10-Schrift van
lang geleden
UITLEG VOOR DE LEERKRACHT
Een archeoloog is altijd op zoek naar sporen uit het verleden. Deze opdracht gaat over bijzondere
sporen uit het verleden, namelijk een soort vroeg schrift.
Al heel lang kunnen mensen schrijven: 60.000 jaar geleden hadden de mensen een soort van
symbolen.
Dit lijkt een soort geheimtaal!
Deze les speelt in op de creativiteit van de leerlingen en sluit aan bij hun leefwereld en interesses.
Geheimen, mysteries en geheimtaal komen erin voor.
Doelgroep: groep 5 t/m 8 (groep 5 en 6 voeren niet alle opdrachten uit)

Leerdoelen
Na deze les:
- weten de leerlingen dat het schrift van lang geleden er anders uit zag dan het schrift van nu
- ervaren de leerlingen hoe symbolisch schrift werkt

Benodigdheden
o
o
o
o

Waskrijt
Papier
Kraspen
Gekopieerde werkbladen

Stappenplan
1. Instructie
Bespreek met de leerlingen dat in het verleden niet iedereen kon schrijven. Bij de Egyptenaren
konden zelfs de farao’s niet schrijven. Daar hadden ze hun schrijvers voor. De Egyptische schrijvers
hebben een soort schrift bedacht: hieroglyfen. Dit is schrift met symbolen. Zelfs honderd jaar
geleden konden alleen kinderen schrijven die naar school mochten. Vandaag is dat natuurlijk heel
anders, maar schrijven kun je niet vanzelf maar moet je leren.
2. Aan de slag
Deel de gekopieerde werkbladen uit. De leerlingen gaan hiermee aan de slag.
Opmerking: de tekst van opdracht 2 is waarschijnlijk te moeilijk voor groep 7 en 8. U kunt er in dat
geval voor kiezen om de strekking van de tekst uit te leggen. De schrijfopdracht in opdracht 2 kan
zowel door groep 5/6 als door groep 7/8 worden uitgevoerd.
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Opdracht 1: De oudste tekening van Nederland
Lees de krantartikelen hieronder. Toen in 1997 de steen met de oudste tekening van Nederland werd
gevonden was dat groot nieuws. De teksten geven je tips wat er zou kunnen zijn afgebeeld.

Maak Nederlands oudste tekening af
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Grote opwinding! Vorige week is de oudste tekening van Nederland ontdekt in Limburg, maar niemand weet
wat het voorstelt. Want de steen waarop iemand twaalfduizend jaar geleden een schetsje heeft gemaakt, is
gebroken en de andere helft is nog altijd zoek. Op de steen is alleen nog een driehoekje met dwarsstreepjes te
zien. De grote kras links heeft er niets mee te maken. Die is waarschijnlijk ontstaan toen de steen geraakt werd
door een ploeg. Door die knal is de steen ook gebroken, denken de archeologen van het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden die de steen hebben gevonden.
Wat stelt de tekening voor? Wat ontbreekt er nog? Is het een tent, een dier, een mens of iets waar nog niemand
aan denkt? De Kinderpagina schrijft een prijsvraag uit om de raadselachtige tekening af te maken. De winnaar
krijgt een speciale rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, en krijgt de echte steen te zien. (Hij
of zij mag een paar vriendjes meenemen). We weten ongeveer hoe groot de betekende steen was. Het gaat om
een ’klopsteen’, die de mensen toen gebruikten om stukken van vuursteen af te slaan, om wapens en
werktuigen te maken. Blijf dus binnen de lijnen van de steen. Of zou de steen misschien onderdeel zijn geweest
van een groter kunstwerk? Dat mag je dan ook tekenen.
Toen de tekening gemaakt werd, waren er nog geen auto’s, scholen of huizen. De mensen trokken rond in
kleine groepjes van een paar gezinnen en leefden van de paarden en mammoeten die ze doodmaakten met
speren en bijlen. En van vissen die ze vingen in de rivier. Ze woonden in tenten of in grotten. Wat mensen toen
dachten weten we niet. Niemand schreef toen nog iets op. Daarom is iedereen blij met deze tekening, al weet
nog niemand wat hij voorstelt. Misschien brengt de door jouw afgemaakte tekening de geleerden op een idee!
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NRC Handelsblad BV, 1997
www.cultclick.nl, Limburgs Museum – De oudste tekening van Nederland, 1997
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Werkblad - Opdracht 1: Maak de oudste tekening van Nederland af

Maak de tekening af. Laat in een groepje van vier leerlingen elkaar de tekeninen zien. Heeft iedereen hetzelfde getekend? Of juist iets anders?
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Opdracht 2: Schrijven zonder letters
Lees het artikel door. Op welke manier zou jij een verhaal kunnen schrijven wanneer je geen letters
kende? Maak een klen stukje tekst in symbolen. Bespreek in groepjes van 4 of de anderen jouw
verhaal begrijpen.

