. Drie van deze weefsels zijn 
hier voor het eerst te zien. 

1. Gedecoreerd weefselfragment
Hoewel laatantiek textiel bekend staat om kleurrijke 
versieringen, zijn er ook veel monochrome stukken.

Wol; 6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 2017/3.10

2. Orbiculus met bloemmotieven
Deze orbiculus is versierd met een centrale rozet omringd 
door bloemmotieven. 

Linnen en wol; 2e–4e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 2017/3.11

3. Weefsel versierd met tabula 
Al in de oudheid werden versieringen van textiel 
hergebruikt. Deze tabula is uitgeknipt en op een andere 
tunica genaaid.

Linnen en wol; 2e–4e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 2017/3.23

Textiles in the National Museum  
of Antiquities

The textile collection of the museum was acquired in 
Egypt in the 19th century and expanded in the 20th  
century with European private collections. Since 2017, 
the museum has housed textiles from Museum  
Nusantara in Delft, which closed in 2013. Most of 
these fabrics were purchased by conservator Koos 
van der Horst Jr. in 1956-1959, probably on the Paris 
art market. Three of these textiles can be seen here 
for the first time.

1. Decorated textile fragment
Although Late Antique textiles are known for colourful 
decorations, there are also many monochrome pieces.

Wool; 6th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 2017/3.10

2. Orbiculus with floral motifs
This orbiculus is decorated with a central rosette 
surrounded by floral motifs. 

Linen and wool; 2nd-4th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 2017/3.11

3. Fabric decorated with tabula 
Decorations were sometimes reused in antiquity.  
This ornament was cut out and sewn onto another tunic.

Linen and wool; 2nd-4th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 2017/3.23
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De laatantieke tunica

In laatantiek Egypte was de tunica het kledingstuk  
bij uitstek voor mannen en vrouwen. Tunica’s zonder 
mouwen werden al in het oude Egypte gedragen. De 
tunica met mouwen werd vanuit de Romeinse mode 
geïntroduceerd. De clavi duidden oorspronkelijk 
specifieke rangen aan, maar waren in laatantiek 
Egypte puur decoratief. 

1. Kleine tunica versierd met clavi
De fraaie halsopening en de kleurrijke franjes aan de  
zoom en mouwen maken deze kindertunica tot een 
kostbaar kledingstuk. 

Wol; 6e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1984/11.1

2. Schouderfragment van een versierde tunica
De kleur paars werd in Egyptische kleding vaak gebruikt, 
waarschijnlijk onder invloed van de Romeinse cultuur, 
waar purper op een hoge rang wees. 

Wol; 6e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1928/10.5

The Late Antique tunic

In Late Antique Egypt, the tunic was the garment of 
choice for men and women. Tunics without sleeves 
were already worn in ancient Egypt. Tunics with 
sleeves were introduced from Roman fashion. The 
clavi originally indicated specific ranks, but in Late 
Antique Egypt they were purely decorative. 

1. Small tunic decorated with clavi
The beautiful neckline and colourful fringes on the hem 
and sleeves make this children’s tunic a precious piece of 
clothing. 

Wool; 6th-8th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1984/11.1

2. Shoulder fragment of a decorated tunic
The colour purple was often used in Egyptian clothing, 
probably influenced by Roman culture, where purple 
indicated a high rank. 

Wool; 6th-8th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1928/10.5
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Verscheidenheid

1. Fragment van een tunica
Op de sierbanden van de tunica zijn gezichten, bloemen  
en vogels afgebeeld. Bij de hals staan onder de bogen 
vazen, bloemen en een dansende vrouw die waarschijnlijk 
kleppers vasthoudt.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.41

2.  Fragment van een sjaal of sjerp
Dit gestreepte uiteinde van een sjaal of sjerp is samen  
met restanten van een blauwe tunica gevonden. De sjerp 
werd wellicht als riem bij de tunica gedragen.

Wol; 1e-4e eeuw na Chr.; uit El-Tod
RMO, inv. AeS 161A

3.  Kindersok
Dit sokje is gemaakt door middel van ‘naaldbinden’. Hierbij 
worden lussen met elkaar verbonden met één naald die 
voortdurend knopen maakt. Het voordeel van naaldbinden 
is dat de stof niet rafelt wanneer er een gat in komt.

Wol; ca. 1e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, nAtiOnAAl MUSeUM vOOR WeReldcUltURen, inv. 98047

4.  Fragment van een wandkleed of kussensloop
Veelkleurig textiel werd gebruikt om huizen op te  
fleuren. Dit stuk is bijzonder omdat er minstens negen 
verschillende tinten wol in zijn verwerkt. 

Linnen en wol; 7e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 16.368

Diversity

1.  Fragment of a tunic
Faces, flowers and birds are depicted on the decorative 
bands of the tunic. On the neck, there are vases under  
the arches, as well as flowers and a dancing woman, 
probably holding clappers.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.41

2.  Fragment of a shawl or sash
This striped end of a shawl or sash was found together 
with remnants of a blue tunic. It may have been worn  
with the tunic as a belt.

Wool; 1st-4th century AD; from El-Tod
RMO, inv. AeS 161A

3. Children’s sock
This sock is made by ‘needle binding’. In this process,  
the loops are connected to each other with a single needle, 
which continuously makes knots. The advantage of needle 
binding is that the fabric does not fray when it wears thin.

Wool; c. 1st-6th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, nAtiOnAl MUSeUM OF WORld cUltUReS, inv. 98047

4. Fragment of a tapestry or pillowcase
Multicoloured textiles were used to brighten up houses. 
This piece is special because it contains at least nine 
different shades of wool. 

Linen and wool; 7th-9th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 16.368
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Hoofdbedekkingen

In Egypte zijn mutsjes vaak teruggevonden met  
andere soorten hoofdbedekkingen. De mutsjes  
werden hier mogelijk onder gedragen en waren  
dan niet volledig zichtbaar.

1. Mutsje
Wol; 6e-10e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, nAtiOnAAl MUSeUM vOOR WeReldcUltURen, inv. 98052

2. Mutsje
Linnen; 4e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 6090

Headgear

In Egypt, small thin hats are usually found in  
combination with other headgear. The hats may  
have been worn underneath, and would not have 
been completely visible.

1. Cap
Wool; 6th-10th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, nAtiOnAl MUSeUM OF WORld cUltUReS, inv. 98052

2. Cap
Linen; 4th-9th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 6090
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Waardevolle weefsels 

Vóór de industrialisatie van de textielproductie  
was weven arbeidsintensief handwerk. Textiel was 
daarom kostbaar en werd lang gebruikt, soms wel 
meerdere generaties. Mensen investeerden ook in 
mooie kleding volgens de mode van hun tijd.

1.  Weefsel met Griekse tekst
Dit fragment komt van een grote tunica of een stuk 
meubeltextiel. De Griekse tekst op het sierstuk leest 
KATATPIBE. Het woord is de gebiedende wijs van het 
werkwoord katatribein, dat ‘verbruiken’ of ‘verslijten’ 
betekent. Is dit misschien een aansporing om het stuk te 
gebruiken tot het versleten is? 

Linnen; ca. 250-400 na Chr.; uit Egypte
the PhOebUS FOUndAtiOn, AntWeRPen, inv. 437

2.  Fragment van een lijst met textiel
De tekst op dit document begint met: “[De spullen] die  
ik heb gelegd […]”. Naast gebruiksvoorwerpen noemt de 
tekst een kledingstuk en een kussen. Het is waarschijnlijk 
een lijstje van zaken die iemand te koop aanbood of zou 
nalaten aan een familielid.

Papyrus; 7e-8e eeuw na Chr.; uit Bawit (?)
RMO, inv. F 1948/3.7

Valuable textiles

Before the industrialisation of textile production, 
weaving was a labour intensive craft. Textiles were 
therefore considered valuable. Garments were used 
for a long time, sometimes for several generations. 
People also invested in beautiful clothes according  
to the fashion of their time.

1.  Textile with Greek text
This fragment comes from a large tunic or a piece of 
furniture textile. The Greek text on the piece reads KATATPIBE. 
The word is the imperative of the verb katatribein, which 
means ‘consume’ or ‘wear out’. Is this perhaps an exhortation 
to use the piece until it is worn out? 

Linen; c. 250-400 AD; from Egypt
the PhOebUS FOUndAtiOn, AntWeRP, inv. 437

2.  Fragment of a list with textiles
The text of this document opens with: “[The things] I have 
laid down [...]”. In addition to household items, the text 
includes a piece of clothing and a pillow. It is probably a list 
of items that someone offered for sale or would bequeath 
to a relative. 

Papyrus; 7th-8th century AD; from Bawit (?)
RMO, inv. F 1948/3.7
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Weefgerei

1.  Spinschijfje
Spinschijfjes geven spintollen zoveel gewicht dat er 
continu spanning op de draad staat. In Egypte zat het 
gewicht altijd aan de bovenkant van de spintol.

Hout; 2e-4e eeuw na Chr.; uit Shokan
RMO, inv. F 1964/8.124 

2.  Spintol met garen 
Om deze spintol is felrode wol gewonden die ooit als 
losse wolvezel is geverfd. De spalk toont hoe de tol na  
een breuk zorgvuldig gerepareerd is.

Hout en wol; ca. 6e-13e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. Ah 150 

3. Spoel met garen
Rond deze spoel zit nog wat linnendraad, dat oorspron- 
kelijk tussen de tanden van de spoel gewonden was. 

Hout en linnen; faraonische periode (?) (ca. 2900-332 v.Chr.);
uit Egypte
RMO, inv. Ah 152

4. Haspel
Deze haspel is gebruikt om garen op te winden nadat het 
gesponnen was. De armen werden waarschijnlijk met een 
houten tussenstuk verbonden.

Hout; faraonische periode (?) (ca. 2900-332 v.Chr.); uit Egypte
RMO, inv. Ah 151A-b

5. Weefstokje
Dit soort puntige stokjes zijn vaak teruggevonden samen 
met textielgereedschap. Waarschijnlijk werden ze tijdens 
het weven gebruikt om de inslagdraden aan te drukken of 
om deze draden tussen de ketting op te pikken.

Been; 2e-4e eeuw na Chr.; uit Shokan
RMO, inv. F 1964/8.111

6. Weefgewicht
Weefgewichten dienen om de schering van het weefgetouw 
strak te houden tijdens het weven. Ze werden meestal van 
klei gemaakt, waarmee gewichten van dezelfde afmetingen 
en massa gemakkelijk te maken zijn. 

Ongebakken klei; 2e-4e eeuw na Chr.; uit Shokan
RMO, inv. F 1964/5.28

7. Inslagkam
Een belangrijk instrument van de wever is de weefkam, 
waarmee hij de inslag over een breed vlak kan aandrukken. 
Dit zorgt ervoor dat het weefsel overal even dicht is.  
De tanden van deze kam staan schuin, zodat de wever  
er veel kracht mee kan zetten. 

Hout; ca. 2e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. Ah 147A

8.  Inslagkam
Vooral bij het inweven van decoraties was een inslagkam 
belangrijk, omdat de schering niet zichtbaar mocht zijn.

Hout; 9e-14e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 3868
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Weaving equipment

1. Spindle whorl
Spindle whorls add enough weight to the spindle to create 
tension on the thread. In Egypt, the whorl sat always at the 
top of the spindle.

Wood; 2nd-4th century AD; from Shokan
RMO, inv. F 1964/8.124 

2. Spindle with yarn 
Wrapped around this spindle is bright red wool, which  
was dyed as a loose wool fibre. The splint shows how the 
spindle was carefully repaired after a break.

Wood and wool; c. 6th-13th century AD; from Egypt
RMO, inv. Ah 150 

3. Bobbin with thread
There is still some linen thread around this bobbin, which 
was originally wound between the teeth of the bobbin. 

Wood and linen; Pharaonic period (?) (c. 2900-332 BC); 
from Egypt
RMO, inv. Ah 152

4. Spool
This spool was used to wind up yarn after it had been spun. 
The arms were probably connected with a wooden piece.

Wood; Pharaonic period (?) (c. 2900-332 BC); from Egypt
RMO, inv. Ah 151A-b

5. Pin beater 
This kind of pointed sticks are often found with textile tools. 
They were probably used during weaving to press down  
the weft, or to pick up the weft threads between the warp.

Bone; 2nd-4th century AD; from Shokan
RMO, inv. F 1964/8.111

6. Loom weight
Loom weights serve to keep the warp of the loom taut 
during weaving. They are usually made of clay, as this 
makes it easy to obtain weights of the same size and mass. 

Unbaked clay; 2nd-4th century AD; from Shokan
RMO, inv. F 1964/5.28

7. Loom comb
An important tool of the weaver is the comb, with which 
he can press the weft over a wide area. This ensures that 
the weave is equally dense everywhere. The teeth of this 
comb are angled, so that the weaver can apply a lot of force. 

Wood; c. 2nd-6th century AD; from Egypt
RMO, inv. Ah 147A

8. Loom comb
Especially when weaving in decorations, a weft comb was 
important, because the warp was not allowed to be visible.

Wood; 9th-14th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 3868
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Linnen, wol en zijde

De oudst bekende textielfragmenten dateren  
van rond 5000 v.Chr. en zijn gemaakt van linnen,  
afkomstig van de vlasplant. Deze koele, ademende 
stof bleef heel lang het materiaal bij uitstek om  
kleding van te maken. Vanaf de Grieks-Romeinse 
periode werd steeds vaker wol gebruikt, vooral voor 
sierstukken in linnen tunica’s. Wol is eenvoudiger  
te verven dan linnen. Daarnaast kende men ook 
kostbare zijden weefsels, die via de zijderoute in 
Egypte kwamen. Zijden stof werd wel in de damast- 
techniek geweven, waarbij versiering wordt  
aangebracht in dezelfde kleur als de achtergrond.

1. Linnengaren
Vlas; jaren 1920; uit Sudan
leiden, textile ReSeARch centRe, inv. 2014.0781di–diii

2. Fragment van een tunica versierd met clavi
Linnen en wol; 5e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.20

3. Fragment van een tunica versierd met tabula
Linnen en wol; 6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 2011/11.2

4.  Rond fragment van damast
Zijde; 10e-13e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. Zn 414

Linen, wool and silk

The oldest known textile fragments date back to 
around 5000 BC and are made of linen from the flax 
plant. This cool, breathable fabric remained the  
material of choice for clothing for a very long time. 
From the Greco-Roman period onwards, wool was 
increasingly used, especially for decorative items in 
linen tunics. Wool is easier to dye than linen. There 
were also precious silk fabrics, which came to Egypt 
via the Silk Road. Silk was woven in the damask 
technique, where decoration is applied in the same 
colour as the background.

1. Linen yarn
Flax; 1920s; from Sudan
leiden, textile ReSeARch centRe, inv. 2014.0781di-diii

2. Fragment of a tunic decorated with clavi
Linen and wool; 5th-6th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.20

3. Fragment of a tunic decorated with tabula
Linen and wool; 6th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 2011/11.2

4. Round fragment of damask
Silk; 10th-13th century AD; from Egypt
RMO, inv. Zn 414
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Versieringstechnieken

1. Tunica versierd met ‘vliegende spoel’-techniek
De versiering in paarse wol is aangebracht in legwerk:  
de wollen draden werden hard aangedrukt zodat de linnen 
kettingdraden niet meer zichtbaar zijn. De wevers brachten 
de details aan met de ‘vliegende spoel’-techniek. Deze 
spoel of naald kon onafhankelijk gebruikt worden om 
decoratieve lijnen aan te brengen.

Linnen en wol; 4e-5e eeuw na Chr.; uit Achmim
RMO, inv. AeS 166 

2. Textiel met geborduurde rozetten
De zijden rozetten en sierstrook op deze tunica zijn niet 
geweven maar geborduurd. Borduursel werd vanaf de 
Mammelukse periode (1261-1517) steeds populairder.

Linnen en zijde; 10e-13e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1948/3.16

Decoration techniques

1. Tunic decorated in ‘flying shuttle’ technique
The decoration in purple wool is applied in tapestry 
technique: the woollen threads were pressed down hard 
so the linen warp threads were no longer visible. The 
weavers applied details using the ‘flying shuttle’ technique. 
The spool or needle could be used independently to apply 
decorative lines.

Linen and wool; 4th-5th century AD; from Akhmim
RMO, inv. AeS 166 

2. Textile with embroidered rosettes
The silk rosettes and decorative band on this tunic are not 
woven, but embroidered. Embroidery became increasingly 
popular from the Mamluk period (1261-1517).

Linen and silk; 10th-13th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1948/3.16
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Faraonische motieven

1. Deel van altaar- of wandkleed
In het oude Egypte komt het teken voor leven, anch, 
veelvuldig voor. Vanaf de 4e eeuw na Chr. werd de  
hiëroglief anch, die op het christelijke kruis lijkt, ook een 
christelijk symbool dat soms op textiel werd afgebeeld.

Linnen en wol; 4e-6e eeuw na Chr.; uit Achmim
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 16.325

2. Dodenboek van Paqerer
Het anch-teken was in het oude Egypte een 
veelvoorkomend attribuut van de goden.

Papyrus; 20e dynastie (ca. 1190-1077 v.Chr.); uit Egypte
RMO, inv. AMS 14 vel 14

3. Broodstempel
Het staurogram     is een vroegchristelijk symbool dat sterk  
lijkt op het anch-teken. De symbolen werden in Egypte soms 
door elkaar gebruikt. Stauro is het Griekse woord voor kruis.

Origineel: aardewerk; ca. 4e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
Afdruk: gips; 19e eeuw; Nederland
RMO, inv. Ad 33-A en Ad 33-b

4. Amulet 
Anch-amuletten werden ter bescherming gebruikt.

Faience; faraonische periode (?) (ca. 2900-332 v.Chr.); uit Egypte
RMO, inv. eG-ZM1561

5. Gedecoreerde potscherf
Het anch-motief bleef in verschillende vormen doorleven. 
Hier is het samen met een sikkel gebruikt als decoratie  
voor aardewerk.

Aardewerk; 2e-4e eeuw na Chr.; uit Shokan
RMO, inv. F 1964/10.229

Pharaonic motifs

1. Part of an altar or wall cloth
In ancient Egypt, the sign for life, ankh, is common. From the 
4th century AD, the hieroglyph ankh, which resembles the 
Christian cross, also became a Christian symbol and was 
sometimes depicted on textiles.

Linen and wool; 4th-6th century AD; from Akhmim
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 16.325

2. Paqerer’s Book of the Dead
The ankh-sign was a common attribute of the gods in 
ancient Egypt.

Papyrus; 20th Dynasty (c. 1190-1077 BC); from Egypt
RMO, inv. AMS 14 Sheet 14

3. Bread stamp
The staurogram     is an early Christian symbol that strongly 
resembles the ankh-sign. The symbols were sometimes 
used interchangeably in Egypt. Stauro is the Greek word  
for cross.

Original: pottery; c. 4th-8th century AD; from Egypt
Print: plaster; 19th century; the Netherlands
RMO, inv. Ad 33-A And Ad 33-b

4. Amulet
Ankh amulets were used for protection.

Faience; pharaonic period (?) (c. 2900-332 BC); from Egypt
RMO, inv. eG-ZM1561

5. Decorated potsherd
The ankh motif persisted in various forms. Here it is used 
together with a sickle as decoration for pottery.

Pottery; 2nd-4th century AD; from Shokan
RMO, inv. F 1964/10.229
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Faraonische motieven

1. Fragment van een clavus 
Onderzoekers hebben dit patroon wel geïnterpreteerd als 
het hoofd van de oud-Egyptische godin Hathor. Het is ook 
mogelijk dat het hier om een gestileerd floraal motief gaat.

Linnen en wol; 11e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 08640

2. Sistrum met Hathorhoofd
Dit oud-Egyptische muziekinstrument is versierd met het 
hoofd van Hathor. 

Brons; Late Periode–Ptolemeïsche periode (664–30 v.Chr.); 
uit Egypte
RMO, inv. lA 9

Hellenistische motieven

3.  Tabula met dionysische scène
De rode gevlochten band is de halsopening van een  
tunica. De versiering bevat elementen van de hellenis-
tische Dionysos-cultus, zoals dans, muziek en wijnranken. 
Vier feestgangers staan onder een zuilengalerij.

Linnen en wol; 4e-5e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.7

4.  Textielcollage met heilige (?)
Dit weefsel bestaat uit meerdere stukken tapijtweefsel die 
als een collage op een linnen grondweefsel zijn genaaid.  
Er staat een man met een witte baard op afgebeeld, met 
bloemmotieven op de achtergrond. De groene band rond 
zijn hoofd lijkt op een hellenistische aureool.

Linnen en wol; 4e-5e eeuw na Chr. (?); uit Egypte
RMO, inv. F 1929/4.1

 
5.  Fragment van een clavus

Egyptische wevers gebruikten motieven die hun oorsprong 
vinden in de hellenistische kunst. Op dit weefsel zijn 
hellenistische elementen terug te zien in de houding en 
attributen van de twee krijgers. 

Linnen en wol; 4e-5e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1948/1.6

Pharaonic motifs

1. Fragment of a clavus
Researchers have interpreted this pattern as the head  
of the ancient Egyptian goddess Hathor. It is also possible 
that this is a stylised floral motif.

Linen and wool; 11th century AD; from Egypt
 AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 08640 

2. Sistrum with Hathor head
This ancient Egyptian musical instrument is decorated with 
the head of Hathor. 

Bronze; Late Period-Ptolemaic Period (664-30 BC); from Egypt
RMO, inv. lA 9

Hellenistic motifs

3. Tabula with Dionysian scene

The red, braided band is the neck opening of a tunic. The 
decoration contains elements of the Hellenistic Dionysus 
cult, such as dance, music and vines. Four revelers stand 
under a colonnade.

Linen and wool; 4th-5th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.7

4. Patchwork with saint (?)
This fabric consists of several pieces of tapestry fabric, 
which are sewn as a collage onto a linen base fabric. It 
depicts a man with a white beard and floral motifs in the 
background. The green band around his head resembles  
a Hellenistic halo.

Linen and wool; 4th-5th century AD (?); from Egypt
RMO, inv. F 1929/4.1

5. Fragment of a clavus
Egyptian weavers used motifs that have their origins in 
Hellenistic art. On this textile, Hellenistic elements can be 
seen in the posture and attributes of the two warriors. 

Linen and wool; 4th-5th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1948/1.6
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Ruiters en dansers

1.  Collage met ruiter en vogel
Het motief van de ruiter komt oorspronkelijk uit de 
hellenistische kunst, waarbij het vaak om jagers gaat.  
De jacht te paard genoot ook veel aanzien in de Romeinse 
cultuur. Later werden christelijke heiligen zoals St. Joris  
en St. Menas als ruiter afgebeeld. 

Linnen en wol; 5e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 2015/9.504

2.  Tabula met ruiter
De ruiter op deze tabula draagt een mantel en heeft een 
steen in zijn hand om mee te jagen. 

Linnen en wol; 5e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 16.373.b

3.  Fragment van een sierband
Soms zijn menselijke en dierlijke figuren sterk gestileerd. 
De jager op deze sierband is opvallend abstracter dan bij 
nr. 1 en 2. Hij is afgebeeld met leeuwen die veel voorkomen 
in jachtscènes.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.51

4.  Orbiculus met vrouw
De vier figuren rondom het centrale medaillon zijn eroten, 
mythische wezens die met de hellenistische Dionysos 
worden geassocieerd. Ze staan hier tussen vazen en dragen 
bloemen aan.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.34

5.  Tabula met danseres
De centrale dansende figuur houdt in haar opgeheven 
linkerhand een klapper of ratel en in haar rechter een sjaal. 
Dit motief is gebaseerd op de hellenistische maenaden, 
nimfen die dansten en muziek maakten als onderdeel van 
de Dionysos-cultus.

Linnen en wol; 5e-6e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1931/8.4

Horsemen and dancers

1. Patchwork with horseman and bird
The motif of the horseman originally comes from Hellenistic 
art, where it often concerned hunters. Hunting on 
horseback also enjoyed great prestige in Roman culture. 
Later, Christian saints such as St. George and St. Menas 
were depicted as horsemen. 

Linen and wool; 5th-6th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 2015/9.504

2.  Tabula with horseman
The horseman on this tabula wears a cloak and has a  
stone in his hand to hunt with. 

Linen and wool; 5th-6th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 16.373.b

3.  Fragment of a decorative band
Sometimes human and animal figures are highly stylised. 
The hunter on this ornamental band is therefore more 
abstract than in no. 1 and 2. He is depicted with lions,  
which occur frequently in hunting scenes.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.51

4.  Orbiculus with woman
The four figures around the central medallion are Erotes, 
mythical creatures associated with the Hellenistic Dionysus. 
Here they stand between vases and wear flowers.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.34

5.  Tabula with dancer
The central dancing figure holds a clapper or rattle in her 
raised left hand, and a shawl in her right. This motif is 
based on the Hellenistic maenads, nymphs who danced 
and made music as part of the cult of Dionysus.

Linen and wool; 5th-6th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1931/8.4
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Christelijke motieven

1. Band met decoratie in brokaat
De gestileerde plant met twee figuren wordt wel  
geïnterpreteerd als de boom van goed en kwaad met  
Adam en Eva. Dergelijke plantmotieven hebben een 
oorsprong in de Dionysos-cultus.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.47

2. Rond uitgeknipt weefsel met kruis
Dit kleurrijke stuk is geweven in de vorm van een kruis met 
een gezicht in het midden. Hoewel dit symbool christelijke 
associaties oproept zijn er ook voorbeelden waarbij het 
kruis omringd wordt door eroten.

Linnen en wol; 5e-7e eeuw na Chr.; uit Egypte
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSiteit vAn AMSteRdAM, inv. 12881

3. Koptisch kruis
Brons, ca. 4e-10e eeuw na Chr.; herkomst onbekend
RMO, inv. eG-ZM2657

4. Scherf van gedecoreerde pot
Aardewerk; 2e-4e eeuw n. Chr.; uit Shokan
RMO, inv. F 1964/10.58

5. Modern kruisvormig brood
Deeg; jaren 1980; Egypte
leiden, textile ReSeARch centRe, inv. 2003.0043

6. Orbiculus versierd met het verhaal van Jozef
Op dit sierstuk wordt het verhaal van Jozef verteld in negen 
scènes. Links is te zien hoe hij in de put wordt gegooid en 
hoe een broer zijn veelkleurige mantel afpakt. Rechts wordt 
Jozef op een kameel meegenomen door de Ismaëlieten om 
vervolgens aan de farao verkocht te worden. 

Linnen; ca. 650-900 na Chr.; uit Egypte
the PhOebUS FOUndAtiOn, AntWeRP, inv. 625

7. Orbiculus met afbeelding van een adelaar
De adelaar werd geassocieerd met Zeus en de keizerlijke 
macht van Rome. Dit symbool is door christenen 
overgenomen als teken van de evangelist Johannes.  

Linnen en wol; 6e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1949/3.10

Christian motifs

1. Band with decoration in brocade
The stylised plant with two figures is interpreted as the  
tree of good and evil with Adam and Eve. Such plant motifs 
originated in the Dionysus cult.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.47

2. Round cut fabric with cross
This colourful piece is woven in the shape of a cross with  
a face in the middle. Although this symbol evokes Christian 
associations, there are also examples where the cross is 
surrounded by Erotes.

Linen and wool; 5th-7th century AD; from Egypt
AMSteRdAM, AllARd PieRSOn, UniveRSity OF AMSteRdAM, inv. 12881

3. Coptic cross
Bronze, c. 4th-10th century AD; provenance unknown
RMO, inv. eG-ZM2657

4. Sherd of decorated vessel
Pottery; 2nd-4th century AD; from Shokan
RMO, inv. F 1964/10.58

5.  Modern cruciform bread
Dough; 1980s; from Egypt
leiden, textile ReSeARch centRe, inv. 2003.0043

6. Orbiculus decorated with the story of Joseph
On this ornament, the story of Joseph is told in nine scenes. 
On the left, you can see how he is thrown into the well and 
how a brother takes away his multicoloured cloak. On the 
right, Joseph is taken by the Ishmaelites on a camel to be 
sold to Pharaoh. 

Linen; c. 650-900 AD; from Egypt
the PhOebUS FOUndAtiOn, AntWeRP, inv. 625

7. Orbiculus with image of an eagle
The eagle was associated with Zeus and the imperial power 
of Rome. This symbol was adopted by Christians as a sign  
of the evangelist John.

Linen and wool; 6th-8th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1949/3.10
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Geometrische patronen

1.  Fragment van een tunica met orbiculus
Vergelijk deze orbiculus eens met die van een vitrine  
terug. De compositie is hetzelfde, maar de figuren zijn  
veel gestileerder. In plaats van een bladpatroon heeft  
deze orbiculus een kleurig geometrisch patroon.

Linnen en wol; 6e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.32

2. Weefsel met sierband
De figuren op dit rechthoekig stuk lijken op zeedieren te 
rijden, misschien wel dolfijnen. De connectie met de zee 
wordt benadrukt door het golfmotief langs de randen.  
Dit textielfragment sierde ooit het uiteinde van een mouw.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.40

3. Deel van een tunica met tabula
Dit fragment heeft een ongekleurde wollen achtergrond  
en is gedecoreerd met een rode clavus en een rijk  
versierde tabula. De tabula heeft een complex patroon  
van verstrengelde geometrische figuren.

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.28

Geometric patterns

1. Fragment of a tunic with orbiculus
Compare this orbiculus with the one in the previous  
display case. The composition is the same, but the figures 
are much more stylised. Instead of a leaf pattern, this 
orbiculus has a colourful geometric pattern.

Linen and wool; 6th-8th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.32

2. Textile with decorative band
The figures on this rectangular piece seem to ride sea 
creatures, perhaps dolphins. The connection with the sea  
is emphasised by the wave motif along the edges. This 
textile fragment once decorated the end of a sleeve.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.40

3. Part of a tunic with tabula
This fragment has an uncoloured woollen background  
and is decorated with a red clavus and a richly decorated 
tabula. The tabula has a complex pattern of intertwined 
geometric figures.

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.28
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Mens en dier

1.  Sierstuk
Centraal in dit fragment staat een vogel, waarschijnlijk  
een gans. Hij wordt omringd door vier andere vogels en  
vier hazen. De jacht op hazen was een populaire sport in  
de oudheid. 

Linnen en wol; 6e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1949/3.9

2.  Uiteinde van een sierband
De motieven binnen de cirkels zijn gestileerd en het is niet 
duidelijk of het om mensen of dieren gaat. De medaillons 
lijken omringd door bloemen en vogels. 

Linnen en wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.35

3. Fragment van tunica met clavus
Het ingewikkelde patroon in deze clavus is vergelijkbaar  
met de tabula in de vorige vitrine. Een gestileerde rode  
vogel scheidt de twee delen van de clavus. Het uiteinde 
heeft uitlopers met koptische kruizen. 

Wol; 8e-9e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.46

4.  Collage met leeuw
Het gezicht met vurige manen stelt waarschijnlijk een  
leeuw voor. De oriëntatie en de dikte van de draden 
verschillen van plek tot plek. Hierdoor weten we dat de  
stof is samengesteld uit verschillende weefsels.

Linnen en wol; 6e-8e eeuw na Chr.; uit Egypte
RMO, inv. F 1973/9.14

Geometric patterns

1.  Ornament
Central to this fragment is a bird, probably a goose.  
It is surrounded by four other birds and four hares.  
Hare hunting was a popular sport in antiquity. 

Linen and wool; 6th-8th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1949/3.9

2.  End of a decorative band
The motifs within the circles are stylised and it is unclear 
whether they depict people or animals. The medallions 
seem to be surrounded by flowers and birds. 

Linen and wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.35

  
3. Fragment of tunic with clavus

The intricate pattern in this clavus is similar to the tabula  
in the previous display case. A stylised red bird separates 
the two parts of the clavus. The end has offshoots with 
Coptic crosses. 

Wool; 8th-9th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.46

4.  Patchwork with lion
The face with a fiery mane probably represents a lion.  
The orientation and thickness of the threads varies from 
place to place. This tells us that the fabric is composed of 
different weaves.

Linen and wool; 6th-8th century AD; from Egypt
RMO, inv. F 1973/9.14
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