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Voorwerpen
Voorwerp 1:
Ik word beschreven als een beeldje van een geknielde vrouw.
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie amerika. Dit is
mijn maat: hoogte: 10,3 cm. Iemand besliste me deze naam te
geven: beeldje. Mijn persoonlijk nummer is aam 03359. Mijn
botten zijn van terracotta (aarde > klei > keramiek > aardew-
erk). Ik overleef op deze planeet sinds onbekend. Mijn culturele
achtergrond is azteken. _____________
Voorwerp 2:
Ik ben schijnbaar een beeldje van een vrouw. Ik ken mijn plaats
in de collectie amerika. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje.
Vertaald naar een index, ben ik nummer aam 03002. Mijn bot-
ten zijn van terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk).
Mijn genealogie gaat terug tot onbekend. Oorspronkelijk ben
ik van productieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Ik
behoor tot de cultuur van azteken. _____________
Voorwerp 3:
Iemand karakteriseerde me als een beeldje van een vrouw. Ik
ken mijn plaats in de collectie amerika. Men noemt mij ook
domweg een beeldje. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart
zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor
mijn nummer, aam 03353. Ik ben gemaakt van terracotta
(aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik overleef op deze
planeet sinds onbekend. Ik zou nog familie kunnen terugvinden
in productieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Mijn
culturele achtergrond is azteken. _____________
Voorwerp 4:
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Ik word voorgesteld als een beeldje van een vrouw. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie amerika. Iemand bepaalde
mijn aard, ik ben een beeldje. Mijn persoonlijk nummer is
aam 03355. Mijn lichaam is van terracotta (aarde > klei >
keramiek > aardewerk). Mijn geschiedenis gaat terug tot on-
bekend. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: mex-
ico (amerika > noord-amerika). Mijn culturele achtergrond is
azteken. _____________
Voorwerp 5:
Een persoon portretteerde me als een beeldje van een vrouw.
Ik werd geklasseerd in de collectie amerika. Mijn afmetingen
zijn hoogte: 7,2 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Je
kan me terugvinden in het archief als aam 03358. Ik besta uit
terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik ben heel
erg oud, van onbekend. Ik zou nog familie kunnen terugvinden
in productieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Mijn
culturele achtergrond is azteken. _____________
Voorwerp 6:
Ik werd gerangschikt als een beeldje van een vrouw. Ik werd
ondergebracht in de collectie amerika. Men noemt mij ook
domweg een beeldje. Vertaald naar een index, ben ik nummer
aam 03360. Ik besta uit terracotta (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). Ik overleef op deze planeet sinds onbekend. Mijn
geboorteplaats is productieplaats: mexico (amerika > noord-
amerika). Ik behoor tot de cultuur van azteken. _____________
Voorwerp 7:
Een mens klasseerde me als een beeldje van een vrouw. Ik
behoor tot de collectie amerika. Mijn maat is: hoogte: 10,5
cm. Ik word gedefinieerd als een beeldje. Mijn officiële naam
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lijkt me aam 02944. Ik ben gemaakt van terracotta (aarde
> klei > keramiek > aardewerk). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor onbekend. Aanvankelijk migreerde ik uit
productieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Ik behoor
tot de cultuur van azteken. _____________
Voorwerp 8:
Iemand karakteriseerde me als een beeldje van een vrouw. Je
kan me vinden in de collectie amerika. Mijn afmetingen zijn
hoogte: 14,5 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Ik
werd geïnventariseerd met het nummer aam 00068.14. Ik besta
uit terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik
werd geboren in onbekend. Ik reisde hiernaartoe vanuit produc-
tieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Mijn culturele
achtergrond is michoacan. _____________
Voorwerp 9:
Men noemt me een beeldje van een vrouw. Iemand besliste dat
ik behoor tot de collectie amerika. Ik vraag me af of ik in je
jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 10 cm. Men
noemt mij ook domweg een beeldje. Mijn officiële naam lijkt
me aam 00068.16. Mijn essentie is van terracotta (aarde > klei
> keramiek > aardewerk). Ik ben heel erg oud, van onbekend.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: mexico (amerika
> noord-amerika). Mijn culturele achtergrond is michoacan.
_____________
Voorwerp 10:
Een mens klasseerde me als een beeldje van een vrouw. Ik
werd opgenomen in de collectie amerika. Mijn verhoudingen
zijn: hoogte: 8,5 cm. Ik word gedefinieerd als een beeldje.
Je kan me terugvinden in het archief als aam 00068.18. Mijn
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botten zijn van terracotta (aarde > klei > keramiek > aardew-
erk). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van on-
bekend. Mijn roots liggen in productieplaats: mexico (amerika
> noord-amerika). Mijn culturele achtergrond is michoacan.
_____________
Voorwerp 11:
Ik word voorgesteld als een beeldje van een vrouw. Ik maak deel
uit van de collectie amerika. Mijn maat is: hoogte: 12,5 cm. Ie-
mand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Ooit indexeerde
iemand me met het nummer aam 00068.19. Mijn essentie is van
terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik ben heel
erg oud, van onbekend. Ik reisde hiernaartoe vanuit produc-
tieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Mijn culturele
achtergrond is michoacan. _____________
Voorwerp 12:
Een persoon portretteerde me als een beeldje van een vrouw.
Ik behoor tot de collectie amerika. Ik vraag me af of ik in je
jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 11,5 cm. Mijn
officiële voorwerpnaam is beeldje. Vertaald naar een index, ben
ik nummer aam 00068.21. Ik ben gemaakt van terracotta (aarde
> klei > keramiek > aardewerk). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor onbekend. Ik kom uit productieplaats:
mexico (amerika > noord-amerika). Mijn culturele achtergrond
is michoacan. _____________
Voorwerp 13:
Een mens klasseerde me als een beeldje van een vrouw. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie amerika. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
11 cm. Ik word gedefinieerd als een beeldje. Vertaald naar een
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index, ben ik nummer aam 00068.24. Mijn essentie is van terra-
cotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Mijn genealogie
gaat terug tot onbekend. Ik reisde hiernaartoe vanuit produc-
tieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Mijn culturele
achtergrond is michoacan. _____________
Voorwerp 14:
Een persoon portretteerde me als een beeldje van een vrouw.
Ik maak deel uit van de collectie amerika. Mijn afmetingen
zijn hoogte: 22,3 cm, breedte: 12,6 cm. Ik draag het la-
bel van beeldje. Ik werd geïnventariseerd met het nummer
aam 05160. Mijn lichaam is van terracotta (aarde > klei >
keramiek > aardewerk). Mijn genealogie gaat terug tot 500
/ 1000. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: colom-
bia (amerika > zuid-amerika). Mijn culturele achtergrond is
quimbaya. _____________
Voorwerp 15:
Men noemt me een beeldje van vrouw van hoge rang. Ik werd
geklasseerd in de collectie amerika. Voor het geval je op een
dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte:
9,7 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een fluitje. Mijn
officiële naam lijkt me aam 01296. Mijn botten zijn van terra-
cotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Mijn grootouders
moeten geleefd hebben voor 600 / 900. Mijn roots liggen in pro-
ductieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika > mex-
ico). Ik behoor tot de cultuur van maya. _____________
Voorwerp 16:
Iemand karakteriseerde me als een geknielde vrouw. Ik ken
mijn plaats in de collectie amerika. Dit is mijn maat: hoogte:
8,4 cm. Ik word gedefinieerd als een beeldje. Ooit indexeerde
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iemand me met het nummer aam 02955. Mijn lichaam is van
terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik dateer
van 1325 / 1521. Mijn roots liggen in productieplaats: mexico
(amerika > noord-amerika) productieplaats (historisch): vallei
van mexico (precolombiaans amerika > meso-amerika > mexico
(meso-amerika) > centraal-mexico > mexico (gebied)). Mijn
culturele achtergrond is azteken. _____________
Voorwerp 17:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: jonge gezeten lacandon
vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie amerika. Mijn maat
is: hoogte: 39,7 cm, breedte: 29,7 cm. In generisch opzicht
ben ik een foto. Ik draag het nummer iam 00087.1.72. Ik
werd gemaakt in de periode 1935 / 1938. Ik kom uit produc-
tieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika > mexico).
_____________
Voorwerp 18:
Men noemt me een jonge lacandon vrouw. Ik werd geklasseerd
in de collectie amerika. Voor het geval je op een dag zou
beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 39,7 cm,
breedte: 29,7 cm. Iemand besliste me deze naam te geven:
foto. Mijn officiële naam lijkt me iam 00087.1.55. Mijn ge-
nealogie gaat terug tot 1935 / 1938. Mijn roots liggen in pro-
ductieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika > mex-
ico). _____________
Voorwerp 19:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: jonge lacandon vrouw
rijgt parels. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie
amerika. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 39,7 cm, breedte:
29,7 cm. In generisch opzicht ben ik een foto. Als ik ooit
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een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw
veld moeten toevoegen voor mijn nummer, iam 00087.1.67. Ik
ben heel erg oud, van 1935 / 1938. Mijn geboorteplaats is
productieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika >
mexico). _____________
Voorwerp 20:
Een mens klasseerde me als een kam van een vrouw. De collectie
die me werd toegekend is de collectie amerika. Ik werd getagged
als een sierkam. Mijn officiële naam lijkt me aam 00042. Ik
ben gemaakt van been (dierlijk). Mijn geschiedenis gaat terug
tot onbekend. Mijn geboorteplaats is productieplaats: alaska
(staat) (amerika > noord-amerika > verenigde staten). Ik be-
hoor tot de cultuur van eskimo. _____________
Voorwerp 21:
Men noemt me een lacandon vrouw. Ik werd geklasseerd in
de collectie amerika. Mijn maat is: hoogte: 39,7 cm, breedte:
29,7 cm. De naam die ik kreeg, is foto. Mijn officiële naam lijkt
me iam 00087.1.66. Een mens moet me gemaakt hebben in
de tijd van 1935 / 1938. Aanvankelijk migreerde ik uit produc-
tieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika > mexico).
_____________
Voorwerp 22:
Ik werd in woorden gegoten als een lacandon vrouw aan het
borduren. Ik behoor tot de collectie amerika. Dit zijn mijn
opmetingen: hoogte: 39,7 cm, breedte: 29,7 cm. Ik draag het
label van foto. Mijn persoonlijk nummer is iam 00087.1.77. Ik
ben heel erg oud, van 1935 / 1938. Oorspronkelijk ben ik van
productieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika >
mexico). _____________
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Voorwerp 23:
Ik werd in woorden gegoten als een lacandon vrouw en haar
baby. De collectie die me werd toegekend is de collectie amerika.
Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetin-
gen: hoogte: 39,7 cm, breedte: 29,7 cm. Iemand bepaalde
mijn aard, ik ben een foto. Mijn persoonlijk nummer is iam
00087.1.65. Ik ben heel erg oud, van 1935 / 1938. Ik kom uit
productieplaats: chiapas (staat) (amerika > noord-amerika >
mexico). _____________
Voorwerp 24:
Een persoon portretteerde me als een lacandon vrouw kookt.
Ik werd opgenomen in de collectie amerika. Vind je me groot
met de volgende maten? hoogte: 29,7 cm, breedte: 39,7 cm. Ik
word gedefinieerd als een foto. Mijn officiële naam lijkt me iam
00087.1.76. Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor 1935
/ 1938. Ik kom uit productieplaats: chiapas (staat) (amerika
> noord-amerika > mexico). _____________
Voorwerp 25:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: tableau gemaakt
met de vleugels van vlinders met de voorstelling van een in-
diaanse vrouw. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie
amerika. Ik word gedefinieerd als een beeldmateriaal. Als ik
ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een
nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, etam 02942.
Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van onbekend.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: mexico (amerika
> noord-amerika) productieplaats (historisch): vallei van mex-
ico (precolombiaans amerika > meso-amerika > mexico (meso-
amerika) > centraal-mexico > mexico (gebied)). Mijn culturele
achtergrond is cultuur onbekend. _____________
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Voorwerp 26:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: tanga of schaam-
schortje van een marajo-vrouw. Ik werd geklasseerd in de collec-
tie amerika. Vind je me groot met de volgende maten? hoogte:
12,5 cm, breedte: 13 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is cache-
sexe. Vertaald naar een index, ben ik nummer aam 00049.33.
Ik ben gemaakt van terracotta (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). Ik werd geboren in onbekend. Mijn roots liggen in
productieplaats: brazilië (amerika > zuid-amerika). Mijn cul-
turele achtergrond is cultuur onbekend. _____________
Voorwerp 27:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: vaas met de voorstelling
van een vrouw. Je kan me vinden in de collectie amerika.
Voor het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor
me te ontwerpen: hoogte: 11,9 cm. Ik word gedefinieerd als
een vaas (pot). Vertaald naar een index, ben ik nummer aam
05002. Mijn vlees is terracotta (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: peru
(amerika > zuid-amerika). Ik behoor tot de cultuur van nazca.
_____________
Voorwerp 28:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: voorstelling van de
godin xochiquetzal of van een tzitzimime. Je kan me vin-
den in de collectie amerika. Mijn verhoudingen zijn: hoogte:
110 cm, breedte: 95 cm. Men noemt mij ook domweg een
standbeeld. Ooit indexeerde iemand me met het nummer aam
00071.1. Mijn vlees is terracotta (aarde > klei > keramiek
> aardewerk). Ik werd gemaakt in de periode 600 / 900. Ik
kom uit productieplaats: el zapotal (precolombiaans amerika >
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meso-amerika > mexico (meso-amerika) > costa del golfo > ve-
racruz). Ik behoor tot de cultuur van golfkust (meso-amerika).
_____________
Voorwerp 29:
Een mens klasseerde me als een vrouw die een kruik op de
schouder draagt. Iemand besliste me op te lijsten in de col-
lectie amerika. Dit is mijn maat: hoogte: 17,8 cm. De naam
die ik kreeg, is beeldje. Ik werd geïnventariseerd met het num-
mer etam 00052.47.16. Ik ben gemaakt van was (grondstof on-
bepaald). Mijn genealogie gaat terug tot onbekend. Ik reisde
hiernaartoe vanuit productieplaats: mexico (amerika > noord-
amerika). Mijn culturele achtergrond is cultuur onbekend. _____________
Voorwerp 30:
Ik word beschreven als een vrouw die haar kind op de rug
draagt. Ik werd opgenomen in de collectie amerika. Ik draag
het label van beeldje. Mijn persoonlijk nummer is etam 02785.
Mijn vlees is was (grondstof onbepaald). Een mens moet me
gemaakt hebben in de tijd van onbekend. Ik reisde hiernaar-
toe vanuit productieplaats: mexico (amerika > noord-amerika)
productieplaats (historisch): vallei van mexico (precolombiaans
amerika > meso-amerika > mexico (meso-amerika) > centraal-
mexico > mexico (gebied)). Ik behoor tot de cultuur van cul-
tuur onbekend. _____________
Voorwerp 31:
Ik word voorgesteld als een vrouw in bevallingspositie. Ik ken
mijn plaats in de collectie amerika. Mijn verhoudingen zijn:
hoogte: 35,1 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Ver-
taald naar een index, ben ik nummer aam 00039.265. Mijn
vlees is terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Mijn
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grootouders moeten geleefd hebben voor -100 / 250. Aanvanke-
lijk migreerde ik uit productieplaats: ixtlan del rio (precolom-
biaans amerika > meso-amerika > mexico (meso-amerika) >
westelijk mexico > nayarit). Ik behoor tot de cultuur van na-
yarit. _____________
Voorwerp 32:
Een mens klasseerde me als een vrouw met hond. Ik ken mijn
plaats in de collectie amerika. Ik werd getagged als een beeldje.
Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men
een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, aam 02914.
Ik ben gemaakt van terracotta (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). Mijn genealogie gaat terug tot onbekend. Oor-
spronkelijk ben ik van productieplaats: mexico (amerika >
noord-amerika). Mijn culturele achtergrond is azteken. _____________
Voorwerp 33:
Ik ben schijnbaar een vrouw met hond. Ik werd geplaatst in de
collectie amerika. Ik word gedefinieerd als een beeldje. Mijn
persoonlijk nummer is aam 02918. Mijn lichaam is van terra-
cotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Mijn genealogie
gaat terug tot onbekend. Ik zou nog familie kunnen terugvin-
den in productieplaats: mexico (amerika > noord-amerika). Ik
behoor tot de cultuur van azteken. _____________
Voorwerp 34:
Een mens klasseerde me als een vrouw met kind. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie amerika. Ik word gedefinieerd
als een beeldje. Ik draag het nummer aam 02951. Mijn es-
sentie is van terracotta (aarde > klei > keramiek > aardew-
erk). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor onbekend.
Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: mexico (amerika >
noord-amerika). Ik behoor tot de cultuur van azteken. _____________
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Voorwerp 35:
Ik werd gerangschikt als een zittende vrouw met een kom. Ik
behoor tot de collectie amerika. Dit is mijn maat: hoogte: 46
cm. De naam die ik kreeg, is beeldje. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, aam 00072.11. Ik besta uit ter-
racotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Een mens
moet me gemaakt hebben in de tijd van -600 / 400. Ik zou
nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: ecuador
(amerika > zuid-amerika). Mijn culturele achtergrond is bahia.
_____________
Voorwerp 36:
Iemand karakteriseerde me als een bezwijmende onze-lieve-vrouw.
Ik werd ondergebracht in de collectie beeldhouwkunst en meube-
len. Iemand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 32,2
cm. Iemand besliste me deze naam te geven: fragment. Mijn
persoonlijk nummer is v.0223. Mijn essentie is van notenboom
(juglans sp.) (plantaardig > hout > loofhout (hardhout)). Ik
dateer van ca. 1480. _____________
Voorwerp 37:
Ik ben schijnbaar een borstbeeld in profiel van een vrouw. De
collectie die me werd toegekend is de collectie beeldhouwkunst
en meubelen. Voor het geval je op een dag zou beslissen om
een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 3,6 cm. Mijn offi-
ciële voorwerpnaam is buste. Ik draag het nummer 9381. Mijn
vlees is koper (metaal) ebben (plantaardig > hout > loofhout
(hardhout)) ivoor (dierlijk > tand > tand van een zoogdier).
Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van ca. 1801
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/ 1834. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: parijs (eu-
ropa > west-europa > frankrijk > île-de-france (regio) > parijs
(departement)). _____________
Voorwerp 38:
Ik werd in woorden gegoten als een buste van een vrouw. Ie-
mand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie beeld-
houwkunst en meubelen. Ik vraag me af of ik in je jaszak
zou passen met deze afmetingen: hoogte: 13,9 cm. Mijn offi-
ciële voorwerpnaam is buste. Vertaald naar een index, ben
ik nummer 2522. Ik besta uit brons (metaal > legering >
koperlegering). Ik werd gemaakt in de periode 1501 / 1600.
Mijn roots liggen in productieplaats: italië (europa > centraal-
europa). _____________
Voorwerp 39:
Ik word beschreven als een fragment van een retabel: heilige
vrouw en soldaat van een calvarie. Iemand besliste me op te
lijsten in de collectie beeldhouwkunst en meubelen. Dit zijn
mijn opmetingen: hoogte: 43,5 cm, breedte: 33,5 cm, diepte:
9,5 cm. Ik draag het label van retabel. Mijn officiële naam lijkt
me 2515. Mijn vlees is eiken (quercus sp.) (plantaardig > hout
> loofhout (hardhout)). Ik werd gemaakt in de periode ca.
1510. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: antwerpen
(europa > west-europa > belgië > vlaanderen > antwerpen
(provincie)). _____________
Voorwerp 40:
Iemand karakteriseerde me als een grafsteen van de ridder en-
glebert iii d’enghien en zijn vrouw ide d’avesnes. Iemand koos
ervoor me te ordenen als deel van de collectie beeldhouwkunst
en meubelen. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 250 cm,
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breedte: 125 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een grafs-
teen. Mijn persoonlijk nummer is 2602. Mijn essentie is van ar-
duin (steen > zandsteen). Mijn genealogie gaat terug tot 1217 /
1246. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: bellingen (eu-
ropa > west-europa > belgië > vlaanderen > vlaams-brabant
(provincie) > pepingen). _____________
Voorwerp 41:
Iemand karakteriseerde me als een "het bad" naar claude duflos.
Ik werd geplaatst in de collectie china. Mijn officiële voorwerp-
naam is bord (vaatwerk). Ooit indexeerde iemand me met het
nummer ch.0020. Mijn essentie is van porselein (aarde > klei
> keramiek > aardewerk). Ik overleef op deze planeet sinds ca.
1750 / 1755. Mijn geboorteplaats is productieplaats: volksre-
publiek china (azië > oost-azië). _____________
Voorwerp 42:
Ik word voorgesteld als een diep ’zevenranden’bord met roze
achterkant: vrouw en kinderen. Ik behoor tot de collectie china.
Dit is mijn maat: diameter: 20,9 cm. Mijn officiële naam lijkt
me vdn.0108 b. Ik ben gemaakt van porselein (aarde > klei >
keramiek > aardewerk). Een mens moet me gemaakt hebben
in de tijd van 1722 / 1735. _____________
Voorwerp 43:
Ik maak deel uit van de collectie china. In generisch opzicht ben
ik een bord (vaatwerk). Je kan me terugvinden in het archief als
v.1141. Ik ben gemaakt van porselein (aarde > klei > keramiek
> aardewerk). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd
van 1725 / 1735. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats:
volksrepubliek china (azië > oost-azië). _____________
Voorwerp 44:
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Een persoon portretteerde me als een diep ’zevenranden’bord
met roze achterkant, decor met vrouw en kinderen. Iemand
koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie china. Ie-
mand nam mijn maat volgens het protocol: diameter: 20,9 cm.
Men noemt mij ook domweg een bord (vaatwerk). Mijn officiële
naam lijkt me vdn.0108 a. Mijn essentie is van porselein (aarde
> klei > keramiek > aardewerk). Ik dateer van 1722 / 1735.
_____________
Voorwerp 45:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: soepbord. Ik werd
opgenomen in de collectie china. In generisch opzicht ben ik een
bord (vaatwerk). Mijn persoonlijk nummer is v.1146. Ik ben
gemaakt van porselein (aarde > klei > keramiek > aardewerk).
Ik werd geboren in 1725 / 1735. Mijn roots liggen in produc-
tieplaats: volksrepubliek china (azië > oost-azië). _____________
Voorwerp 46:
Een persoon portretteerde me als een vier randen met 3 uitsparin-
gen met bloemmotief: vrouw met kinderen. Ik ken mijn plaats
in de collectie china. Men noemt mij ook domweg een bord
(vaatwerk). Mijn officiële naam lijkt me vdn.0109 c. _____________
Voorwerp 47:
Ik werd in woorden gegoten als een vrouw en kinderen in een
chinees interieur. Ik behoor tot de collectie china. Dit zijn
mijn opmetingen: diameter: 21,5 cm. De naam die ik kreeg, is
bord (vaatwerk). Ooit indexeerde iemand me met het nummer
vdn.0113. Ik besta uit porselein (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). _____________
Voorwerp 48:
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Ik ben schijnbaar een vrouw met kinderen en twee witte koni-
jntjes. Ik werd geklasseerd in de collectie china. Iemand nam
mijn maat volgens het protocol: diameter: 20 cm. Iemand
besliste me deze naam te geven: bord (vaatwerk). Je kan me
terugvinden in het archief als vdn.0136. Mijn lichaam is van
porselein (keramiek > categorieën). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor 1644 / 1911. _____________
Voorwerp 49:
Een persoon portretteerde me als een "geknielde naakte jonge
vrouw". De collectie die me werd toegekend is de collectie dec-
oratieve kunsten van de 20ste eeuw. Ik vraag me af of ik in je
jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 48 cm, breedte:
22 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldhouwwerk.
Vertaald naar een index, ben ik nummer sc.046. Mijn lichaam is
van marmer (steen) albast (steen > mineraal). Ik werd gemaakt
in de periode ca. 1870 / 1904. _____________
Voorwerp 50:
Ik ben schijnbaar een borstbeeld van een jonge vrouw. Iemand
koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie decoratieve
kunsten van de 20ste eeuw. Ik draag het label van buste. Mijn
officiële naam lijkt me sc.134. Mijn lichaam is van was (grond-
stof onbepaald) pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik
werd geboren in ca. 1860 / 1910. Mijn roots liggen in produc-
tieplaats: belgië (europa > west-europa). _____________
Voorwerp 51:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: geheimzinnige sfinx.
Ik werd geklasseerd in de collectie decoratieve kunsten van de
20ste eeuw. Mijn maat is: hoogte: 56,5 cm, breedte: 46 cm,
diepte: 31,3 cm. In generisch opzicht ben ik een buste. Als
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ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een
nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, sc.073. Ik
ben gemaakt van koper (metaal) ivoor (dierlijk > tand > tand
van een zoogdier) zilver (metaal) onyx (steen > kwarts > chal-
cedon). Ik dateer van ca. 1897. Ik werd geboren in produc-
tieplaats: brussel-stad (europa > west-europa > belgië > brus-
sels hoofdstedelijk gewest). _____________
Voorwerp 52:
Ik ben schijnbaar een staande vrouw. Ik werd opgenomen in de
collectie decoratieve kunsten van de 20ste eeuw. Mijn maat is:
hoogte: 40 cm, breedte: 24 cm, diepte: 19 cm. Men noemt mij
ook domweg een beeldje. Mijn persoonlijk nummer is sc.139.
Ik ben gemaakt van hout (plantaardig). Ik dateer van ca. 1915
/ 1986. Ik werd geboren in productieplaats: belgië (europa >
west-europa). _____________
Voorwerp 53:
Ik ben schijnbaar een aanbiddende vrouw. Iemand besliste dat
ik behoor tot de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in
je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 12,5 cm,
breedte: 9,5 cm, diepte: 5 cm. Iemand bepaalde mijn aard,
ik ben een beeldje. Mijn persoonlijk nummer is e.03872. Ik
besta uit keramiek (aarde > klei). Mijn genealogie gaat terug
tot -332 / 395. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 54:
Een persoon portretteerde me als een aanbiddende vrouw. Ik
maak deel uit van de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte:
13 cm, breedte: 9,5 cm, diepte: 4 cm. Iemand besliste me deze
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naam te geven: beeldje. Ik draag het nummer e.03874. Ik besta
uit keramiek (aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van -332 / 395.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 55:
Ik word voorgesteld als een aanbiddende vrouw. Ik werd opgenomen
in de collectie egypte. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 14 cm,
breedte: 10,5 cm, diepte: 4,5 cm. Ik word gedefinieerd als een
beeldje. Ik draag het nummer e.03877. Mijn vlees is keramiek
(aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode -332 / 395. Ik
zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 56:
Ik word beschreven als een aanbiddende vrouw. Iemand koos
ervoor me te ordenen als deel van de collectie egypte. Mijn
verhoudingen zijn: hoogte: 13,5 cm, breedte: 9,5 cm, diepte:
4 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Mijn officiële
naam lijkt me e.03878. Ik besta uit keramiek (aarde > klei).
Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van -332 / 395. Ik
zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 57:
Ik werd in woorden gegoten als een basis van een naofoor stand-
beeld met de naam van de priester thotirdis, zoon van padineith
en van (de vrouw) nâs. Iemand besliste dat ik behoor tot de
collectie egypte. Iemand nam mijn maat volgens het protocol:
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hoogte: 22,5 cm, breedte: 11,5 cm, diepte: 9,3 cm. Men noemt
mij ook domweg een standbeeld. Mijn officiële naam lijkt me
e.09002. Mijn botten zijn van basalt (steen). Aanvankelijk mi-
greerde ik uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 58:
Ik word voorgesteld als een beeld van een vrouw. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
71 cm. Men noemt mij ook domweg een beeldje. Mijn per-
soonlijk nummer is e.00752. Ik ben gemaakt van kalksteen
(steen). Ik overleef op deze planeet sinds -2650 / -2599. Ik
zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 59:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: beeld van een vrouw.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Dit is
mijn maat: hoogte: 35 cm. Iemand besliste me deze naam
te geven: standbeeld. Ik draag het nummer e.05335. Mijn
botten zijn van steen. Mijn genealogie gaat terug tot -332 /
395. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 60:
Ik werd in woorden gegoten als een beeld van een vrouw. Ie-
mand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Dit is mijn
maat: hoogte: 1,15 cm, breedte: 48 cm. De naam die ik kreeg,
is standbeeld. Ooit indexeerde iemand me met het nummer

21 21

21 21



20

e.08239. Ik besta uit kalksteen (steen). Ik werd gemaakt in de
periode 601 / 700. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 61:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: beeldje van een
naakte vrouw in geglazuurd aardewerk (amulet?). Iemand koos
ervoor me te ordenen als deel van de collectie egypte. Mijn
verhoudingen zijn: hoogte: 4 cm, breedte: 0,7 cm. Ik word
gedefinieerd als een beeldje. Vertaald naar een index, ben ik
nummer e.00258. Mijn botten zijn van faience (aarde > klei >
keramiek > aardewerk). Ik werd gemaakt in de periode -2181
/ -1985. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: abadiya (afrika > noord-
afrika > egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 62:
Ik ben schijnbaar een beeldje van een staande vrouw. Ik werd
geplaatst in de collectie egypte. Voor het geval je op een dag
zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 34 cm,
breedte: 7 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje.
Ik draag het nummer e.02152. Ik besta uit hout (plantaardig).
Ik werd gemaakt in de periode -2125 / -1650. Oorspronkelijk
ben ik van productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 63:
Men noemt me een beeldje van een staande vrouw. Ik maak
deel uit van de collectie egypte. De naam die ik kreeg, is
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beeldje. Ooit indexeerde iemand me met het nummer e.01194.
Mijn lichaam is van ivoor (dierlijk > tand > tand van een
zoogdier). Ik dateer van -1550 / -1069. Ik reisde hiernaar-
toe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 64:
Ik word voorgesteld als een beeldje van een vrouw. Ik werd
geklasseerd in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je
jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 5,5 cm. Ie-
mand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Ik draag het
nummer e.04176. Mijn vlees is ivoor (dierlijk > tand > tand
van een zoogdier). Ik werd geboren in -3000 / -2686. Mijn
roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: umm el-qa’ab (necropolis) (afrika > noord-afrika
> egypte > opper-egypte (regio) > sohag (gouvernoraat) >
abydos) vindplaats: abydos (afrika > noord-afrika > egypte >
opper-egypte (regio) > sohag (gouvernoraat)). Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 65:
Een persoon portretteerde me als een beeldje van een vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Mijn verhoudingen
zijn: hoogte: 22,5 cm, breedte: 7 cm, diepte: 4,6 cm. Ie-
mand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Als ik ooit een
Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld
moeten toevoegen voor mijn nummer, e.06717. Mijn vlees is
was (grondstof onbepaald). Ik werd geboren in -2686 / -2125.
Mijn roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
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Voorwerp 66:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: beeldje van een
vrouw met opgeheven handen. Iemand besliste dat ik behoor
tot de collectie egypte. Mijn maat is: hoogte: 15,4 cm. Iemand
besliste me deze naam te geven: beeldje. Ik draag het nummer
e.00636. Mijn botten zijn van aardewerk (keramiek > cate-
gorieën). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van 201
/ 300. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: ihnasiyat al-madinah (her-
akleopolis) (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (re-
gio) > bani suwayf (gouvernoraat)). Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 67:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: beeldje van een zit-
tende vrouw. Ik maak deel uit van de collectie egypte. Mijn
afmetingen zijn hoogte: 33,6 cm, breedte: 10,2 cm, diepte: 21,1
cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Vertaald naar een
index, ben ik nummer e.08723. Ik ben gemaakt van kalksteen
(steen). Ik werd geboren in -332 / -30. Mijn roots liggen in
productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 68:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: beeldje, naakte
vrouw. Ik behoor tot de collectie egypte. Mijn officiële voorw-
erpnaam is beeldje. Ik draag het nummer e.02518. Ik besta uit
keramiek (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode -1550
/ -1069. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
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Voorwerp 69:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: been van een vrouw.
Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie
egypte. Vind je me groot met de volgende maten? hoogte: 12,5
cm. Iemand besliste me deze naam te geven: beeldje. Ik draag
het nummer e.04055. Mijn botten zijn van keramiek (aarde
> klei). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor -332 /
395. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 70:
Men noemt me een bekerfragment met zwarte versiering: lo-
tusbloemen en lichaam van naakte vrouw. Iemand koos ervoor
me te ordenen als deel van de collectie egypte. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwer-
pen: hoogte: 5,5 cm, breedte: 5,3 cm, diepte: 0,9 cm. Ik werd
getagged als een scherf. Mijn officiële naam lijkt me e.02085.
Mijn vlees is faience (aarde > klei > keramiek > aardewerk).
Mijn geschiedenis gaat terug tot -1550 / -1295. Ik kom uit
productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: ih-
nasiyat al-madinah (herakleopolis) (afrika > noord-afrika >
egypte > opper-egypte (regio) > bani suwayf (gouvernoraat)).
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 71:
Ik werd in woorden gegoten als een binnenkist van een anonieme
dame. Ik werd opgenomen in de collectie egypte. Dit zijn mijn
opmetingen: lengte: 183 cm, breedte: 67 cm, hoogte: 53 cm.
Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een doodskist. Mijn per-
soonlijk nummer is e.05881. Mijn botten zijn van hout (plan-
taardig). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van
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-1069 / -945. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: dayr al-bahri (afrika > noord-afrika
> egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Mijn
culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 72:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: bovenste helft van
een beeldje: naakte vrouw die de borst geeft, liggend op een
bed. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Dit
zijn mijn opmetingen: hoogte: 9 cm, breedte: 8 cm. Ik word
gedefinieerd als een fragment van een beeldje. Mijn officiële
naam lijkt me e.08006. Mijn botten zijn van keramiek (aarde
> klei). Ik werd geboren in -1295 / -1069. Ik zou nog fam-
ilie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: khata’na-qantir (pi-ramesses) (afrika
> noord-afrika > egypte > neder-egypte (regio) > ash shar-
qiyah (gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 73:
Ik werd in woorden gegoten als een bovenste stuk van een cypri-
otische vaas in de vorm van een vrouw. Iemand besliste me op
te lijsten in de collectie egypte. Iemand besliste me deze naam
te geven: vaas (pot). Als ik ooit een Belgische identiteitskaart
zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor
mijn nummer, e.00621. Mijn vlees is aardewerk (keramiek >
categorieën). Ik ben heel erg oud, van -1550 / -1295. Mijn
roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: gurob (afrika > noord-afrika > egypte > opper-
egypte (regio) > al-fayyum (gouvernement)). Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 74:
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Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: buste van een vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik
in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 15 cm,
breedte: 8,5 cm, diepte: 7 cm. Ik draag het label van buste.
Mijn officiële naam lijkt me e.03936. Ik besta uit keramiek
(aarde > klei). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd
van -332 / 395. Mijn roots liggen in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 75:
Ik word beschreven als een buste van een vrouw. Ik werd
geklasseerd in de collectie egypte. Dit zijn mijn opmetingen:
hoogte: 6 cm, breedte: 4 cm. Ik word gedefinieerd als een
buste. Mijn officiële naam lijkt me e.04030. Mijn botten zijn
van keramiek (aarde > klei). Mijn genealogie gaat terug tot
-332 / 395. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 76:
Iemand karakteriseerde me als een buste van vrouw, rechte jurk.
Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Voor het geval je op een
dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte:
25 cm, breedte: 29 cm, diepte: 19 cm. In generisch opzicht
ben ik een buste. Je kan me terugvinden in het archief als
e.07944. Mijn lichaam is van kalksteen (steen). Een mens moet
me gemaakt hebben in de tijd van onbekend. Ik kom uit pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 77:
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Ik word voorgesteld als een figuratieve ostracon met vrouw op
een stier. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte.
Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 10 cm, breedte: 11 cm. Men
noemt mij ook domweg een ostrakon. Ik werd geïnventariseerd
met het nummer e.06772. Mijn essentie is van kalksteen (steen).
Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor -1550 / -1069.
Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: dayr al-madinah (afrika > noord-
afrika > egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 78:
Een mens klasseerde me als een fragment met de voorstelling
van het hoofd van een vrouw. Ik werd opgenomen in de collec-
tie egypte. Vind je me groot met de volgende maten? hoogte:
13 cm, breedte: 8,5 cm, diepte: 6 cm. In generisch opzicht
ben ik een fragment. Ik draag het nummer e.03962. Ik ben
gemaakt van keramiek (aarde > klei). Een mens moet me
gemaakt hebben in de tijd van -332 / 395. Ik zou nog fam-
ilie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 79:
Een persoon portretteerde me als een fragment van een beeld-
houwwerk: buste van een afrikaanse vrouw (?) en een palm-
boom. De collectie die me werd toegekend is de collectie egypte.
Ik draag het label van beeldhouwwerk. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten to-
evoegen voor mijn nummer, e.02389. Ik dateer van -664 / -332.
Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte (afrika >
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noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 80:
Ik word beschreven als een fragment van een beeldhouwwerk:
een vrouw. Ik behoor tot de collectie egypte. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwer-
pen: hoogte: 6 cm, breedte: 4 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een beeldhouwwerk. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, e.05044. Mijn lichaam is van
been (dierlijk). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor
-332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 81:
Ik word beschreven als een fragment van een beeldje van een
naakte vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Mijn
verhoudingen zijn: hoogte: 5,5 cm, breedte: 6,7 cm. Iemand
besliste me deze naam te geven: fragment van een beeldje. Mijn
persoonlijk nummer is e.02845. Mijn vlees is keramiek (aarde
> klei). Ik werd gemaakt in de periode onbekend. Mijn ge-
boorteplaats is productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 82:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: fragment van een beeldje
van een naakte vrouw. Ik werd geklasseerd in de collectie
egypte. Men noemt mij ook domweg een fragment van een
beeldje. Ik draag het nummer e.02515a. Mijn vlees is keramiek
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(aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van -1550 / -1069. Ik
reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: dayr al-bahri (afrika > noord-afrika
> egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Ik
behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 83:
Een mens klasseerde me als een fragment van een beeldje van
een naakte vrouw. Ik maak deel uit van de collectie egypte.
Ik werd getagged als een fragment van een beeldje. Ik werd
geïnventariseerd met het nummer e.02515b. Mijn lichaam is
van keramiek (aarde > klei). Mijn grootouders moeten geleefd
hebben voor -1550 / -1069. Ik kom uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: dayr al-bahri (afrika >
noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouver-
noraat)). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 84:
Ik werd gerangschikt als een fragment van een beeldje van een
naakte vrouw. Iemand besliste dat ik behoor tot de collec-
tie egypte. Mijn officiële voorwerpnaam is fragment van een
beeldje. Mijn officiële naam lijkt me e.02515c. Ik besta uit
keramiek (aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds -1550
/ -1069. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: dayr al-bahri (afrika > noord-
afrika > egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)).
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 85:
Ik werd in woorden gegoten als een fragment van een beeldje
van een naakte vrouw. Ik ken mijn plaats in de collectie egypte.
Mijn officiële voorwerpnaam is fragment van een beeldje. Ver-
taald naar een index, ben ik nummer e.02515d. Mijn botten
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zijn van keramiek (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de pe-
riode -1550 / -1069. Ik zou nog familie kunnen terugvinden
in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats:
dayr al-bahri (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte
(regio) > qina (gouvernoraat)). Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 86:
Ik werd in woorden gegoten als een fragment van een beeldje van
een naakte vrouw. Ik werd geklasseerd in de collectie egypte. Ik
draag het label van fragment van een beeldje. Ooit indexeerde
iemand me met het nummer e.02515e. Mijn botten zijn van
keramiek (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode -1550 /
-1069. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: dayr al-bahri (afrika > noord-afrika
> egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Mijn
culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 87:
Ik word beschreven als een fragment van een beeldje van een
naakte vrouw. Ik maak deel uit van de collectie egypte. In
generisch opzicht ben ik een fragment van een beeldje. Ik draag
het nummer e.02529. Ik besta uit keramiek (aarde > klei).
Ik overleef op deze planeet sinds -1550 / -1069. Ik zou nog
familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 88:
Een mens klasseerde me als een fragment van een beeldje van
een vrouw. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte.
Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetin-
gen: hoogte: 31,5 cm, breedte: 15,5 cm. Ik werd getagged als
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een fragment. Je kan me terugvinden in het archief als e.06356.
Mijn lichaam is van hout (plantaardig). Mijn genealogie gaat
terug tot -1550 / -1295. Ik zou nog familie kunnen terugvin-
den in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Mijn
culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 89:
Ik word voorgesteld als een fragment van een beeldje van een
vrouw. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie egypte.
Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetin-
gen: hoogte: 5,6 cm, breedte: 2,6 cm, diepte: 1,9 cm. Ik draag
het label van fragment van een beeldje. Mijn officiële naam
lijkt me e.00746. Mijn botten zijn van aardewerk (keramiek
> categorieën). Mijn genealogie gaat terug tot -1550 / -1295
(onzeker). Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: dayr al-bahri (afrika > noord-afrika > egypte
> opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 90:
Een mens klasseerde me als een fragment van een beeldje van
een vrouw. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van
de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou
passen met deze afmetingen: hoogte: 11,5 cm, breedte: 6
cm, diepte: 5 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is fragment
van een beeldje. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou
hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn
nummer, e.03912. Mijn botten zijn van keramiek (aarde >
klei). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van -332 /
395. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
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Voorwerp 91:
Ik word beschreven als een fragment van een beeldje van een
vrouw. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie egypte.
Mijn afmetingen zijn hoogte: 8,5 cm, breedte: 5,8 cm, diepte:
5,5 cm. Ik werd getagged als een fragment van een beeldje.
Mijn officiële naam lijkt me e.03924. Mijn vlees is keramiek
(aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat terug tot -332 / 395.
Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
Voorwerp 92:
Ik word voorgesteld als een fragment van een beeldje van een
vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Mijn afmetin-
gen zijn hoogte: 9,5 cm, breedte: 6,5 cm, diepte: 5,5 cm. Ik
word gedefinieerd als een fragment van een beeldje. Vertaald
naar een index, ben ik nummer e.03937. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Mijn genealogie gaat terug tot -332 /
395. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 93:
Ik word voorgesteld als een fragment van een beeldje van een
vrouw. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de col-
lectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met
deze afmetingen: hoogte: 17 cm, breedte: 6 cm, diepte: 3,5
cm. Ik draag het label van fragment van een beeldje. Ik draag
het nummer e.03949. Mijn botten zijn van keramiek (aarde >
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klei). Mijn genealogie gaat terug tot -332 / 395. Ik werd ge-
boren in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 94:
Ik werd gerangschikt als een fragment van een beeldje van een
vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
8,5 cm, breedte: 5,7 cm, diepte: 4,7 cm. Mijn officiële voor-
werpnaam is fragment van een beeldje. Ik draag het nummer
e.03959. Ik besta uit keramiek (aarde > klei). Ik werd gemaakt
in de periode -332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 95:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: fragment van een
beeldje van een vrouw die een kind de borst geeft. De collec-
tie die me werd toegekend is de collectie egypte. Vind je me
groot met de volgende maten? hoogte: 9,5 cm, breedte: 4,8
cm, diepte: 4 cm. Ik werd getagged als een fragment van een
beeldje. Ik draag het nummer e.03944. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Een mens moet me gemaakt hebben
in de tijd van -332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 96:
Een persoon portretteerde me als een fragment van een beeldje
van een vrouw die op een bed ligt. Je kan me vinden in de
collectie egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 11,5 cm,
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breedte: 6,7 cm, diepte: 4 cm. Ik draag het label van frag-
ment van een beeldje. Ik werd geïnventariseerd met het num-
mer e.02590. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Ik ben
heel erg oud, van -1550 / -1069. Mijn geboorteplaats is pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: luxor
(thebe) (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio)
> luxor (gouvernoraat)). Mijn culturele achtergrond is egyp-
tisch. _____________
Voorwerp 97:
Men noemt me een fragment van een beeldje van een vrouw
met een lendendoek. Ik werd geklasseerd in de collectie egypte.
Mijn afmetingen zijn hoogte: 4,4 cm, breedte: 1,4 cm, diepte: 1
cm. Men noemt mij ook domweg een fragment van een beeldje.
Je kan me terugvinden in het archief als e.03553. Ik besta
uit aarde. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: meroë (afrika > noord-
afrika > soedan > ash-shamaliyah (regio) > nijl (provincie)).
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 98:
Ik word beschreven als een fragment van een beeldje van vrouw.
Je kan me vinden in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik
in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 13,5 cm,
breedte: 3,5 cm. Ik werd getagged als een fragment van een
beeldje. Vertaald naar een index, ben ik nummer e.05849. Ik
ben gemaakt van hout (plantaardig). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor -1550 / -1069. Ik werd geboren in pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 99:
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Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: fragment van een beeldje
van vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Dit zijn
mijn opmetingen: hoogte: 5,5 cm, breedte: 6 cm. Ik werd
getagged als een fragment van een beeldje. Ooit indexeerde
iemand me met het nummer e.05018. Ik besta uit keramiek
(aarde > klei). Mijn genealogie gaat terug tot -332 / -30.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: al kawm ju’ayf (naucratis) (afrika >
noord-afrika > egypte > neder-egypte (regio) > al buhayra
(gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 100:
Ik word beschreven als een fragment van een beeldje van vrouw
(godin). Ik werd geklasseerd in de collectie egypte. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
3,4 cm. Ik draag het label van fragment van een beeldje. Ver-
taald naar een index, ben ik nummer e.07721. Mijn vlees is
faience (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik dateer
van -664 / -332. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: elkab (nekheb; eileithyaspo-
lis) (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio)
> aswan (gouvernoraat)). Mijn culturele achtergrond is egyp-
tisch. _____________
Voorwerp 101:
Ik word voorgesteld als een fragment van een beeldje: bekken
van een vrouw. Ik werd opgenomen in de collectie egypte. Dit
is mijn maat: hoogte: 7,2 cm, breedte: 6 cm, diepte: 1,5
cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een fragment van
een beeldje. Vertaald naar een index, ben ik nummer e.07745.
Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Mijn grootouders
moeten geleefd hebben voor onbekend. Aanvankelijk migreerde
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ik uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vind-
plaats: elkab (nekheb; eileithyaspolis) (afrika > noord-afrika
> egypte > opper-egypte (regio) > aswan (gouvernoraat)). Ik
behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 102:
Een mens klasseerde me als een fragment van een beeldje: hoofd
van een vrouw. Ik werd geklasseerd in de collectie egypte. Mijn
afmetingen zijn hoogte: 6 cm, breedte: 5 cm. Iemand bepaalde
mijn aard, ik ben een fragment. Als ik ooit een Belgische iden-
titeitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoe-
gen voor mijn nummer, e.04072. Mijn botten zijn van kalksteen
(steen). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor -1550 /
-1069. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 103:
Iemand karakteriseerde me als een fragment van een beeldje:
hoofd van een vrouw. Ik werd ondergebracht in de collectie
egypte. Vind je me groot met de volgende maten? hoogte: 8,5
cm, breedte: 6 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is fragment
van een beeldje. Mijn officiële naam lijkt me e.07619. Ik besta
uit aardewerk (keramiek > categorieën). Mijn genealogie gaat
terug tot -664 / -331. Mijn roots liggen in productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
Voorwerp 104:
Iemand karakteriseerde me als een fragment van een laag-reliëf.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 11,7 cm, breedte:
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6,6 cm, diepte: 1,7 cm. Ik werd getagged als een fragment.
Ik werd geïnventariseerd met het nummer e.09164. Ik besta uit
kalksteen (steen). Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 105:
Men noemt me een fragment van een muurschildering: buste
van een vrouw. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van
de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen
met deze afmetingen: hoogte: 25 cm, breedte: 35 cm. Men
noemt mij ook domweg een fragment. Ik draag het nummer
e.02815. Ik besta uit klei (aarde). Mijn geboorteplaats is pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 106:
Ik werd gerangschikt als een fragment van een naakte vrouw.
De collectie die me werd toegekend is de collectie egypte. Dit
zijn mijn opmetingen: hoogte: 17 cm, breedte: 11 cm, diepte:
4 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldhouwwerk. Vertaald
naar een index, ben ik nummer e.03853. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Mijn genealogie gaat terug tot -332 /
395. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele achter-
grond is egyptisch. _____________
Voorwerp 107:
Ik werd gerangschikt als een fragment van een object met ver-
siering in reliëf: hoofd van een vrouw. Ik werd geklasseerd in
de collectie egypte. Mijn maat is: hoogte: 4,7 cm, breedte:
2,7 cm. Ik word gedefinieerd als een fragment. Ik draag het
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nummer e.02557. Mijn botten zijn van been (dierlijk). Ik over-
leef op deze planeet sinds -664 / -332. Ik kom uit produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: behnasa
(oxyrhynchus) (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte
(regio) > al minya (gouvernoraat)). Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 108:
Men noemt me een fragment van een object met versiering in
reliëf: lichaam van een vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie
egypte. Voor het geval je op een dag zou beslissen om een jurk
voor me te ontwerpen: hoogte: 9,4 cm, breedte: 2,9 cm. Ik
werd getagged als een fragment. Ooit indexeerde iemand me
met het nummer e.02558. Mijn essentie is van been (dierlijk).
Ik werd gemaakt in de periode -664 / -332. Ik reisde hier-
naartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: behnasa (oxyrhynchus) (afrika > noord-afrika >
egypte > opper-egypte (regio) > al minya (gouvernoraat)). Ik
behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 109:
Ik word voorgesteld als een fragment van een reliëf: hoofd van
een vrouw. De collectie die me werd toegekend is de collectie
egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 15 cm, breedte: 11
cm, diepte: 3 cm. Men noemt mij ook domweg een fragment.
Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men
een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, e.03018.
Mijn essentie is van kalksteen (steen). Ik werd geboren in -
2125 / -1650. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 110:
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Iemand karakteriseerde me als een fragment van een reliëf:
vrouw, met inscriptie. Ik werd geplaatst in de collectie egypte.
Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 10 cm, breedte: 18 cm. Ik
word gedefinieerd als een fragment. Mijn officiële naam lijkt
me e.04981. Mijn botten zijn van kalksteen (steen). Ik over-
leef op deze planeet sinds -2125 / -1985. Oorspronkelijk ben ik
van productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats:
dayr al-bahri (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte
(regio) > qina (gouvernoraat)). Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
Voorwerp 111:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: fragment van een stèle
met de voorstelling van een man en een vrouw die een ankh
vasthouden. Ik werd ondergebracht in de collectie egypte. Ik
vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen:
hoogte: 12,4 cm, breedte: 11,7 cm, diepte: 4 cm. Mijn officiële
voorwerpnaam is fragment. Vertaald naar een index, ben ik
nummer e.09183. Ik ben gemaakt van kalksteen (steen). Ik
overleef op deze planeet sinds onbekend. Oorspronkelijk ben ik
van productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Ik behoor
tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 112:
Ik werd in woorden gegoten als een fragment van een vrouw. Ik
behoor tot de collectie egypte. Iemand nam mijn maat volgens
het protocol: hoogte: 10 cm, breedte: 10 cm, diepte: 3,5 cm.
Iemand besliste me deze naam te geven: fragment. Vertaald
naar een index, ben ik nummer e.03908. Mijn botten zijn van
keramiek (aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat terug tot -332 /
395. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
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vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 113:
Iemand karakteriseerde me als een fragment van een vrouw.
Je kan me vinden in de collectie egypte. Vind je me groot
met de volgende maten? hoogte: 10 cm, breedte: 8,5 cm,
diepte: 7 cm. De naam die ik kreeg, is fragment. Als ik
ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een
nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, e.03913. Mijn
botten zijn van keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in
na -332. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in produc-
tieplaats: egypte (onzeker) (afrika > noord-afrika) vindplaats:
onbekend (onzeker). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 114:
Ik werd in woorden gegoten als een fragment van het hoofd van
een vrouw. Ik werd geklasseerd in de collectie egypte. Ik vraag
me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
3,5 cm, breedte: 2,5 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is frag-
ment. Mijn officiële naam lijkt me e.03713. Mijn botten zijn van
keramiek (aarde > klei). Ik zou nog familie kunnen terugvinden
in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats:
meroë (afrika > noord-afrika > soedan > ash-shamaliyah (re-
gio) > nijl (provincie)). Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 115:
Ik werd gerangschikt als een gedrapeerde vrouw. De collectie
die me werd toegekend is de collectie egypte. Ik vraag me af
of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 7

41 41

41 41



40

cm, breedte: 3,5 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een
beeldje. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
e.04015. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Mijn grootoud-
ers moeten geleefd hebben voor -332 / 395. Ik kom uit produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 116:
Ik word voorgesteld als een grafbeeldje van een vrouw. Iemand
koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie egypte. Ik
vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen:
hoogte: 25,5 cm, breedte: 6,5 cm. Ik word gedefinieerd als een
beeldje. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
e.07994. Mijn lichaam is van hout (plantaardig). Mijn ge-
boorteplaats is productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 117:
Ik behoor tot de collectie egypte. Mijn maat is: hoogte: 12
cm, breedte: 8,5 cm. Iemand besliste me deze naam te geven:
grafkegel. Vertaald naar een index, ben ik nummer e.03984. Ik
ben gemaakt van aardewerk (keramiek > categorieën). Ik werd
geboren in -1550 / -1069. Mijn roots liggen in productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
Voorwerp 118:
Ik ben schijnbaar een hoofd van een beeldje van een vrouw. De
collectie die me werd toegekend is de collectie egypte. Ik draag
het label van kop (beeldhouwwerk). Ooit indexeerde iemand

42 42

42 42



41

me met het nummer e.02866. Ik besta uit keramiek (aarde
> klei). Mijn genealogie gaat terug tot onbekend. Ik reisde
hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 119:
Iemand karakteriseerde me als een hoofd van een beeldje van
een vrouw. De collectie die me werd toegekend is de collectie
egypte. Iemand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte:
4,2 cm, breedte: 4,8 cm, diepte: 4,1 cm. Iemand besliste me
deze naam te geven: fragment. Je kan me terugvinden in
het archief als e.09135. Ik besta uit kalksteen (steen). Mijn
grootouders moeten geleefd hebben voor -1550 / -1069. Mijn
roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika).
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 120:
Ik werd in woorden gegoten als een hoofd van een vrouw. Ik
werd geplaatst in de collectie egypte. Dit zijn mijn opmetingen:
hoogte: 7 cm, breedte: 6 cm. Iemand besliste me deze naam te
geven: kop (beeldhouwwerk). Ik werd geïnventariseerd met het
nummer e.04057. Mijn lichaam is van keramiek (aarde > klei).
Mijn genealogie gaat terug tot -664 / -332. Ik kom uit produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 121:
Ik word voorgesteld als een hoofd van een vrouw. Ik werd
geplaatst in de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte:
11,5 cm. Men noemt mij ook domweg een model. Ik werd
geïnventariseerd met het nummer e.07138. Ik ben gemaakt
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van kalksteen (steen). Mijn geschiedenis gaat terug tot -664
/ -29. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 122:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: hoofd van een vrouw.
Ik behoor tot de collectie egypte. Mijn verhoudingen zijn:
hoogte: 14 cm, breedte: 8 cm, diepte: 9 cm. Ik werd getagged
als een beeldje. Mijn persoonlijk nummer is e.03945. Mijn vlees
is kalksteen (steen). Mijn grootouders moeten geleefd hebben
voor -332 / 395. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor
tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 123:
Ik werd gerangschikt als een hoofd van een vrouw. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Iemand nam mijn
maat volgens het protocol: hoogte: 13 cm, breedte: 5,5 cm,
diepte: 4 cm. Ik word gedefinieerd als een kop (beeldhouww-
erk). Mijn persoonlijk nummer is e.03909. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds -332
/ 395. Mijn roots liggen in productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 124:
Een mens klasseerde me als een hoofd van een vrouw. Ik
werd ondergebracht in de collectie egypte. Mijn afmetingen
zijn hoogte: 7,5 cm, breedte: 5 cm, diepte: 3,5 cm. Ik word
gedefinieerd als een kop (beeldhouwwerk). Je kan me terugvin-
den in het archief als e.03942. Mijn botten zijn van keramiek
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(aarde > klei). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd
van -332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn cul-
turele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 125:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: hoofd van een vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Voor het geval je op een
dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte:
7 cm, breedte: 4,5 cm, diepte: 5,5 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een beeldje. Mijn officiële naam lijkt me e.03946.
Ik ben gemaakt van keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in
-332 / 395. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 126:
Iemand karakteriseerde me als een hoofd van een vrouw. Ie-
mand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie egypte.
Voor het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor
me te ontwerpen: hoogte: 7 cm, breedte: 4,5 cm, diepte: 4,5
cm. Mijn officiële voorwerpnaam is kop (beeldhouwwerk). Als
ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een
nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, e.03947. Mijn
botten zijn van keramiek (aarde > klei). Mijn geschiedenis
gaat terug tot -332 / 395. Ik reisde hiernaartoe vanuit produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 127:
Ik ben schijnbaar een hoofd van een vrouw. Ik werd opgenomen
in de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 7 cm, breedte:
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4,5 cm, diepte: 5 cm. Ik werd getagged als een kop (beeld-
houwwerk). Vertaald naar een index, ben ik nummer e.03957.
Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in -332
/ 395. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 128:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: hoofd van een vrouw.
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie egypte. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 8,5 cm, breedte:
4,5 cm. Ik werd getagged als een kop (beeldhouwwerk). Mijn
persoonlijk nummer is e.04001. Mijn lichaam is van keramiek
(aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds -332 / 395.
Ik werd geboren in productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 129:
Ik word voorgesteld als een hoofd van een vrouw. Ik werd
ondergebracht in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in
je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 7,5 cm,
breedte: 6 cm. Ik word gedefinieerd als een kop (beeldhouww-
erk). Ooit indexeerde iemand me met het nummer e.04002.
Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Mijn grootouders
moeten geleefd hebben voor -332 / 395. Mijn geboorteplaats is
productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: on-
bekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 130:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: hoofd van een vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn
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hoogte: 9 cm, breedte: 5,5 cm. De naam die ik kreeg, is kop
(beeldhouwwerk). Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou
hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn
nummer, e.04004. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Ik
overleef op deze planeet sinds -332 / 395. Ik reisde hiernaar-
toe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 131:
Ik ben schijnbaar een hoofd van een vrouw. Je kan me vin-
den in de collectie egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 8
cm, breedte: 5,5 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een
kop (beeldhouwwerk). Je kan me terugvinden in het archief
als e.04005. Ik ben gemaakt van keramiek (aarde > klei). Ik
overleef op deze planeet sinds -332 / 395. Oorspronkelijk ben
ik van productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vind-
plaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 132:
Ik word beschreven als een hoofd van een vrouw. Ik werd
geplaatst in de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn hoogte: 6
cm, breedte: 4,5 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is kop (beeld-
houwwerk). Mijn persoonlijk nummer is e.04008. Mijn vlees is
keramiek (aarde > klei). Een mens moet me gemaakt hebben
in de tijd van -332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 133:
Men noemt me een hoofd van een vrouw. Je kan me vinden in
de collectie egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 3,2 cm,
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breedte: 4,5 cm. Ik werd getagged als een kop (beeldhouww-
erk). Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
e.04010. Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Ik
ben heel erg oud, van -332 / 395. Mijn roots liggen in produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 134:
Een persoon portretteerde me als een hoofd van een vrouw.
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie egypte. Voor
het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te
ontwerpen: hoogte: 4,8 cm, breedte: 4 cm. Ik draag het label
van kop (beeldhouwwerk). Ooit indexeerde iemand me met het
nummer e.04014. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Mijn
genealogie gaat terug tot -332 / 395. Ik werd geboren in produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 135:
Een persoon portretteerde me als een hoofd van een vrouw.
Ik werd ondergebracht in de collectie egypte. Mijn maat is:
hoogte: 8 cm, breedte: 5 cm. Iemand bepaalde mijn aard,
ik ben een kop (beeldhouwwerk). Mijn officiële naam lijkt me
e.04018. Mijn lichaam is van keramiek (aarde > klei). Ik dateer
van -332 / 395. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 136:
Ik word beschreven als een hoofd van een vrouw. De collec-
tie die me werd toegekend is de collectie egypte. Vind je me
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groot met de volgende maten? hoogte: 7,8 cm, breedte: 5,4 cm.
Ik word gedefinieerd als een kop (beeldhouwwerk). Ooit index-
eerde iemand me met het nummer e.04020. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Ik dateer van -332 / 395. Ik reisde
hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 137:
Ik werd gerangschikt als een hoofd van een vrouw. Ik ken mijn
plaats in de collectie egypte. Vind je me groot met de vol-
gende maten? hoogte: 7,8 cm, breedte: 4,8 cm. Mijn officiële
voorwerpnaam is kop (beeldhouwwerk). Ik draag het num-
mer e.04021. Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei).
Ik ben heel erg oud, van -332 / 395. Ik reisde hiernaartoe
vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vind-
plaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 138:
Men noemt me een hoofd van een vrouw. Ik werd opgenomen
in de collectie egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 5,5
cm, breedte: 3,4 cm. In generisch opzicht ben ik een kop
(beeldhouwwerk). Ooit indexeerde iemand me met het num-
mer e.04022. Ik ben gemaakt van keramiek (aarde > klei). Een
mens moet me gemaakt hebben in de tijd van -332 / 395. Mijn
roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 139:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: hoofd van een vrouw.
Ik werd opgenomen in de collectie egypte. Iemand nam mijn
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maat volgens het protocol: hoogte: 5,5 cm, breedte: 4 cm.
Men noemt mij ook domweg een kop (beeldhouwwerk). Ik werd
geïnventariseerd met het nummer e.04024. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in -332 / 395. Ik werd
geboren in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 140:
Een persoon portretteerde me als een hoofd van een vrouw.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Dit is
mijn maat: hoogte: 4,3 cm, breedte: 3,4 cm. De naam die ik
kreeg, is kop (beeldhouwwerk). Ik draag het nummer e.04028.
Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Ik ben heel erg
oud, van -332 / 395. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 141:
Ik word beschreven als een hoofd van een vrouw. Je kan me
vinden in de collectie egypte. Voor het geval je op een dag
zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 4,4
cm, breedte: 3,5 cm. Men noemt mij ook domweg een kop
(beeldhouwwerk). Ooit indexeerde iemand me met het num-
mer e.04029. Ik besta uit keramiek (aarde > klei). Ik dateer
van -332 / 395. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn cul-
turele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 142:
Ik werd in woorden gegoten als een hoofd van een vrouw. Ik
werd ondergebracht in de collectie egypte. Dit is mijn maat:
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hoogte: 7,5 cm, breedte: 4,8 cm. De naam die ik kreeg, is
kop (beeldhouwwerk). Je kan me terugvinden in het archief als
e.04032. Ik ben gemaakt van keramiek (aarde > klei). Ik werd
geboren in -332 / 395. Ik zou nog familie kunnen terugvin-
den in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 143:
Ik ben schijnbaar een hoofd van een vrouw. Iemand besliste me
op te lijsten in de collectie egypte. Dit zijn mijn opmetingen:
hoogte: 4,5 cm, breedte: 4 cm. Ik draag het label van kop
(beeldhouwwerk). Mijn persoonlijk nummer is e.04038. Ik ben
gemaakt van keramiek (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de
periode -332 / 395. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 144:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: hoofd van een vrouw.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Voor het
geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwer-
pen: hoogte: 4,5 cm, breedte: 3 cm. De naam die ik kreeg, is
kop (beeldhouwwerk). Ik werd geïnventariseerd met het num-
mer e.04048. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Ik werd
gemaakt in de periode -332 / 395. Ik zou nog familie kunnen
terugvinden in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 145:
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Ik ben schijnbaar een kauroïde met de voorstelling van een
vrouw (selkis?). Ik werd geklasseerd in de collectie egypte. Ie-
mand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 1,6 cm,
breedte: 1 cm, diepte: 0,5 cm. In generisch opzicht ben ik
een stempelzegel. Ik draag het nummer e.02109. Ik besta uit
faience (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik ben heel
erg oud, van -1550 / -1295. Oorspronkelijk ben ik van pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: gurob
(afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio) > al-
fayyum (gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van egyp-
tisch. _____________
Voorwerp 146:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: klein hoofd van een
vrouw die op haar rug ligt, met ingelegde ogen, zwart haar. Ik
behoor tot de collectie egypte. Men noemt mij ook domweg een
kop (beeldhouwwerk). Vertaald naar een index, ben ik num-
mer e.03075. Mijn lichaam is van brons (metaal > legering >
koperlegering). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor
onbekend. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 147:
Een persoon portretteerde me als een klein monument: naakte
vrouw in een klein aedicula. Iemand besliste dat ik behoor
tot de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn hoogte: 13,5 cm,
breedte: 8,1 cm, diepte: 3,5 cm. Mijn officiële voorwerpnaam
is model. Ik draag het nummer e.02493. Mijn botten zijn
van kalksteen (steen). Ik overleef op deze planeet sinds -664
/ -332. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte
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(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 148:
Iemand karakteriseerde me als een kleine groep van zittende
vrouw, staande vrouw, harpiste met inscriptie. Ik werd geklasseerd
in de collectie egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 18 cm,
breedte: 18 cm, diepte: 12 cm. Ik word gedefinieerd als een
beeldhouwwerk. Ik draag het nummer e.02638. Ik ben gemaakt
van kalksteen (steen). Een mens moet me gemaakt hebben in
de tijd van -2125 / -1650. Mijn roots liggen in productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor
tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 149:
Ik werd gerangschikt als een lamp met gesloten reservoir, dek-
sel versierd met het hoofd van een vrouw. Ik ken mijn plaats
in de collectie egypte. Voor het geval je op een dag zou beslis-
sen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 9,5 cm. In
generisch opzicht ben ik een lamp. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, e.03736. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in onbekend. Ik
zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 150:
Men noemt me een liggende vrouw. Iemand besliste dat ik be-
hoor tot de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn hoogte: 34,5
cm, breedte: 12 cm, diepte: 9 cm. In generisch opzicht ben
ik een beeldje. Ooit indexeerde iemand me met het nummer
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e.02591. Mijn vlees is kalksteen (steen). Ik werd geboren in
-1550 / -1295. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: dayr
rifeh (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio) >
assioet (gouvernoraat)). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 151:
Ik word beschreven als een liggende vrouw. Ik maak deel uit
van de collectie egypte. Vind je me groot met de volgende
maten? hoogte: 7,7 cm, breedte: 11 cm, diepte: 3,5 cm. Ik
word gedefinieerd als een beeldje. Ik draag het nummer e.03879.
Ik besta uit keramiek (aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van
-332 / 395. Mijn roots liggen in productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 152:
Ik werd in woorden gegoten als een lijkkisten van oesirmes en
een anonieme mummie. Ik werd geklasseerd in de collectie
egypte. Dit zijn mijn opmetingen: lengte: 198 cm, breedte: 64
cm, hoogte: 66 cm. Men noemt mij ook domweg een doodskist.
Mijn officiële naam lijkt me e.05889. Mijn botten zijn van hout
(plantaardig) vlas (linum usitatissimum) (plantaardig > vezel
> plantenvezel). Mijn geschiedenis gaat terug tot ca. -747 / -
525. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: thebe (diospolis magna) (afrika > oude egypte). Ik
behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 153:
Ik ben schijnbaar een magisch beeldje van vrouw. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie egypte. Voor het geval
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je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen:
hoogte: 14,5 cm, breedte: 3,2 cm, diepte: 2 cm. Ik draag het
label van beeldje. Je kan me terugvinden in het archief als
e.07262b. Mijn essentie is van was (grondstof onbepaald). Ik
ben heel erg oud, van -2125 / -1985. Ik zou nog familie kunnen
terugvinden in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: gebelein (onzeker) (afrika > noord-afrika > egypte
> opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Ik behoor tot
de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 154:
Een mens klasseerde me als een magisch beeldje van een vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn
hoogte: 12,8 cm, breedte: 3,4 cm, diepte: 2,3 cm. Ik word
gedefinieerd als een beeldje. Als ik ooit een Belgische iden-
titeitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten to-
evoegen voor mijn nummer, e.07264b. Ik besta uit was (grond-
stof onbepaald). Mijn genealogie gaat terug tot -2125 / -1985
(onzeker). Ik werd geboren in productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: gebelein (onzeker) (afrika > noord-
afrika > egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 155:
Een persoon portretteerde me als een magisch beeldje van vrouw.
Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie
egypte. Mijn afmetingen zijn hoogte: 11,7 cm, breedte: 3,3
cm, diepte: 1,6 cm. Men noemt mij ook domweg een beeldje.
Ik werd geïnventariseerd met het nummer e.07263b. Mijn vlees
is was (grondstof onbepaald). Ik dateer van onbekend. Mijn ge-
boorteplaats is productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: gebelein (onzeker) (afrika > noord-afrika > egypte
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> opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 156:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: magisch beeldje van
vrouw. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie egypte.
Mijn afmetingen zijn hoogte: 10,5 cm, breedte: 2,9 cm, diepte:
1,3 cm. Men noemt mij ook domweg een beeldje. Ooit index-
eerde iemand me met het nummer e.07266. Mijn lichaam is van
was (grondstof onbepaald). Ik werd geboren in -3000 / -2686.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: gebelein (onzeker) (afrika > noord-
afrika > egypte > opper-egypte (regio) > qina (gouvernoraat)).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 157:
Ik werd gerangschikt als een man en vrouw. Ik behoor tot de
collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met
deze afmetingen: hoogte: 11 cm, breedte: 3,8 cm. Men noemt
mij ook domweg een beeldje. Ik draag het nummer e.04016.
Ik besta uit aardewerk (keramiek > categorieën). Ik werd ge-
boren in -332 / 395. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is egyp-
tisch. _____________
Voorwerp 158:
Een persoon portretteerde me als een model van vrouw, zonder
armen of benen. Ik werd geplaatst in de collectie egypte. Ie-
mand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 31 cm.
In generisch opzicht ben ik een model. Ik draag het num-
mer e.02963. Ik besta uit aarde. Mijn geschiedenis gaat terug
tot -4000 / -3000. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
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(afrika > noord-afrika) vindplaats: el-mahasna (afrika > noord-
afrika > egypte > opper-egypte (regio) > sohag (gouvernoraat)).
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 159:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: mummiemasker van
een vrouw. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie
egypte. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 18,7 cm, breedte:
16,9 cm. Ik draag het label van mummiemasker. Je kan me
terugvinden in het archief als e.08248. Mijn lichaam is van gips
(steen > mineraal). Mijn grootouders moeten geleefd hebben
voor 101 / 300. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 160:
Een persoon portretteerde me als een naakte rechtopstaande
vrouw, handen naast het lichaam. Iemand besliste dat ik be-
hoor tot de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak
zou passen met deze afmetingen: hoogte: 18 cm, breedte: 6,5
cm. De naam die ik kreeg, is beeldje. Mijn persoonlijk num-
mer is e.08005. Ik besta uit keramiek (aarde > klei). Ik werd
geboren in -664 / -525. Mijn geboorteplaats is productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
Voorwerp 161:
Iemand karakteriseerde me als een naakte vrouw. Iemand besliste
me op te lijsten in de collectie egypte. Iemand besliste me deze
naam te geven: beeldje. Mijn officiële naam lijkt me e.02528.
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Mijn lichaam is van keramiek (aarde > klei). Mijn grootoud-
ers moeten geleefd hebben voor onbekend. Ik reisde hiernaar-
toe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 162:
Ik werd gerangschikt als een naakte vrouw. Ik maak deel uit
van de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn hoogte: 13,2 cm,
breedte: 9 cm. Men noemt mij ook domweg een beeldje. Mijn
persoonlijk nummer is e.02838. Mijn vlees is keramiek (aarde
> klei). Ik overleef op deze planeet sinds onbekend. Ik werd
geboren in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 163:
Een mens klasseerde me als een naakte vrouw. Ik werd geklasseerd
in de collectie egypte. Ik werd getagged als een beeldje. Mijn
officiële naam lijkt me e.02839. Ik besta uit keramiek (aarde >
klei). Ik werd geboren in onbekend. Ik werd geboren in produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 164:
Ik word beschreven als een naakte vrouw. Iemand besliste dat
ik behoor tot de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte:
10,9 cm, breedte: 4,5 cm. Ik werd getagged als een beeldje.
Mijn officiële naam lijkt me e.02840. Ik besta uit keramiek
(aarde > klei). Ik werd geboren in onbekend. Ik reisde hier-
naartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
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Voorwerp 165:
Ik word voorgesteld als een naakte vrouw. Ik ken mijn plaats in
de collectie egypte. Mijn maat is: hoogte: 7,5 cm. De naam die
ik kreeg, is beeldje. Vertaald naar een index, ben ik nummer
e.06384. Mijn botten zijn van hout (plantaardig). Ik werd
geboren in -1550 / -1069. Ik kom uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 166:
Ik werd gerangschikt als een naakte vrouw. Je kan me vinden
in de collectie egypte. Ik word gedefinieerd als een beeldje.
Mijn persoonlijk nummer is e.02526. Ik besta uit keramiek
(aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds -332 / 395.
Ik werd geboren in productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 167:
Ik werd gerangschikt als een naakte vrouw. Iemand besliste
dat ik behoor tot de collectie egypte. Ik vraag me af of ik
in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 22 cm,
breedte: 9 cm, diepte: 4,5 cm. Men noemt mij ook domweg
een beeldje. Je kan me terugvinden in het archief als e.03854.
Mijn lichaam is van keramiek (aarde > klei). Ik dateer van
-332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 168:
Men noemt me een naakte vrouw. Ik werd opgenomen in de
collectie egypte. Vind je me groot met de volgende maten?
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hoogte: 15 cm, breedte: 12 cm, diepte: 4,5 cm. Iemand besliste
me deze naam te geven: beeldje. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, e.03855. Mijn botten zijn van
keramiek (aarde > klei). Ik dateer van -332 / 395. Mijn roots
liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 169:
Ik ben schijnbaar een naakte vrouw. Ik werd opgenomen in de
collectie egypte. Iemand nam mijn maat volgens het protocol:
hoogte: 6 cm, breedte: 6,5 cm, diepte: 2 cm. Iemand bepaalde
mijn aard, ik ben een beeldje. Als ik ooit een Belgische iden-
titeitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoe-
gen voor mijn nummer, e.03856. Mijn lichaam is van keramiek
(aarde > klei). Ik werd geboren in -332 / 395. Ik zou nog fam-
ilie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 170:
Iemand karakteriseerde me als een naakte vrouw. Ik maak deel
uit van de collectie egypte. Iemand nam mijn maat volgens het
protocol: hoogte: 5 cm, breedte: 4 cm, diepte: 2 cm. Ik draag
het label van beeldje. Ik draag het nummer e.03857. Ik besta
uit keramiek (aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds
-332 / 395. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 171:
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Een mens klasseerde me als een naakte vrouw. Ik behoor
tot de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 19 cm,
breedte: 5,5 cm, diepte: 7 cm. Iemand besliste me deze naam
te geven: beeldje. Ik werd geïnventariseerd met het nummer
e.03860. Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Mijn
grootouders moeten geleefd hebben voor -332 / 395. Ik werd
geboren in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 172:
Men noemt me een naakte vrouw. Iemand koos ervoor me
te ordenen als deel van de collectie egypte. Mijn afmetingen
zijn hoogte: 18,5 cm, breedte: 9 cm, diepte: 5,5 cm. Iemand
bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Vertaald naar een in-
dex, ben ik nummer e.03867. Mijn lichaam is van keramiek
(aarde > klei). Ik dateer van -332 / 395. Aanvankelijk mi-
greerde ik uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 173:
Een mens klasseerde me als een naakte vrouw die halsketting
met schelpen en riem draagt. Ik werd geklasseerd in de collectie
egypte. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 18 cm, breedte: 4,6
cm, diepte: 3,2 cm. De naam die ik kreeg, is beeldje. Mijn
officiële naam lijkt me e.07211. Mijn lichaam is van hout (plan-
taardig). Mijn geschiedenis gaat terug tot -2125 / -1650. Ik
zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 174:
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Men noemt me een naakte vrouw dragende een grote vaas. De
collectie die me werd toegekend is de collectie egypte. Mijn
officiële voorwerpnaam is beeldje. Je kan me terugvinden in
het archief als e.02847. Mijn botten zijn van keramiek (aarde
> klei). Ik werd geboren in onbekend. Oorspronkelijk ben
ik van productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 175:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: naakte vrouw en
meisje onder een portiek, ondersteund door twee zuilen met
een kapiteel in de vorm van het hoofd van bes. Ik behoor tot
de collectie egypte. Iemand besliste me deze naam te geven:
bas-reliëf; laagreliëf. Vertaald naar een index, ben ik nummer
e.02525. Ik ben gemaakt van keramiek (aarde > klei). Ik ben
heel erg oud, van -332 / 395. Mijn geboorteplaats is produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 176:
Iemand karakteriseerde me als een naakte vrouw in een kleine
aedicula. Ik werd ondergebracht in de collectie egypte. Dit zijn
mijn opmetingen: hoogte: 15,8 cm, breedte: 8,2 cm, diepte:
1,5 cm. In generisch opzicht ben ik een beeldje. Als ik ooit
een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw
veld moeten toevoegen voor mijn nummer, e.02531. Mijn vlees
is steen. Ik dateer van -664 / -332. Aanvankelijk migreerde
ik uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vind-
plaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 177:
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Ik word beschreven als een naakte vrouw in een kleine aedicula.
De collectie die me werd toegekend is de collectie egypte. Vind
je me groot met de volgende maten? hoogte: 12,5 cm, breedte:
8,2 cm, diepte: 1,7 cm. Ik werd getagged als een beeldje. Als
ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een
nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, e.02532. Ik
besta uit steen. Ik werd geboren in -664 / -332. Mijn ge-
boorteplaats is productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 178:
Ik word beschreven als een naakte vrouw in een kleine aedicula.
Je kan me vinden in de collectie egypte. Iemand nam mijn maat
volgens het protocol: hoogte: 10,5 cm, breedte: 7,5 cm, diepte:
1,5 cm. De naam die ik kreeg, is beeldje. Mijn persoonlijk
nummer is e.02533. Mijn essentie is van steen. Mijn grootoud-
ers moeten geleefd hebben voor -664 / -332. Aanvankelijk mi-
greerde ik uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 179:
Iemand karakteriseerde me als een naakte vrouw in een kleine
aedicula. Ik behoor tot de collectie egypte. Dit zijn mijn
opmetingen: hoogte: 8,7 cm, breedte: 5,2 cm, diepte: 1,7
cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Ooit
indexeerde iemand me met het nummer e.02534. Mijn vlees
is steen. Ik werd gemaakt in de periode -664 / -332. Mijn
roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
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Voorwerp 180:
Ik ben schijnbaar een naakte vrouw liggend op een bed, een
kind daarnaast. Ik maak deel uit van de collectie egypte. Mijn
verhoudingen zijn: hoogte: 12 cm, breedte: 6,5 cm. Men noemt
mij ook domweg een beeldje. Je kan me terugvinden in het
archief als e.08434. Mijn lichaam is van kalksteen (steen). Ik
ben heel erg oud, van onbekend. Ik kom uit productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is
egyptisch. _____________
Voorwerp 181:
Ik werd gerangschikt als een oesjabti van de vrouw tamit. Ie-
mand besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Dit zijn
mijn opmetingen: hoogte: 8,3 cm, breedte: 3,4 cm, diepte: 2,9
cm. Ik draag het label van sjabti. Ik werd geïnventariseerd
met het nummer e.09053. Mijn vlees is faience (aarde > klei
> keramiek > aardewerk). Mijn geschiedenis gaat terug tot
-1069 / -656. Mijn geboorteplaats is productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Mijn culturele achtergrond is egyp-
tisch. _____________
Voorwerp 182:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: onderst deel van een
beeldje van een vrouw gekleed in een peplos, blote voeten. Ik
maak deel uit van de collectie egypte. Voor het geval je op een
dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 10
cm, breedte: 9,4 cm, diepte: 6 cm. Men noemt mij ook domweg
een fragment van een beeldje. Ik draag het nummer e.01206.
Mijn essentie is van keramiek (aarde > klei). Ik dateer van -30 /
395. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: ihnasiyat al-madinah (herakleopo-
lis) (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio)
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> bani suwayf (gouvernoraat)). Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 183:
Ik ben schijnbaar een oude gehurkte vrouw met een kantharos in
de handen. Ik werd ondergebracht in de collectie egypte. Voor
het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te
ontwerpen: hoogte: 10 cm. Ik word gedefinieerd als een beeldje.
Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men
een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, e.06279.
Mijn lichaam is van keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in
-332 / 395. Ik werd geboren in productieplaats: egypte (afrika
> noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 184:
Ik werd in woorden gegoten als een plaatje met de voorstelling
van een vrouw met een schijf met pluim op het hoofd. De col-
lectie die me werd toegekend is de collectie egypte. Iemand nam
mijn maat volgens het protocol: hoogte: 7,7 cm, breedte: 4,6
cm, diepte: 0,3 cm. Ik werd getagged als een plaatje. Vertaald
naar een index, ben ik nummer e.03421. Mijn vlees is aarde.
Mijn geschiedenis gaat terug tot onbekend. Ik reisde hiernaar-
toe vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vin-
dplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 185:
Een mens klasseerde me als een plaatje met een zittende vrouw.
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie egypte. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 17 cm, breedte:
8 cm, diepte: 4 cm. Ik draag het label van plaatje. Je kan
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me terugvinden in het archief als e.03871. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Een mens moet me gemaakt hebben
in de tijd van -332 / 395. Ik kom uit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 186:
Iemand karakteriseerde me als een sfinx met een buste van
een vrouw. De collectie die me werd toegekend is de collec-
tie egypte. Mijn maat is: hoogte: 6 cm, breedte: 5 cm, diepte:
3,7 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: beeldje. Je
kan me terugvinden in het archief als e.03840. Ik ben gemaakt
van keramiek (aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van -332 /
395. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 187:
Ik ben schijnbaar een staande jonge vrouw. Iemand koos ervoor
me te ordenen als deel van de collectie egypte. Vind je me
groot met de volgende maten? hoogte: 47,9 cm, breedte: 6,2
cm, diepte: 11,2 cm. Ik draag het label van beeldje. Mijn
persoonlijk nummer is e.06885. Ik ben gemaakt van pleister
(bewerkt materiaal > mineraal) hout (plantaardig). Ik ben heel
erg oud, van -1295 / -1069 (onzeker). Ik zou nog familie kunnen
terugvinden in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 188:
Ik word voorgesteld als een staande steatopische vrouw met
afgebroken armen. Ik behoor tot de collectie egypte. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 13 cm, breedte:
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6 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: beeldje. Ik
draag het nummer e.03007. Ik besta uit keramiek (aarde >
klei). Ik ben heel erg oud, van -4000 / -3000. Oorspronke-
lijk ben ik van productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 189:
Ik werd in woorden gegoten als een syrische vrouw. Ik werd
geplaatst in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak
zou passen met deze afmetingen: hoogte: 6,5 cm, breedte: 4,5
cm. De naam die ik kreeg, is ostrakon. Mijn persoonlijk num-
mer is e.06382. Ik besta uit kalksteen (steen). Een mens moet
me gemaakt hebben in de tijd van -1295 / -1069. Ik kom uit pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: dayr
al-madinah (onzeker) (afrika > noord-afrika > egypte > opper-
egypte (regio) > qina (gouvernoraat)). Mijn culturele achter-
grond is egyptisch. _____________
Voorwerp 190:
Ik werd in woorden gegoten als een torso van vrouw. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Iemand nam mijn
maat volgens het protocol: hoogte: 7 cm, breedte: 3 cm. Ik
word gedefinieerd als een beeldhouwwerk. Ik draag het num-
mer e.07261. Mijn lichaam is van hout (plantaardig). Mijn
grootouders moeten geleefd hebben voor -1550 / -1069. Mijn ge-
boorteplaats is productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 191:
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Een persoon portretteerde me als een votiefbeeldje van een
naakte vrouw. Iemand besliste dat ik behoor tot de collec-
tie egypte. Voor het geval je op een dag zou beslissen om een
jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 6 cm, breedte: 1,5 cm,
diepte: 0,8 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Ver-
taald naar een index, ben ik nummer e.09054. Ik ben gemaakt
van faience (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Mijn ge-
nealogie gaat terug tot -1550 / -1069. Ik reisde hiernaartoe
vanuit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Mijn
culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 192:
Ik word voorgesteld als een vrouw. Iemand koos ervoor me te
ordenen als deel van de collectie egypte. Mijn verhoudingen
zijn: hoogte: 4 cm. Ik draag het label van beeldje. Ik draag
het nummer e.03603a. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei).
Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: faras (afrika > noord-afrika > soedan
> ash-sharikiyah (regio) > kassala (provincie)). Ik behoor tot
de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 193:
Iemand karakteriseerde me als een vrouw. Je kan me vinden
in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou
passen met deze afmetingen: hoogte: 5,5 cm. Iemand besliste
me deze naam te geven: beeldje. Vertaald naar een index,
ben ik nummer e.03603b. Mijn essentie is van keramiek (aarde
> klei). Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-
afrika) vindplaats: faras (afrika > noord-afrika > soedan >
ash-sharikiyah (regio) > kassala (provincie)). Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 194:
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Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: vrouw. Iemand besliste
dat ik behoor tot de collectie egypte. Voor het geval je op een
dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte:
5,5 cm. Men noemt mij ook domweg een beeldje. Je kan me
terugvinden in het archief als e.07121. Ik ben gemaakt van
brons (metaal > legering > koperlegering). Mijn geboorteplaats
is productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats:
onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 195:
Ik word voorgesteld als een vrouw. Je kan me vinden in de
collectie egypte. Iemand nam mijn maat volgens het proto-
col: hoogte: 7,5 cm, breedte: 3,5 cm. Ik word gedefinieerd als
een beeldje. Mijn officiële naam lijkt me e.00501. Mijn vlees
is faience (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik over-
leef op deze planeet sinds -3000 / -2686. Ik kom uit produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: abydos
(afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio) > so-
hag (gouvernoraat)). Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 196:
Een persoon portretteerde me als een vrouw. Ik behoor tot
de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 14,8 cm. Ik
draag het label van beeldje. Je kan me terugvinden in het
archief als e.07294. Mijn vlees is hout (plantaardig). Ik over-
leef op deze planeet sinds -2686 / -2125. Aanvankelijk mi-
greerde ik uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 197:
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Een mens klasseerde me als een vrouw. De collectie die me werd
toegekend is de collectie egypte. In generisch opzicht ben ik een
beeldje. Ooit indexeerde iemand me met het nummer e.02946.
Mijn essentie is van keramiek (aarde > klei). Ik overleef op deze
planeet sinds -1550 / -1295. Ik reisde hiernaartoe vanuit pro-
ductieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: aby-
dos (afrika > noord-afrika > egypte > opper-egypte (regio) >
sohag (gouvernoraat)). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 198:
Ik ben schijnbaar een vrouw. Je kan me vinden in de collectie
egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 21 cm, breedte: 6,5 cm,
diepte: 4 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is beeldje. Mijn offi-
ciële naam lijkt me e.05313. Mijn essentie is van albast (steen >
mineraal). Ik ben heel erg oud, van -1550 / -1068 (onzeker). Ik
kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Mijn
culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 199:
Een persoon portretteerde me als een vrouw. Ik werd geplaatst
in de collectie egypte. Voor het geval je op een dag zou beslissen
om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 7,7 cm. Iemand
besliste me deze naam te geven: sjabti. Vertaald naar een
index, ben ik nummer e.06112. Ik besta uit faience (keramiek
> categorieën). Mijn geschiedenis gaat terug tot -747 / -656.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: nuri (afrika > noord-afrika > soedan
> ash-shamaliyah (regio) > nijl (provincie)). Ik behoor tot de
cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 200:
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Ik werd in woorden gegoten als een vrouw. Je kan me vinden
in de collectie egypte. Mijn maat is: hoogte: 7 cm, breedte:
5,5 cm, diepte: 3 cm. Iemand besliste me deze naam te geven:
beeldje. Mijn officiële naam lijkt me e.03950. Mijn essentie is
van keramiek (aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van -332 /
395. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor
tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 201:
Ik werd gerangschikt als een vrouw die de borst aan een kind
geeft. Ik werd geklasseerd in de collectie egypte. Mijn afmetin-
gen zijn hoogte: 9,1 cm, breedte: 4,3 cm, diepte: 2,6 cm. Men
noemt mij ook domweg een beeldje. Ooit indexeerde iemand
me met het nummer e.08328. Mijn lichaam is van keramiek
(aarde > klei). Ik werd geboren in onbekend. Mijn roots liggen
in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats:
elkab (nekheb; eileithyaspolis) (afrika > noord-afrika > egypte
> opper-egypte (regio) > aswan (gouvernoraat)). Mijn cul-
turele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 202:
Een mens klasseerde me als een vrouw die een bijl opheft. Ik
werd geplaatst in de collectie egypte. Vind je me groot met de
volgende maten? hoogte: 12,5 cm, breedte: 9 cm, diepte: 5,5
cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Vertaald
naar een index, ben ik nummer e.03928. Mijn essentie is van
keramiek (aarde > klei). Mijn genealogie gaat terug tot -332 /
395. Ik kom uit productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 203:
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Men noemt me een vrouw die een toorts draagt. Je kan me
vinden in de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 18
cm, breedte: 8 cm, diepte: 3,5 cm. Ik word gedefinieerd als
een beeldje. Ik draag het nummer e.03919. Mijn essentie is van
keramiek (aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van -332 / 395.
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte (afrika >
noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor tot de cultuur
van egyptisch. _____________
Voorwerp 204:
Een persoon portretteerde me als een vrouw die op een bed ligt.
Ik behoor tot de collectie egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 16
cm, breedte: 6 cm, diepte: 9,5 cm. In generisch opzicht ben ik
een beeldje. Ik draag het nummer e.02530. Ik besta uit steen.
Ik dateer van -664 / -331 (onzeker). Ik kom uit productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van
egyptisch. _____________
Voorwerp 205:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: vrouw leunend op een
zuil. Ik werd ondergebracht in de collectie egypte. Dit is mijn
maat: hoogte: 25,5 cm, breedte: 10 cm, diepte: 5,5 cm. Mijn
officiële voorwerpnaam is beeldje. Je kan me terugvinden in
het archief als e.03906. Ik besta uit keramiek (aarde > klei). Ik
werd geboren in -332 / 395. Ik reisde hiernaartoe vanuit produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 206:
Ik word beschreven als een vrouw liggend op een bed. Ik
werd opgenomen in de collectie egypte. Dit zijn mijn opmetin-
gen: hoogte: 12 cm, breedte: 4,7 cm, diepte: 2,9 cm. Ik
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word gedefinieerd als een beeldje. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, e.08429. Ik ben gemaakt van
keramiek (aarde > klei). Ik werd geboren in -1550 / -1069. Ik
zou nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 207:
Ik werd gerangschikt als een vrouw met een kind die op een
bed liggen. Ik werd opgenomen in de collectie egypte. Dit
zijn mijn opmetingen: hoogte: 19,5 cm, breedte: 6 cm, diepte:
6,5 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een beeldje. Mijn
persoonlijk nummer is e.02639. Mijn botten zijn van aardew-
erk (keramiek > categorieën). Mijn geschiedenis gaat terug
tot -1550 / -1069. Ik werd geboren in productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika). Ik behoor tot de cultuur van egyptisch.
_____________
Voorwerp 208:
Ik word beschreven als een vrouw te paard. Ik werd opgenomen
in de collectie egypte. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou
passen met deze afmetingen: hoogte: 19 cm, breedte: 9,5
cm, diepte: 3 cm. Iemand besliste me deze naam te geven:
beeldje. Mijn persoonlijk nummer is e.03881. Mijn botten zijn
van keramiek (aarde > klei). Mijn grootouders moeten geleefd
hebben voor -332 / 395. Mijn geboorteplaats is productieplaats:
egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Ik behoor
tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 209:
Een persoon portretteerde me als een vrouw waarvan de benen
lijken te eindigen op de staart van een slang. Iemand besliste me
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op te lijsten in de collectie egypte. Mijn afmetingen zijn hoogte:
20 cm, breedte: 9 cm, diepte: 4 cm. Mijn officiële voorwerp-
naam is beeldje. Ik draag het nummer e.03918. Ik ben gemaakt
van keramiek (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode
-332 / 395. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in produc-
tieplaats: egypte (afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend.
Mijn culturele achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 210:
Ik werd in woorden gegoten als een zegelamulet in de vorm van
een zogende vrouw. Ik maak deel uit van de collectie egypte.
Mijn afmetingen zijn hoogte: 2,1 cm, breedte: 2 cm, diepte:
2 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: stempelzegel.
Vertaald naar een index, ben ik nummer e.03034. Ik besta uit
steatiet (steen > mineraal). Ik dateer van -2181 / -2160. Mijn
roots liggen in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika)
vindplaats: onbekend. Mijn culturele achtergrond is egyptisch.
_____________
Voorwerp 211:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: zegelamulet in de
vorm van een zogende vrouw. Ik ken mijn plaats in de collectie
egypte. Dit is mijn maat: hoogte: 2,9 cm, breedte: 1,8 cm,
diepte: 1,4 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: stem-
pelzegel. Je kan me terugvinden in het archief als e.03382. Mijn
vlees is steatiet (steen > mineraal). Een mens moet me gemaakt
hebben in de tijd van -2160 / -2055. Ik zou nog familie kunnen
terugvinden in productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika).
Ik behoor tot de cultuur van egyptisch. _____________
Voorwerp 212:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: zittende biddende
vrouw. Ik maak deel uit van de collectie egypte. Dit zijn mijn
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opmetingen: hoogte: 19,5 cm, breedte: 12,5 cm, diepte: 5 cm.
Ik draag het label van beeldje. Vertaald naar een index, ben
ik nummer e.03873. Ik besta uit aardewerk (keramiek > cate-
gorieën). Ik werd gemaakt in de periode -332 / 395. Ik kom uit
productieplaats: egypte (afrika > noord-afrika). Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 213:
Een persoon portretteerde me als een zittende vrouw. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie egypte. Iemand nam
mijn maat volgens het protocol: hoogte: 9,5 cm, breedte: 4
cm, diepte: 3,5 cm. De naam die ik kreeg, is beeldje. Ooit
indexeerde iemand me met het nummer e.03935. Ik besta uit
keramiek (aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat terug tot -
332 / 395. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: egypte
(afrika > noord-afrika) vindplaats: onbekend. Mijn culturele
achtergrond is egyptisch. _____________
Voorwerp 214:
Ik werd in woorden gegoten als een buste van een man en
een vrouw. Ik werd ondergebracht in de collectie europese
etnologie. Mijn maat is: lengte: 11,5 cm, hoogte: 13,5 cm.
Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een pataconvorm. Mijn
officiële naam lijkt me f.00240. Mijn lichaam is van pijpaarde
(aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat terug tot 1775 / 1860.
_____________
Voorwerp 215:
Ik word voorgesteld als een buste van een vrouw in een om-
lijsting. Ik behoor tot de collectie europese etnologie. Mijn
verhoudingen zijn: lengte: 6,8 cm, hoogte: 9 cm. De naam die
ik kreeg, is pataconvorm. Ik draag het nummer f.00004. Mijn
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botten zijn van pijpaarde (aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat
terug tot 1775 / 1860. _____________
Voorwerp 216:
Ik ben schijnbaar een gevleugelde wagen met vrouw getrokken
door een dier. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie
europese etnologie. Dit zijn mijn opmetingen: diameter: 11
cm. Ik word gedefinieerd als een patacon; patagon. Je kan
me terugvinden in het archief als f.03923. Mijn essentie is van
pijpaarde (aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds 1729.
Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: vlaanderen (europa
> west-europa > belgië). _____________
Voorwerp 217:
Ik werd gerangschikt als een hoofd van een vrouw. Ik werd on-
dergebracht in de collectie europese etnologie. Mijn verhoudin-
gen zijn: hoogte: 3,3 cm. Iemand besliste me deze naam te
geven: patacon; patagon. Vertaald naar een index, ben ik num-
mer f.08414. Ik besta uit pijpaarde (aarde > klei). Mijn ge-
nealogie gaat terug tot 1850 / 1950. Ik kom uit productieplaats:
belgië (europa > west-europa). _____________
Voorwerp 218:
Men noemt me een hoofd van een vrouw. De collectie die me
werd toegekend is de collectie europese etnologie. Dit zijn mijn
opmetingen: hoogte: 3 cm. Iemand besliste me deze naam
te geven: patacon; patagon. Ik werd geïnventariseerd met het
nummer f.08415. Mijn botten zijn van pijpaarde (aarde > klei).
Ik overleef op deze planeet sinds 1850 / 1950. Ik zou nog familie
kunnen terugvinden in productieplaats: belgië (europa > west-
europa). _____________
Voorwerp 219:
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Een mens klasseerde me als een hoofd van een vrouw. Ik maak
deel uit van de collectie europese etnologie. Ik vraag me af
of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 3
cm. Men noemt mij ook domweg een patacon; patagon. Je
kan me terugvinden in het archief als f.08416. Mijn essentie is
van pijpaarde (aarde > klei). Ik ben heel erg oud, van 1850
/ 1950. Ik werd geboren in productieplaats: belgië (europa >
west-europa). _____________
Voorwerp 220:
Ik word voorgesteld als een hoofd van een vrouw. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie europese etnologie. Vind
je me groot met de volgende maten? hoogte: 3 cm. Iemand
besliste me deze naam te geven: patacon; patagon. Ik werd
geïnventariseerd met het nummer f.08417. Mijn botten zijn
van pijpaarde (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode
1850 / 1950. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats:
belgië (europa > west-europa). _____________
Voorwerp 221:
Ik word voorgesteld als een hoofd van een vrouw. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie europese etnologie. Dit
is mijn maat: hoogte: 3,3 cm. Men noemt mij ook domweg
een patacon; patagon. Mijn persoonlijk nummer is f.08418. Ik
besta uit pijpaarde (aarde > klei). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor 1850 / 1950. Ik reisde hiernaartoe vanuit
productieplaats: belgië (europa > west-europa). _____________
Voorwerp 222:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: kind op de schoot van
een vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie europese etnologie.
Dit is mijn maat: diameter: 10,5 cm. Ik werd getagged als een
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pataconvorm. Ooit indexeerde iemand me met het nummer
f.00358bis. Mijn essentie is van pijpaarde (aarde > klei). Ik
overleef op deze planeet sinds na 1801. Ik reisde hiernaartoe
vanuit productieplaats: vlaanderen (europa > west-europa >
belgië). _____________
Voorwerp 223:
Ik ben schijnbaar een koets met vrouw getrokken door een paard
met ruiter. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie eu-
ropese etnologie. Voor het geval je op een dag zou beslissen om
een jurk voor me te ontwerpen: diameter: 10,8 cm. De naam
die ik kreeg, is patacon; patagon. Ik draag het nummer f.00471.
Mijn botten zijn van pijpaarde (aarde > klei). Ik werd geboren
in 1801 / 1900. _____________
Voorwerp 224:
Een mens klasseerde me als een man en vrouw. Iemand besliste
dat ik behoor tot de collectie europese etnologie. Dit is mijn
maat: lengte: 5 cm, hoogte: 15,1 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een patacon; patagon. Mijn officiële naam lijkt me
f.00394. Mijn vlees is keramiek (aarde > klei). Ik dateer van
1801 / 1900. Mijn roots liggen in productieplaats: vlaanderen
(europa > west-europa > belgië). _____________
Voorwerp 225:
Men noemt me een man en vrouw. Ik werd geklasseerd in de
collectie europese etnologie. Dit zijn mijn opmetingen: lengte:
4,5 cm, hoogte: 6,5 cm. Ik word gedefinieerd als een pata-
convorm. Ik draag het nummer f.00349. Ik ben gemaakt van
pijpaarde (aarde > klei). Ik overleef op deze planeet sinds 1801
/ 1900. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: vlaanderen
(europa > west-europa > belgië). _____________
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Voorwerp 226:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: man geeft geschenk
aan zittende vrouw. Ik werd opgenomen in de collectie eu-
ropese etnologie. Iemand nam mijn maat volgens het protocol:
lengte: 6 cm, hoogte: 7,5 cm. Ik werd getagged als een patacon;
patagon. Ooit indexeerde iemand me met het nummer f.00426.
Mijn essentie is van pijpaarde (aarde > klei). Ik ben heel erg
oud, van 1801 / 1900. _____________
Voorwerp 227:
Een mens klasseerde me als een man, vrouw en drie kinderen. Je
kan me vinden in de collectie europese etnologie. Dit zijn mijn
opmetingen: diameter: 11,5 cm. Men noemt mij ook domweg
een pataconvorm. Mijn persoonlijk nummer is f.00247. Ik ben
gemaakt van pijpaarde (aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat
terug tot 1775 / 1860. _____________
Voorwerp 228:
Iemand karakteriseerde me als een onze-lieve-vrouw van foy.
Ik werd geplaatst in de collectie europese etnologie. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: lengte: 7 cm, hoogte: 19
cm. Men noemt mij ook domweg een pataconvorm. Vertaald
naar een index, ben ik nummer 2014.274.0001. Mijn essentie is
van pijpaarde (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode
1701 / 1900. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in produc-
tieplaats: belgië (europa > west-europa). _____________
Voorwerp 229:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: oosterse man en vrouw.
Ik maak deel uit van de collectie europese etnologie. Ik vraag
me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: diame-
ter: 13,5 cm. Ik word gedefinieerd als een pataconvorm. Je kan
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me terugvinden in het archief als f.00256. Mijn lichaam is van
pijpaarde (aarde > klei). Een mens moet me gemaakt hebben
in de tijd van 1775 / 1860. _____________
Voorwerp 230:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: vrouw aan een
fontein. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de
collectie europese etnologie. Vind je me groot met de volgende
maten? lengte: 4,5 cm, hoogte: 6,5 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een pataconvorm. Ik draag het nummer f.00348.
Mijn vlees is pijpaarde (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de
periode 1801 / 1900. Ik kom uit productieplaats: vlaanderen
(europa > west-europa > belgië). _____________
Voorwerp 231:
Ik werd in woorden gegoten als een vrouw aan een waterput. Ik
ken mijn plaats in de collectie europese etnologie. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: diameter:
11,5 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is pataconvorm. Als ik
ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een
nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, f.00265. Ik
besta uit pijpaarde (aarde > klei). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor 1775 / 1860. _____________
Voorwerp 232:
Een mens klasseerde me als een vrouw aan een wieg. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie europese etnologie. Dit is
mijn maat: lengte: 6 cm, hoogte: 7 cm. Ik word gedefinieerd als
een patacon; patagon. Vertaald naar een index, ben ik nummer
f.00409. Ik ben gemaakt van keramiek (aarde > klei). Mijn ge-
nealogie gaat terug tot 1801 / 1900. Oorspronkelijk ben ik van
productieplaats: vlaanderen (europa > west-europa > belgië).
_____________
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Voorwerp 233:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: vrouw aan wa-
terput. Ik maak deel uit van de collectie europese etnolo-
gie. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze
afmetingen: diameter: 9 cm. Iemand besliste me deze naam
te geven: patacon; patagon. Ik werd geïnventariseerd met het
nummer f.08382. Mijn essentie is van pijpaarde (aarde > klei).
Ik werd geboren in 1850 / 1950. Ik zou nog familie kunnen
terugvinden in productieplaats: belgië (europa > west-europa).
_____________
Voorwerp 234:
Ik werd in woorden gegoten als een vrouw die man te drinken
geeft. Ik werd ondergebracht in de collectie europese etnologie.
Iemand nam mijn maat volgens het protocol: diameter: 8,5 cm.
Ik werd getagged als een patacon; patagon. Vertaald naar een
index, ben ik nummer f.08377. Mijn botten zijn van pijpaarde
(aarde > klei). Ik dateer van 1850 / 1950. Aanvankelijk mi-
greerde ik uit productieplaats: belgië (europa > west-europa).
_____________
Voorwerp 235:
Iemand karakteriseerde me als een vrouw met boterton. Ik
werd ondergebracht in de collectie europese etnologie. Mijn
verhoudingen zijn: hoogte: 9,2 cm, breedte: 6 cm. Mijn officiële
voorwerpnaam is pataconvorm. Mijn persoonlijk nummer is
f.00020. Mijn essentie is van pijpaarde (aarde > klei). Ik werd
geboren in 1775 / 1860. _____________
Voorwerp 236:
Ik word beschreven als een vrouw met boterton. Ik werd geklasseerd
in de collectie europese etnologie. Dit zijn mijn opmetingen:
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lengte: 7 cm, hoogte: 10,8 cm. Ik word gedefinieerd als een
pataconvorm. Ooit indexeerde iemand me met het nummer
f.00005. Ik besta uit pijpaarde (aarde > klei). Ik overleef op
deze planeet sinds 1775 / 1860. _____________
Voorwerp 237:
Ik word voorgesteld als een vrouw met ezel. Je kan me vinden
in de collectie europese etnologie. Dit is mijn maat: diame-
ter: 14 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een patacon-
vorm. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
f.00201. Mijn botten zijn van pijpaarde (aarde > klei). Een
mens moet me gemaakt hebben in de tijd van 1775 / 1860.
_____________
Voorwerp 238:
Men noemt me een vrouw met kind. Ik behoor tot de collectie
europese etnologie. Dit zijn mijn opmetingen: diameter: 6,5
cm. Iemand besliste me deze naam te geven: patacon; pata-
gon. Mijn persoonlijk nummer is f.08426. Mijn lichaam is van
pijpaarde (aarde > klei). Mijn geschiedenis gaat terug tot 1850
/ 1950. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: belgië (eu-
ropa > west-europa). _____________
Voorwerp 239:
Iemand karakteriseerde me als een vrouw met kind. Ik werd on-
dergebracht in de collectie europese etnologie. Dit is mijn maat:
diameter: 6,5 cm. Ik draag het label van patacon; patagon. Je
kan me terugvinden in het archief als f.08427. Ik ben gemaakt
van pijpaarde (aarde > klei). Ik werd gemaakt in de periode
1850 / 1950. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats:
belgië (europa > west-europa). _____________
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Voorwerp 240:
Ik word beschreven als een vrouw met kruisbeeld. Ik ken mijn
plaats in de collectie europese etnologie. Dit zijn mijn opmetin-
gen: lengte: 6,5 cm, hoogte: 11,5 cm. Ik werd getagged als
een patacon; patagon. Mijn persoonlijk nummer is f.00395.
Mijn lichaam is van keramiek (aarde > klei). Mijn grootouders
moeten geleefd hebben voor 1801 / 1900. Ik reisde hiernaartoe
vanuit productieplaats: vlaanderen (europa > west-europa >
belgië). _____________
Voorwerp 241:
Ik werd in woorden gegoten als een vrouw met kruisbeeld. Ik
werd geplaatst in de collectie europese etnologie. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen:
lengte: 7 cm, hoogte: 11,8 cm. Iemand besliste me deze naam te
geven: pataconvorm. Ik werd geïnventariseerd met het nummer
f.00356. Mijn lichaam is van pijpaarde (aarde > klei). Een mens
moet me gemaakt hebben in de tijd van 1801 / 1900. Ik werd
geboren in productieplaats: vlaanderen (europa > west-europa
> belgië). _____________
Voorwerp 242:
Ik word beschreven als een vrouw op de rug van een dier. Ik
maak deel uit van de collectie europese etnologie. Mijn ver-
houdingen zijn: diameter: 10,8 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een patacon; patagon. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, f.00467. Mijn lichaam is van
pijpaarde (aarde > klei). Ik werd geboren in 1801 / 1900.
_____________
Voorwerp 243:
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Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: zittende vrouw. Ik
werd geplaatst in de collectie europese etnologie. Mijn ver-
houdingen zijn: lengte: 5 cm, hoogte: 7 cm. Men noemt mij ook
domweg een patacon; patagon. Ik draag het nummer f.00420.
Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Een mens moet
me gemaakt hebben in de tijd van 1801 / 1900. Ik werd ge-
boren in productieplaats: vlaanderen (europa > west-europa >
belgië). _____________
Voorwerp 244:
Een mens klasseerde me als een zittende vrouw geeft baby in
stoel te drinken en eten. Ik maak deel uit van de collectie eu-
ropese etnologie. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen
met deze afmetingen: diameter: 7,5 cm. Ik word gedefinieerd
als een patacon; patagon. Als ik ooit een Belgische identiteit-
skaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen
voor mijn nummer, f.00450. Ik ben gemaakt van pijpaarde
(aarde > klei). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor
1801 / 1900. _____________
Voorwerp 245:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: balksleutel: david en
de vrouw van uria. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel
van de collectie gietvormen en afgietsels. Ik word gedefinieerd
als een mal. Ik werd geïnventariseerd met het nummer 1763.00.
Mijn vlees is pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik ben
heel erg oud, van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 246:
Ik werd gerangschikt als een balksleutel: jozef en de vrouw van
potifar. Ik behoor tot de collectie gietvormen en afgietsels. De
naam die ik kreeg, is mal. Je kan me terugvinden in het archief
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als 1762.00. Mijn essentie is van pleister (bewerkt materiaal >
mineraal). Ik dateer van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 247:
Ik werd gerangschikt als een bas-reliëf: faun met een vrouw. Ik
werd geklasseerd in de collectie gietvormen en afgietsels. Dit
zijn mijn opmetingen: hoogte: 36 cm, breedte: 36 cm. Ie-
mand besliste me deze naam te geven: mal. Mijn persoonlijk
nummer is 0266.00. Mijn essentie is van pleister (bewerkt mate-
riaal > mineraal). Mijn genealogie gaat terug tot 1846 / 1926.
_____________
Voorwerp 248:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: bas-reliëf: profiel van
een jonge vrouw. Je kan me vinden in de collectie gietvormen
en afgietsels. Voor het geval je op een dag zou beslissen om een
jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 45 cm, breedte: 35 cm.
Mijn officiële voorwerpnaam is mal. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, 2047.00. Mijn lichaam is van
pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Een mens moet me
gemaakt hebben in de tijd van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 249:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: beeldje van een
vrouw. Je kan me vinden in de collectie gietvormen en afgi-
etsels. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze
afmetingen: hoogte: 56 cm, breedte: 25 cm. In generisch
opzicht ben ik een mal. Ooit indexeerde iemand me met het
nummer 1022.00. Ik ben gemaakt van pleister (bewerkt mate-
riaal > mineraal). Een mens moet me gemaakt hebben in de
tijd van 1863 / 1926. _____________

85 85

85 85



84

Voorwerp 250:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: beeldje van een vrouw.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie gietvormen en
afgietsels. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 56 cm, breedte:
25 cm. In generisch opzicht ben ik een mal. Ooit indexeerde ie-
mand me met het nummer 1024.00. Mijn lichaam is van pleister
(bewerkt materiaal > mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug
tot 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 251:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: beeldje van een vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie gietvormen en afgietsels. Voor
het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te
ontwerpen: hoogte: 56 cm, breedte: 25 cm. Iemand besliste
me deze naam te geven: mal. Vertaald naar een index, ben
ik nummer 1026.00. Ik besta uit pleister (bewerkt materiaal
> mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug tot 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 252:
Een mens klasseerde me als een beeldje van een vrouw. Ik
werd geplaatst in de collectie gietvormen en afgietsels. Vind
je me groot met de volgende maten? hoogte: 56 cm, breedte:
25 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een mal. Ooit
indexeerde iemand me met het nummer 1027.00. Mijn essentie
is van pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik werd geboren
in 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 253:
Ik word beschreven als een beeldje van een vrouw. Iemand
koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie gietvormen
en afgietsels. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met
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deze afmetingen: hoogte: 56 cm, breedte: 25 cm. Men noemt
mij ook domweg een mal. Ooit indexeerde iemand me met
het nummer 1029.00. Mijn lichaam is van pleister (bewerkt
materiaal > mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug tot 1863
/ 1926. _____________
Voorwerp 254:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: buste van een jonge
vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie gietvormen en afgi-
etsels. Mijn afmetingen zijn hoogte: 48 cm, breedte: 47 cm.
Ik draag het label van mal. Ik werd geïnventariseerd met het
nummer 2076.00. Mijn lichaam is van pleister (bewerkt materi-
aal > mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug tot 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 255:
Een mens klasseerde me als een buste van een jonge vrouw.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie gietvormen en
afgietsels. Ik werd getagged als een mal. Je kan me terugvinden
in het archief als 1702.00. Mijn lichaam is van pleister (bewerkt
materiaal > mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug tot 1863
/ 1926. _____________
Voorwerp 256:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: buste van een jonge
vrouw genaamd de prinses van urbino. Iemand koos ervoor me
te ordenen als deel van de collectie gietvormen en afgietsels.
Iemand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 61 cm,
breedte: 45 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: mal.
Ik draag het nummer 2084.00. Mijn vlees is pleister (bewerkt
materiaal > mineraal). Ik ben heel erg oud, van 1863 / 1926.
_____________
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Voorwerp 257:
Ik werd gerangschikt als een buste van een oude vrouw genaamd
annalena malatesta. Je kan me vinden in de collectie gietvor-
men en afgietsels. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 40 cm,
breedte: 45 cm. Ik word gedefinieerd als een mal. Vertaald
naar een index, ben ik nummer 1545.00. Mijn lichaam is van
pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Mijn genealogie gaat
terug tot 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 258:
Ik word voorgesteld als een buste van een vrouw, bekend als "de
dame van elche". Ik maak deel uit van de collectie gietvormen
en afgietsels. Ik draag het label van mal. Ik draag het num-
mer 2602.00. Ik ben gemaakt van pleister (bewerkt materiaal
> mineraal). Ik overleef op deze planeet sinds 1897 / 1926.
_____________
Voorwerp 259:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: detail van een fries:
hoofd van een vrouw. Ik werd geklasseerd in de collectie gi-
etvormen en afgietsels. Ik draag het label van mal. Je kan
me terugvinden in het archief als 2055.00. Ik ben gemaakt van
pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Mijn genealogie gaat
terug tot 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 260:
Een persoon portretteerde me als een detail van een fries: hoofd
van een vrouw. Je kan me vinden in de collectie gietvormen
en afgietsels. Ik word gedefinieerd als een mal. Mijn officiële
naam lijkt me 2057.00. Mijn botten zijn van pleister (bewerkt
materiaal > mineraal). Ik ben heel erg oud, van 1863 / 1926.
_____________
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Voorwerp 261:
Men noemt me een detail van een versiering van deur: hoofd
van een oude vrouw. Ik ken mijn plaats in de collectie gietvor-
men en afgietsels. Iemand besliste me deze naam te geven:
mal. Vertaald naar een index, ben ik nummer 2717.00. Mijn
botten zijn van pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Een
mens moet me gemaakt hebben in de tijd van 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 262:
Ik werd in woorden gegoten als een detail van een versiering
van deur: hoofd van een vrouw. Iemand koos ervoor me te
ordenen als deel van de collectie gietvormen en afgietsels. Men
noemt mij ook domweg een mal. Ik draag het nummer 2709.00.
Mijn botten zijn van pleister (bewerkt materiaal > mineraal).
Ik dateer van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 263:
Ik word voorgesteld als een deurversiering: hoofd van een vrouw.
Je kan me vinden in de collectie gietvormen en afgietsels. Dit
zijn mijn opmetingen: hoogte: 17 cm, breedte: 16 cm. Iemand
besliste me deze naam te geven: mal. Vertaald naar een index,
ben ik nummer 2677.00. Mijn vlees is pleister (bewerkt mate-
riaal > mineraal). Een mens moet me gemaakt hebben in de
tijd van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 264:
Een persoon portretteerde me als een deurversiering: hoofd
van een vrouw. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel
van de collectie gietvormen en afgietsels. Ik word gedefinieerd
als een mal. Vertaald naar een index, ben ik nummer 2679.00.
Ik ben gemaakt van pleister (bewerkt materiaal > mineraal).
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Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 265:
Ik werd gerangschikt als een deurversiering: hoofd van een
vrouw. Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de col-
lectie gietvormen en afgietsels. Iemand bepaalde mijn aard,
ik ben een mal. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou
hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn
nummer, 2689.00. Ik besta uit pleister (bewerkt materiaal >
mineraal). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor 1863
/ 1926. _____________
Voorwerp 266:
Een mens klasseerde me als een deurversiering: hoofd van een
vrouw. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie gietvor-
men en afgietsels. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een mal.
Ooit indexeerde iemand me met het nummer 2690.00. Mijn es-
sentie is van pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik werd
gemaakt in de periode 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 267:
Een mens klasseerde me als een ex-voto van jacques isack en
zijn vrouw. Ik werd ondergebracht in de collectie gietvormen en
afgietsels. Mijn officiële voorwerpnaam is mal. Vertaald naar
een index, ben ik nummer 1586.00. Ik besta uit pleister (bew-
erkt materiaal > mineraal). Mijn grootouders moeten geleefd
hebben voor 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 268:
Ik word voorgesteld als een ex-voto van jean dou bos en zijn
vrouw. Je kan me vinden in de collectie gietvormen en afgi-
etsels. Iemand besliste me deze naam te geven: mal. Mijn
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officiële naam lijkt me 1117.00. Mijn lichaam is van pleister
(bewerkt materiaal > mineraal). Ik ben heel erg oud, van 1863
/ 1926. _____________
Voorwerp 269:
Ik werd in woorden gegoten als een fries van een schoorsteen:
hoofd van een vrouw en muziekattributen. Ik werd onderge-
bracht in de collectie gietvormen en afgietsels. De naam die
ik kreeg, is mal. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart
zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor
mijn nummer, 2155.00. Ik besta uit pleister (bewerkt materi-
aal > mineraal). Ik werd gemaakt in de periode 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 270:
Ik ben schijnbaar een fries van het erechtheion: zittende vrouw.
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie gietvormen en
afgietsels. Ik word gedefinieerd als een mal. Mijn persoonlijk
nummer is 0024.00. Ik besta uit pleister (bewerkt materiaal >
mineraal). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor 1846
/ 1926. _____________
Voorwerp 271:
Iemand karakteriseerde me als een fries van het erechtheion:
zittende vrouw met kind. Ik werd geplaatst in de collectie gi-
etvormen en afgietsels. Men noemt mij ook domweg een mal.
Mijn officiële naam lijkt me 0023.00. Mijn lichaam is van pleis-
ter (bewerkt materiaal > mineraal). Mijn genealogie gaat terug
tot 1846 / 1926. _____________
Voorwerp 272:
Ik word beschreven als een heilige vrouw. Iemand besliste dat
ik behoor tot de collectie gietvormen en afgietsels. Vind je
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me groot met de volgende maten? hoogte: 42 cm, breedte:
18 cm. In generisch opzicht ben ik een mal. Ik draag het
nummer 1046.00. Mijn lichaam is van pleister (bewerkt mate-
riaal > mineraal). Ik werd gemaakt in de periode 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 273:
Ik werd in woorden gegoten als een hoofd van een jonge vrouw.
Ik werd geplaatst in de collectie gietvormen en afgietsels. Ie-
mand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 41 cm,
breedte: 20 cm. In generisch opzicht ben ik een mal. Ik werd
geïnventariseerd met het nummer 1542.00. Ik besta uit pleis-
ter (bewerkt materiaal > mineraal). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 274:
Ik word voorgesteld als een hoofd van een vrouw. Ik werd
geplaatst in de collectie gietvormen en afgietsels. Mijn afmetin-
gen zijn hoogte: 32 cm, breedte: 23 cm. Men noemt mij ook
domweg een mal. Vertaald naar een index, ben ik nummer
1080.00. Mijn botten zijn van pleister (bewerkt materiaal >
mineraal). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van
1863 / 1926. _____________
Voorwerp 275:
Ik word voorgesteld als een hoofd van een vrouw met religieuze
kap. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie gietvormen
en afgietsels. Mijn afmetingen zijn hoogte: 20 cm, breedte:
22 cm. Ik draag het label van mal. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, 2850.00. Mijn vlees is pleister
(bewerkt materiaal > mineraal). Een mens moet me gemaakt
hebben in de tijd van 1863 / 1926. _____________
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Voorwerp 276:
Ik ben schijnbaar een hoogreliëf: hoofd van een jonge vrouw.
Ik behoor tot de collectie gietvormen en afgietsels. Mijn maat
is: breedte: 44 cm. Ik draag het label van mal. Als ik ooit
een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw
veld moeten toevoegen voor mijn nummer, 2051.00. Ik besta
uit pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik ben heel erg
oud, van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 277:
Ik word voorgesteld als een jonge vrouw. Ik behoor tot de
collectie gietvormen en afgietsels. Mijn maat is: hoogte: 46
cm, breedte: 20 cm. In generisch opzicht ben ik een mal. Mijn
officiële naam lijkt me 2214.00. Mijn essentie is van pleister
(bewerkt materiaal > mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug
tot 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 278:
Ik word beschreven als een jonge vrouw genaamd battista sforza.
Ik behoor tot de collectie gietvormen en afgietsels. Men noemt
mij ook domweg een mal. Ik draag het nummer 2417.00. Mijn
vlees is pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik werd ge-
boren in 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 279:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: jonge vrouw genaamd
de mooie onbekende prinses. Iemand besliste dat ik behoor tot
de collectie gietvormen en afgietsels. Mijn verhoudingen zijn:
hoogte: 45 cm, breedte: 45 cm. In generisch opzicht ben ik een
mal. Je kan me terugvinden in het archief als 2079.00. Ik ben
gemaakt van pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Mijn
genealogie gaat terug tot 1863 / 1926. _____________
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Voorwerp 280:
Ik word beschreven als een linkerpaneel van de ludovisi troon:
een naakte vrouw die de aulos bespeeld. De collectie die me
werd toegekend is de collectie gietvormen en afgietsels. Dit
zijn mijn opmetingen: hoogte: 90 cm, breedte: 74 cm. Ie-
mand bepaalde mijn aard, ik ben een mal. Mijn persoonlijk
nummer is 2613.02. Mijn lichaam is van pleister (bewerkt ma-
teriaal > mineraal). Mijn genealogie gaat terug tot 1887 / 1926.
_____________
Voorwerp 281:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: medaillon: buste
van een vrouw. De collectie die me werd toegekend is de col-
lectie gietvormen en afgietsels. In generisch opzicht ben ik een
mal. Mijn persoonlijk nummer is 2021.00. Mijn botten zijn
van pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik werd geboren
in 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 282:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: onbekende vrouw
genoemd madame élizabeth. Ik ken mijn plaats in de collectie
gietvormen en afgietsels. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou
passen met deze afmetingen: hoogte: 80 cm, breedte: 42 cm.
Mijn officiële voorwerpnaam is mal. Ik werd geïnventariseerd
met het nummer 2841.00. Mijn essentie is van pleister (bew-
erkt materiaal > mineraal). Ik werd geboren in 1863 / 1926.
_____________
Voorwerp 283:
Men noemt me een paneel: vrouw en hond. Iemand besliste
dat ik behoor tot de collectie gietvormen en afgietsels. Vind
je me groot met de volgende maten? hoogte: 40 cm, breedte:
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30 cm. Ik draag het label van mal. Je kan me terugvinden in
het archief als 1651.00. Ik ben gemaakt van pleister (bewerkt
materiaal > mineraal). Een mens moet me gemaakt hebben in
de tijd van 1863 / 1926. _____________
Voorwerp 284:
Ik werd in woorden gegoten als een rechterpaneel van de ludovisi
troon: gedrapeerde vrouw die wierook aanbiedt. Ik maak deel
uit van de collectie gietvormen en afgietsels. Mijn maat is:
hoogte: 90 cm, breedte: 74 cm. In generisch opzicht ben ik
een mal. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
2613.03. Mijn vlees is pleister (bewerkt materiaal > mineraal).
Ik dateer van 1887 / 1926. _____________
Voorwerp 285:
Een mens klasseerde me als een stèle van eutamia: zittende
vrouw met een kind. Ik werd geklasseerd in de collectie gi-
etvormen en afgietsels. Vind je me groot met de volgende
maten? hoogte: 65 cm, breedte: 32 cm. Ik draag het label
van mal. Mijn officiële naam lijkt me 0259.00. Ik besta uit
pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik dateer van 1846 /
1926. _____________
Voorwerp 286:
Een mens klasseerde me als een stèle: zittende vrouw en twee
mannen. Ik werd ondergebracht in de collectie gietvormen
en afgietsels. Men noemt mij ook domweg een mal. Mijn
officiële naam lijkt me 0103.00. Ik ben gemaakt van pleister
(bewerkt materiaal > mineraal). Ik dateer van 1846 / 1926.
_____________
Voorwerp 287:
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Ik werd gerangschikt als een wijwaterbak met gevleugelde torso
(op zoek naar links). Ik werd geplaatst in de collectie gietvor-
men en afgietsels. Mijn officiële voorwerpnaam is mal. Je kan
me terugvinden in het archief als 1925.00. Mijn essentie is van
pleister (bewerkt materiaal > mineraal). Ik werd geboren in
onbekend. _____________
Voorwerp 288:
Ik werd in woorden gegoten als een zittende vrouw voor een
boom. Ik ken mijn plaats in de collectie gietvormen en afgiet-
sels. Mijn afmetingen zijn hoogte: 47 cm, breedte: 36 cm. Ik
draag het label van mal. Mijn persoonlijk nummer is 0095.00.
Ik ben gemaakt van pleister (bewerkt materiaal > mineraal).
Ik werd geboren in 1846 / 1926. _____________
Voorwerp 289:
Iemand karakteriseerde me als een bos van everberg. kapel
van onze-lieve-vrouw van scherpenheuvel 26/6.1904. Ik be-
hoor tot de collectie historische foto’s. Mijn afmetingen zijn
hoogte: 8,5 cm, breedte: 17,5 cm. De naam die ik kreeg,
is stereokaart. Vertaald naar een index, ben ik nummer ph
0001345.b. Mijn vlees is papier (bewerkt materiaal > plan-
taardig). Ik werd gemaakt in de periode 1904. Ik reisde hi-
ernaartoe vanuit productieplaats: everberg (europa > west-
europa > belgië > vlaanderen > vlaams-brabant (provincie)
> kortenberg). _____________
Voorwerp 290:
Ik werd gerangschikt als een portret van een man en een vrouw.
Ik ken mijn plaats in de collectie historische foto’s. Voor het
geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwer-
pen: hoogte: 25,5 cm, breedte: 23 cm. Ik word gedefinieerd als
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een foto. Ik draag het nummer ph 0000423. Mijn vlees is glas
(bewerkt materiaal > mineraal). Ik dateer van ca. 1860. Oor-
spronkelijk ben ik van productieplaats: onbekend. _____________
Voorwerp 291:
Een mens klasseerde me als een portret van een man en een
vrouw. De collectie die me werd toegekend is de collectie his-
torische foto’s. Vind je me groot met de volgende maten?
hoogte: 12,2 cm, breedte: 10,2 cm. Ik word gedefinieerd als
een foto. Mijn officiële naam lijkt me ph 0001592. Mijn es-
sentie is van ijzer (metaal). Ik werd gemaakt in de periode
1901. Ik werd geboren in productieplaats: wiesbaden (europa
> centraal-europa > duitsland > hessen (deelstaat) > darm-
stadt (district)). _____________
Voorwerp 292:
Iemand karakteriseerde me als een studioportret van een zit-
tende vrouw. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie
historische foto’s. Mijn maat is: hoogte: 25,7 cm, breedte:
21,5 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: foto. Mijn
persoonlijk nummer is ph 0000420. Mijn lichaam is van glas
(bewerkt materiaal > mineraal). Mijn geschiedenis gaat terug
tot ca. 1860. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in produc-
tieplaats: onbekend. _____________
Voorwerp 293:
Ik ken mijn plaats in de collectie iran. Mijn maat is: hoogte: 16
cm. Ik werd getagged als een afgodsbeeld; idool. Mijn persoon-
lijk nummer is ir.0846. Mijn botten zijn van brons (metaal >
legering > koperlegering). Mijn genealogie gaat terug tot ca..
Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: luristan (provin-
cie) (azië > nabije en midden oosten > iran). Mijn culturele
achtergrond is iraans. _____________
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Voorwerp 294:
Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie iran.
Voor het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me
te ontwerpen: hoogte: 13 cm, breedte: 7 cm. De naam die
ik kreeg, is afgodsbeeld; idool. Je kan me terugvinden in het
archief als ir.0328. Mijn essentie is van brons (metaal > leg-
ering > koperlegering). Ik dateer van -1300 / -750. Mijn roots
liggen in productieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en
midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur van iraans.
_____________
Voorwerp 295:
Ik word voorgesteld als een fragment figurine naakte vrouw.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie iran. Dit zijn mijn
opmetingen: hoogte: 5,8 cm. Ik draag het label van fragment
van een beeldje. Mijn officiële naam lijkt me ir.2557. Mijn
essentie is van aardewerk (aarde > klei > keramiek). Ik overleef
op deze planeet sinds -1900 / -1000. Oorspronkelijk ben ik van
productieplaats: shush (susa) (azië > nabije en midden oosten
> iran > khuzestan (provincie)). Mijn culturele achtergrond is
iraans. _____________
Voorwerp 296:
Een mens klasseerde me als een fragment figurine naakte vrouw.
Je kan me vinden in de collectie iran. Iemand nam mijn maat
volgens het protocol: hoogte: 4,4 cm. Mijn officiële voorw-
erpnaam is fragment van een beeldje. Mijn persoonlijk num-
mer is ir.2558. Mijn essentie is van aardewerk (aarde > klei >
keramiek). Ik overleef op deze planeet sinds -1900 / -1000. Ik
kom uit productieplaats: shush (susa) (azië > nabije en mid-
den oosten > iran > khuzestan (provincie)). Ik behoor tot de
cultuur van cultuur onbekend. _____________
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Voorwerp 297:
Ik word voorgesteld als een fragment figurine naakte vrouw. Ie-
mand besliste dat ik behoor tot de collectie iran. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen:
hoogte: 5,5 cm. Men noemt mij ook domweg een beeldje. Mijn
officiële naam lijkt me ir.2555. Mijn essentie is van aardewerk
(aarde > klei > keramiek). Ik ben heel erg oud, van -1500
/ -1000. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: shush
(susa) (azië > nabije en midden oosten > iran > khuzestan
(provincie)). Mijn culturele achtergrond is cultuur onbekend.
_____________
Voorwerp 298:
Ik word beschreven als een idool of standaard. Ik maak deel uit
van de collectie iran. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen
met deze afmetingen: hoogte: 15,5 cm. Ik draag het label van
afgodsbeeld; idool. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart
zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor
mijn nummer, ir.0615. Mijn vlees is brons (metaal > legering
> koperlegering). Ik ben heel erg oud, van -1300 / -791. Ik
kom uit productieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en
midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur van iraans.
_____________
Voorwerp 299:
Ik werd in woorden gegoten als een idool of standaard. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie iran. Ik vraag me af of
ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 17,5
cm. Ik draag het label van afgodsbeeld; idool. Als ik ooit
een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw
veld moeten toevoegen voor mijn nummer, ir.0616. Mijn essen-
tie is van brons (metaal > legering > koperlegering). Ik werd
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geboren in -1300 / -791. Ik zou nog familie kunnen terugvin-
den in productieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en
midden oosten > iran). Mijn culturele achtergrond is iraans.
_____________
Voorwerp 300:
Men noemt me een idool of standaard. Ik maak deel uit van
de collectie iran. Vind je me groot met de volgende maten?
hoogte: 36 cm. Men noemt mij ook domweg een afgodsbeeld;
idool. Je kan me terugvinden in het archief als ir.0624. Ik
besta uit brons (metaal > legering > koperlegering). Ik werd
gemaakt in de periode -1300 / -791. Ik kom uit productieplaats:
luristan (provincie) (azië > nabije en midden oosten > iran).
Ik behoor tot de cultuur van iraans. _____________
Voorwerp 301:
Een mens klasseerde me als een idool of standaard. Iemand
besliste me op te lijsten in de collectie iran. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen:
hoogte: 35 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: afgods-
beeld; idool. Je kan me terugvinden in het archief als ir.0610.
Ik besta uit brons (metaal > legering > koperlegering). Mijn
grootouders moeten geleefd hebben voor -1300 / -750. Ik reisde
hiernaartoe vanuit productieplaats: luristan (provincie) (azië >
nabije en midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur van
iraans. _____________
Voorwerp 302:
Een persoon portretteerde me als een idool of standaard. Ik
behoor tot de collectie iran. Iemand nam mijn maat volgens
het protocol: hoogte: 13 cm. Ik werd getagged als een af-
godsbeeld; idool. Ik werd geïnventariseerd met het nummer
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ir.0611. Mijn lichaam is van brons (metaal > legering > kop-
erlegering). Ik dateer van -1300 / -750. Ik reisde hiernaartoe
vanuit productieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en
midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur van iraans.
_____________
Voorwerp 303:
Men noemt me een idool of standaard. Je kan me vinden in
de collectie iran. Mijn maat is: hoogte: 13,5 cm. De naam
die ik kreeg, is afgodsbeeld; idool. Mijn persoonlijk nummer
is ir.0618. Mijn lichaam is van brons (metaal > legering >
koperlegering). Ik overleef op deze planeet sinds -1300 / -750.
Ik werd geboren in productieplaats: luristan (provincie) (azië
> nabije en midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur
van iraans. _____________
Voorwerp 304:
Iemand karakteriseerde me als een idool of standaard. Ik werd
geplaatst in de collectie iran. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte:
8,5 cm, breedte: 3 cm. Iemand besliste me deze naam te geven:
afgodsbeeld; idool. Vertaald naar een index, ben ik nummer
ir.0619. Ik besta uit brons (metaal > legering > koperlegering).
Ik werd geboren in -1300 / -750. Mijn roots liggen in produc-
tieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en midden oosten
> iran). Ik behoor tot de cultuur van iraans. _____________
Voorwerp 305:
Iemand karakteriseerde me als een idool of standaard. Ik werd
opgenomen in de collectie iran. Mijn afmetingen zijn hoogte:
9 cm, breedte: 2,5 cm. Ik draag het label van afgodsbeeld;
idool. Mijn officiële naam lijkt me ir.0620. Mijn lichaam is van
brons (metaal > legering > koperlegering). Ik dateer van -1300
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/ -750. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: luristan
(provincie) (azië > nabije en midden oosten > iran). Mijn
culturele achtergrond is iraans. _____________
Voorwerp 306:
Iemand karakteriseerde me als een idool of standaard. Je kan
me vinden in de collectie iran. Mijn afmetingen zijn hoogte: 27
cm. De naam die ik kreeg, is afgodsbeeld; idool. Als ik ooit een
Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld
moeten toevoegen voor mijn nummer, ir.0625. Mijn botten zijn
van brons (metaal > legering > koperlegering). Mijn genealogie
gaat terug tot -1300 / -750. Ik werd geboren in vindplaats:
luristan (provincie) (azië > nabije en midden oosten > iran).
Mijn culturele achtergrond is iraans. _____________
Voorwerp 307:
Ik werd in woorden gegoten als een idool sokkel. Ik werd
geklasseerd in de collectie iran. Mijn afmetingen zijn hoogte:
9 cm. Ik draag het label van afgodsbeeld; idool. Ooit index-
eerde iemand me met het nummer ir.0067. Mijn essentie is
van brons (metaal > legering > koperlegering). Ik overleef
op deze planeet sinds -1300 / -750. Aanvankelijk migreerde
ik uit productieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en
midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur van iraans.
_____________
Voorwerp 308:
Men noemt me een naakte godin. Ik behoor tot de collectie
iran. Mijn maat is: hoogte: 16,5 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een beeldje. Je kan me terugvinden in het archief
als ir.0420. Mijn essentie is van keramiek. Mijn grootouders
moeten geleefd hebben voor ca. -1500 / -1000. Mijn roots liggen
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in productieplaats: shahdad (azië > nabije en midden oosten
> iran > kerman (provincie)). Mijn culturele achtergrond is
iraans. _____________
Voorwerp 309:
Ik werd gerangschikt als een naakte godin. De collectie die me
werd toegekend is de collectie iran. Ik vraag me af of ik in
je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 15,7 cm,
breedte: 4,7 cm, diepte: 3 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is
beeldje. Mijn officiële naam lijkt me ir.0379. Mijn vlees is terra-
cotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Mijn geschiede-
nis gaat terug tot -1500 / -1000. Mijn geboorteplaats is pro-
ductieplaats: shush (susa) (azië > nabije en midden oosten >
iran > khuzestan (provincie)). Mijn culturele achtergrond is
iraans. _____________
Voorwerp 310:
Ik ben schijnbaar een rolzegel met figuur voor levensboom. Ie-
mand besliste me op te lijsten in de collectie iran. Voor het
geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te on-
twerpen: hoogte: 2,7 cm. De naam die ik kreeg, is cilinderzegel.
Mijn officiële naam lijkt me ir.0018. Mijn lichaam is van lapis
lazuli (steen). Ik werd geboren in -559 / -330. Mijn roots liggen
in productieplaats: iran (azië > nabije en midden oosten). Mijn
culturele achtergrond is achaemeniden. _____________
Voorwerp 311:
Ik word beschreven als een standaard of idool. Iemand koos
ervoor me te ordenen als deel van de collectie iran. Dit is mijn
maat: hoogte: 17 cm, breedte: 5,5 cm. Ik werd getagged als een
afgodsbeeld; idool. Ik draag het nummer ir.0039. Mijn essentie
is van brons (metaal > legering > koperlegering). Ik overleef
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op deze planeet sinds -1300 / -750. Ik werd geboren in produc-
tieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en midden oosten
> iran) vindplaats: iran (azië > nabije en midden oosten). Ik
behoor tot de cultuur van iraans. _____________
Voorwerp 312:
Ik ben schijnbaar een standaard of idool van het ’meester-der-
dierentype’. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie iran.
Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetin-
gen: hoogte: 15 cm, breedte: 7,5 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een afgodsbeeld; idool. Mijn persoonlijk nummer
is ir.0622. Mijn botten zijn van brons (metaal > legering >
koperlegering). Ik dateer van -1300 / -791. Oorspronkelijk ben
ik van productieplaats: luristan (provincie) (azië > nabije en
midden oosten > iran). Ik behoor tot de cultuur van iraans.
_____________
Voorwerp 313:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: stempelzegel met een
vrouw. Ik maak deel uit van de collectie iran. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwer-
pen: hoogte: 18,7 mm, breedte: 22,7 mm, diepte: 15,5 mm.
In generisch opzicht ben ik een stempelzegel. Ik werd geïnven-
tariseerd met het nummer ir.0987. Mijn vlees is agaat (steen >
kwarts > chalcedon). Ik ben heel erg oud, van 224 / 642. Aan-
vankelijk migreerde ik uit productieplaats: iran (azië > nabije
en midden oosten). Ik behoor tot de cultuur van sasanidisch.
_____________
Voorwerp 314:
Ik werd in woorden gegoten als een stempelzegel met vrouwelijk
figuur. Ik ken mijn plaats in de collectie iran. Ik draag het la-
bel van stempelzegel. Vertaald naar een index, ben ik nummer
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ir.1329. Mijn essentie is van agaat (steen > kwarts > chal-
cedon). Ik ben heel erg oud, van 224 / 642. Ik behoor tot de
cultuur van sasanidisch. _____________
Voorwerp 315:
Men noemt me een stempelzegel met zittende vrouw. Ik werd
geklasseerd in de collectie iran. Mijn verhoudingen zijn: hoogte:
21 mm, breedte: 27,3 mm, diepte: 15,2 mm. Ik draag het
label van stempelzegel. Je kan me terugvinden in het archief
als ir.0020. Ik ben gemaakt van carneool (kornalijn) (steen
> kwarts > chalcedon). Mijn geschiedenis gaat terug tot ca.
224 / 642. Ik kom uit productieplaats: iran (azië > nabije
en midden oosten). Mijn culturele achtergrond is sasanidisch.
_____________
Voorwerp 316:
Iemand karakteriseerde me als een stempelzegel met zittende
vrouw. Ik werd geklasseerd in de collectie iran. Dit zijn mijn
opmetingen: hoogte: 20,1 mm, breedte: 23,9 mm, diepte: 16,1
mm. Ik word gedefinieerd als een stempelzegel. Mijn officiële
naam lijkt me ir.0916. Ik besta uit chalcedon (steen > kwarts).
Ik werd geboren in 224 / 642. Oorspronkelijk ben ik van pro-
ductieplaats: iran (azië > nabije en midden oosten). Ik behoor
tot de cultuur van sasanidisch. _____________
Voorwerp 317:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: fluweel met naakte
vrouw en personages tussen bomen. Ik werd opgenomen in
de collectie islam. Iemand nam mijn maat volgens het proto-
col: hoogte: 92,5 cm, breedte: 75,5 cm, diepte: 1,5 cm. Mijn
officiële voorwerpnaam is textiel. Ooit indexeerde iemand me
met het nummer is.tx.0957. Mijn essentie is van zijde, fluweel
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(bewerkt materiaal > dierlijk > textiel). Mijn genealogie gaat
terug tot 1500 / 1700. Ik werd geboren in productieplaats: iran
(azië > nabije en midden oosten). Mijn culturele achtergrond
is islamitisch. _____________
Voorwerp 318:
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie islam. Dit is mijn
maat: hoogte: 18,5 cm, breedte: 18,5 cm. In generisch opzicht
ben ik een muurtegel. Ik werd geïnventariseerd met het nummer
is.8307. Mijn botten zijn van keramiek (aarde > klei). Mijn ge-
nealogie gaat terug tot 1900 / 1950. Oorspronkelijk ben ik van
productieplaats: iran (azië > nabije en midden oosten). Mijn
culturele achtergrond is islamitisch. _____________
Voorwerp 319:
Een persoon portretteerde me als een de twaalf uren van de
groene huizen: het uur van de os (seirô jûni toki tsuzuki: ushi
no koku). Iemand besliste me op te lijsten in de collectie japan.
Vind je me groot met de volgende maten? hoogte: 24 cm,
breedte: 36,5 cm. De naam die ik kreeg, is prent. Ik werd
geïnventariseerd met het nummer jp.00002. Mijn lichaam is van
papier (bewerkt materiaal > plantaardig). Ik ben heel erg oud,
van ca. 1794. Ik werd geboren in productieplaats: japan (azië
> oost-azië) productieplaats (historisch): edo (azië > japan
(historisch)). _____________
Voorwerp 320:
Een persoon portretteerde me als een jonge vrouw die eruit
ziet als een oude dame (toshiyori no yô na wakai mono da).
Ik ken mijn plaats in de collectie japan. Mijn verhoudingen
zijn: hoogte: 36 cm, breedte: 24,7 cm. Ik word gedefinieerd als
een prent. Je kan me terugvinden in het archief als jp.02127.
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Ik besta uit papier (bewerkt materiaal > plantaardig). Mijn
grootouders moeten geleefd hebben voor ca.. Ik zou nog fami-
lie kunnen terugvinden in productieplaats: japan (azië > oost-
azië) productieplaats (historisch): edo (azië > japan (historisch)).
_____________
Voorwerp 321:
Iemand karakteriseerde me als een man en vrouw in gesprek.
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie japan. Voor het
geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te on-
twerpen: hoogte: 21,5 cm, breedte: 30 cm. Ik werd getagged
als een prent. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou
hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn
nummer, jp.06153. Ik ben gemaakt van papier (bewerkt ma-
teriaal > plantaardig). Ik ben heel erg oud, van 1900. Oor-
spronkelijk ben ik van productieplaats: japan (azië > oost-
azië). _____________
Voorwerp 322:
Iemand karakteriseerde me als een mouwrol (sode no maki):
gehuwde vrouw met haar minaar. Ik werd geplaatst in de col-
lectie japan. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 11 cm, breedte:
66 cm. Ik word gedefinieerd als een prent. Ik draag het num-
mer jp.07540. Mijn essentie is van papier (bewerkt materiaal
> plantaardig). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor
onbekend. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: japan
(azië > oost-azië). _____________
Voorwerp 323:
Een mens klasseerde me als een vrouw genietend van de volle
maan. Ik werd geplaatst in de collectie japan. Iemand nam
mijn maat volgens het protocol: hoogte: 21,5 cm, breedte: 27
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cm. Iemand besliste me deze naam te geven: prent. Je kan
me terugvinden in het archief als jp.06156. Mijn lichaam is van
papier (bewerkt materiaal > plantaardig). Ik werd geboren in
1900. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: japan (azië
> oost-azië). _____________
Voorwerp 324:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: vrouw in een blauwe
kimono die haar ôbi vouwt (ôbi). Ik ken mijn plaats in de collec-
tie japan. Ik vraag me af of ik in je jaszak zou passen met deze
afmetingen: hoogte: 33,5 cm, breedte: 25 cm. Ik draag het la-
bel van prent. Je kan me terugvinden in het archief als jp.07276.
Mijn essentie is van papier (bewerkt materiaal > plantaardig).
Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: tokio (azië > oost-
azië > japan > kanto (regio) > tokio (stedelijke prefectuur))
productieplaats: japan (azië > oost-azië). _____________
Voorwerp 325:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: vrouw in lange on-
derjurk (nagajuban). Iemand besliste dat ik behoor tot de
collectie japan. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 43 cm,
breedte: 27 cm. Ik werd getagged als een prent. Mijn offi-
ciële naam lijkt me jp.06151. Mijn vlees is papier (bewerkt
materiaal > plantaardig). Ik werd gemaakt in de periode na
1927. Ik kom uit productieplaats: japan (azië > oost-azië).
_____________
Voorwerp 326:
Ik word voorgesteld als een vrouw met op achtergrond twee sil-
houetten in de avondnevel. Ik behoor tot de collectie japan.
Vind je me groot met de volgende maten? hoogte: 21,5 cm,
breedte: 29,4 cm. In generisch opzicht ben ik een prent. Ik
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draag het nummer jp.06152. Mijn lichaam is van papier (be-
werkt materiaal > plantaardig). Een mens moet me gemaakt
hebben in de tijd van 1900. Oorspronkelijk ben ik van produc-
tieplaats: japan (azië > oost-azië). _____________
Voorwerp 327:
Ik word beschreven als een zeven elegante episodes uit het leven
van komachi: niet-geïdentificeerde episode (vrouw met blote
borst die een brief leest) (furyu nana komachi). Je kan me
vinden in de collectie japan. Voor het geval je op een dag
zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 37
cm, breedte: 25,5 cm. De naam die ik kreeg, is prent. Ver-
taald naar een index, ben ik nummer jp.00053. Mijn lichaam
is van papier (bewerkt materiaal > plantaardig). Een mens
moet me gemaakt hebben in de tijd van ca. 1804. Ik reisde
hiernaartoe vanuit productieplaats: japan (azië > oost-azië)
productieplaats (historisch): edo (azië > japan (historisch)).
_____________
Voorwerp 328:
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie kant. Dit is
mijn maat: hoogte: 62 cm, breedte: 250 cm. Iemand besliste
me deze naam te geven: strook. Vertaald naar een index, ben
ik nummer d.3877.00. Mijn genealogie gaat terug tot 1868 /
1900. Mijn roots liggen in productieplaats: gent (europa >
west-europa > belgië > vlaanderen > oost-vlaanderen (provin-
cie)). _____________
Voorwerp 329:
Ik ben schijnbaar een "dea tyria gravida". Ik werd onderge-
bracht in de collectie nabije oosten. Mijn verhoudingen zijn:
hoogte: 16,1 cm, breedte: 6,3 cm. Men noemt mij ook domweg
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een beeldje. Ooit indexeerde iemand me met het nummer o.04602.
Mijn essentie is van terracotta (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). Ik dateer van -800 / -501. Ik kom uit produc-
tieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: tyrus (azië
> nabije en midden oosten > libanon > zuid-libanon (gouverne-
ment)). Mijn culturele achtergrond is fenicisch. _____________
Voorwerp 330:
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie nabije oosten. Ie-
mand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 2,8 cm,
breedte: 18 cm. Iemand besliste me deze naam te geven:
armband. Ik draag het nummer o.01332. Mijn vlees is goud
(metaal) lapis lazuli (steen). Mijn genealogie gaat terug tot
-2550 / -2400. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats:
nabije en midden oosten (azië) vindplaats: tell al-muqayyar
(ur) (azië > nabije en midden oosten > irak > dhi qar (gou-
vernement)). Mijn culturele achtergrond is mesopotamië. _____________
Voorwerp 331:
Ik ben schijnbaar een etiket. Ik werd geklasseerd in de collectie
nabije oosten. Voor het geval je op een dag zou beslissen om een
jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 4,5 cm, breedte: 4,5 cm. Ik
draag het label van kleitablet; schrijfplank (tablet). Ooit index-
eerde iemand me met het nummer o.00009. Ik ben gemaakt van
terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik ben heel
erg oud, van -2500 / -2334. Mijn geboorteplaats is produc-
tieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: lagash
(azië > mesopotamië > sumer). Mijn culturele achtergrond is
mesopotamië. _____________
Voorwerp 332:
Een mens klasseerde me als een fragment van een beeldje. Ik
werd geplaatst in de collectie nabije oosten. Dit is mijn maat:
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hoogte: 15,5 cm, breedte: 13,5 cm, diepte: 16 cm. In generisch
opzicht ben ik een standbeeld. Vertaald naar een index, ben ik
nummer o.00239. Ik besta uit marmer (steen). Ik overleef op
deze planeet sinds -2000 / -1760. Ik reisde hiernaartoe vanuit
productieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: tell
djoha (umma) (azië > nabije en midden oosten > irak > dhi qar
(gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van mesopotamië.
_____________
Voorwerp 333:
Ik ken mijn plaats in de collectie nabije oosten. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
110 cm. Ik werd getagged als een halsketting. Ik werd geïnven-
tariseerd met het nummer o.01331. Ik ben gemaakt van goud
(metaal) lazuliet (steen) carneool (kornalijn) (steen > kwarts >
chalcedon). Ik werd geboren in -2550 / -2400. Oorspronkelijk
ben ik van productieplaats: nabije en midden oosten (azië) vin-
dplaats: tell al-muqayyar (ur) (azië > nabije en midden oosten
> irak > dhi qar (gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur
van mesopotamië. _____________
Voorwerp 334:
Iemand besliste me op te lijsten in de collectie nabije oosten. In
generisch opzicht ben ik een halsketting. Je kan me terugvin-
den in het archief als o.01330. Mijn botten zijn van carneool
(kornalijn) (steen > kwarts > chalcedon) goud (metaal) lazuliet
(steen). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor -2550 /
-2400. Ik kom uit productieplaats: nabije en midden oosten
(azië) vindplaats: tell al-muqayyar (ur) (azië > nabije en mid-
den oosten > irak > dhi qar (gouvernement)). Ik behoor tot
de cultuur van mesopotamië. _____________
Voorwerp 335:
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Men noemt me een hoofd van een vrouw. Ik behoor tot de
collectie nabije oosten. Mijn afmetingen zijn hoogte: 3,4 cm.
De naam die ik kreeg, is kop (beeldhouwwerk). Mijn persoonlijk
nummer is o.02681. Ik ben gemaakt van ivoor (dierlijk > tand
> tand van een zoogdier). Ik ben heel erg oud, van -850 / -701.
Mijn roots liggen in productieplaats: nabije en midden oosten
(azië) vindplaats: nimrud (azië > mesopotamië > assyrië). Ik
behoor tot de cultuur van assyrisch. _____________
Voorwerp 336:
Ik word beschreven als een hoofd van een vrouw. Ik werd
geklasseerd in de collectie nabije oosten. Mijn verhoudingen
zijn: hoogte: 4,6 cm, breedte: 2,5 cm. In generisch opzicht
ben ik een kop (beeldhouwwerk). Mijn officiële naam lijkt me
o.03477. Mijn vlees is ivoor (dierlijk > tand > tand van een
zoogdier). Een mens moet me gemaakt hebben in de tijd van
-850 / -701. Mijn geboorteplaats is productieplaats: nabije en
midden oosten (azië) vindplaats: nimrud (azië > mesopotamië
> assyrië). Mijn culturele achtergrond is syrisch. _____________
Voorwerp 337:
Ik werd opgenomen in de collectie nabije oosten. Dit zijn mijn
opmetingen: hoogte: 3,3 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is
oorring. Ik draag het nummer o.01326. Ik ben gemaakt van
zilver (metaal). Ik overleef op deze planeet sinds -2550 / -
2400. Mijn geboorteplaats is productieplaats: nabije en midden
oosten (azië) vindplaats: tell al-muqayyar (ur) (azië > nabije
en midden oosten > irak > dhi qar (gouvernement)). Mijn
culturele achtergrond is mesopotamië. _____________
Voorwerp 338:
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Ik werd opgenomen in de collectie nabije oosten. Mijn afmetin-
gen zijn hoogte: 2,6 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is oor-
ring. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
o.01327. Mijn lichaam is van zilver (metaal). Ik overleef op deze
planeet sinds -2550 / -2400. Ik reisde hiernaartoe vanuit pro-
ductieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: tell al-
muqayyar (ur) (azië > nabije en midden oosten > irak > dhi qar
(gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van mesopotamië.
_____________
Voorwerp 339:
Een persoon portretteerde me als een qatabanitische funeraire
reliëf. Ik maak deel uit van de collectie nabije oosten. Mijn
afmetingen zijn hoogte: 64 cm, breedte: 45 cm, diepte: 5
cm. Ik word gedefinieerd als een reliëf. Ik draag het num-
mer o.04800. Ik ben gemaakt van albast (steen > mineraal).
Ik dateer van -100 / -1. Aanvankelijk migreerde ik uit produc-
tieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: tamna’
(azië > arabisch schiereiland > jemen > zuid-jemen (regio) >
shabwa (gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van zuid-
arabië. _____________
Voorwerp 340:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: rolzegel met drie fig-
uren en een naakte vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie
nabije oosten. Dit is mijn maat: hoogte: 1,2 cm, breedte: 0,9
cm. Iemand besliste me deze naam te geven: cilinderzegel. Je
kan me terugvinden in het archief als o.01476. Mijn vlees is
hematiet (steen > mineraal). Ik overleef op deze planeet sinds
onbekend. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: syrië
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(azië > nabije en midden oosten). Mijn culturele achtergrond
is cultuur onbekend. _____________
Voorwerp 341:
Ik ben schijnbaar een rolzegel met drie vrouwen. Ik ken mijn
plaats in de collectie nabije oosten. Vind je me groot met de
volgende maten? hoogte: 2,8 cm, breedte: 1,2 cm. De naam
die ik kreeg, is cilinderzegel. Ooit indexeerde iemand me met
het nummer o.01450. Mijn vlees is steen. Ik werd geboren
in onbekend. Oorspronkelijk ben ik van vindplaats: telloh
(girsu) (azië > nabije en midden oosten > irak > maysan (gou-
vernement)). Mijn culturele achtergrond is cultuur onbekend.
_____________
Voorwerp 342:
Men noemt me een rolzegel met drie vrouwen. Ik werd on-
dergebracht in de collectie nabije oosten. Vind je me groot
met de volgende maten? hoogte: 2,2 cm. Ik werd getagged als
een cilinderzegel. Ooit indexeerde iemand me met het nummer
o.02744. Ik ben gemaakt van steen. Ik werd geboren in -1200
/ -827. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats: nabije
en midden oosten (azië). Ik behoor tot de cultuur van cultuur
onbekend. _____________
Voorwerp 343:
Ik ben schijnbaar een rolzegel met figuur, god en naakte vrouw.
Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie
nabije oosten. Mijn maat is: hoogte: 1,5 cm, breedte: 0,8
cm. De naam die ik kreeg, is cilinderzegel. Ik draag het num-
mer o.01615. Mijn botten zijn van marmer (steen). Ik dateer
van -2000 / -1600. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats
(historisch): mesopotamië (azië). Mijn culturele achtergrond is
babylonisch. _____________
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Voorwerp 344:
Ik werd in woorden gegoten als een rolzegel met figuur, god-
heid en naakte vrouw. Ik werd geplaatst in de collectie nabije
oosten. Iemand nam mijn maat volgens het protocol: hoogte:
2 cm, breedte: 0,9 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is cilin-
derzegel. Je kan me terugvinden in het archief als o.01614.
Mijn essentie is van hematiet (steen > mineraal). Ik werd ge-
boren in -2000 / -1600. Ik kom uit productieplaats (historisch):
mesopotamië (azië). Ik behoor tot de cultuur van babylonisch.
_____________
Voorwerp 345:
Ik ben schijnbaar een rolzegel met god op troon. De collectie
die me werd toegekend is de collectie nabije oosten. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 2,4 cm, breedte:
1,3 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: cilinderzegel.
Ooit indexeerde iemand me met het nummer o.01381. Mijn
lichaam is van hematiet (steen > mineraal). Mijn genealogie
gaat terug tot -2000 / -1530. Mijn culturele achtergrond is
syrisch. _____________
Voorwerp 346:
Ik word beschreven als een rolzegel met goden en een naakte
vrouw. Ik ken mijn plaats in de collectie nabije oosten. Iemand
nam mijn maat volgens het protocol: hoogte: 2 cm, breedte: 1,3
cm. Ik draag het label van cilinderzegel. Je kan me terugvinden
in het archief als o.01485. Mijn lichaam is van hematiet (steen
> mineraal). Mijn grootouders moeten geleefd hebben voor
onbekend. Ik kom uit productieplaats: syrië (azië > nabije en
midden oosten). Ik behoor tot de cultuur van cultuur onbekend.
_____________
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Voorwerp 347:
Ik werd gerangschikt als een rolzegel met ishtar. Ik werd geplaatst
in de collectie nabije oosten. Iemand nam mijn maat volgens
het protocol: hoogte: 2,1 cm, breedte: 1,1 cm. Mijn officiële
voorwerpnaam is cilinderzegel. Ik werd geïnventariseerd met
het nummer o.01453. Mijn botten zijn van hematiet (steen >
mineraal). Mijn genealogie gaat terug tot onbekend. Ik zou
nog familie kunnen terugvinden in productieplaats: syrië (azië
> nabije en midden oosten). Ik behoor tot de cultuur van cul-
tuur onbekend. _____________
Voorwerp 348:
Ik werd gerangschikt als een rolzegel met martu. Ik behoor tot
de collectie nabije oosten. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 2
cm, breedte: 0,9 cm. Men noemt mij ook domweg een cilin-
derzegel. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
o.01608. Mijn botten zijn van hematiet (steen > mineraal).
Mijn genealogie gaat terug tot -2000 / -1600. Ik kom uit pro-
ductieplaats (historisch): mesopotamië (azië). Mijn culturele
achtergrond is babylonisch. _____________
Voorwerp 349:
Ik word voorgesteld als een rolzegel met offerscène. Iemand
besliste dat ik behoor tot de collectie nabije oosten. Dit is mijn
maat: hoogte: 2,1 cm, breedte: 1,2 cm. Iemand bepaalde mijn
aard, ik ben een cilinderzegel. Ik werd geïnventariseerd met
het nummer o.01470. Mijn lichaam is van hematiet (steen >
mineraal). Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats: syrië
(azië > nabije en midden oosten). Mijn culturele achtergrond
is cultuur onbekend. _____________
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Voorwerp 350:
Een mens klasseerde me als een rolzegel met presentatiescène.
Ik ken mijn plaats in de collectie nabije oosten. Ik vraag me
af of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte:
2,9 cm, breedte: 1,5 cm. Iemand besliste me deze naam te
geven: cilinderzegel. Vertaald naar een index, ben ik num-
mer o.01596. Mijn essentie is van porfier (steen). Ik dateer
van -2000 / -1760. Mijn geboorteplaats is productieplaats (his-
torisch): mesopotamië (azië). Mijn culturele achtergrond is
mesopotamië. _____________
Voorwerp 351:
Ik word beschreven als een rolzegel met presentatiescène. Ik
werd opgenomen in de collectie nabije oosten. Ik vraag me af
of ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 2,1
cm, breedte: 1,1 cm. De naam die ik kreeg, is cilinderzegel.
Ooit indexeerde iemand me met het nummer o.01618. Mijn
essentie is van marmer (steen). Ik overleef op deze planeet sinds
-2000 / -1600. Aanvankelijk migreerde ik uit productieplaats
(historisch): mesopotamië (azië). Mijn culturele achtergrond is
babylonisch. _____________
Voorwerp 352:
Een mens klasseerde me als een rolzegel met presentatiescène.
Ik behoor tot de collectie nabije oosten. Ik vraag me af of
ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 1,8
cm, breedte: 0,9 cm. In generisch opzicht ben ik een cilin-
derzegel. Vertaald naar een index, ben ik nummer o.01619.
Mijn vlees is porfier (steen). Ik ben heel erg oud, van -2000 / -
1600. Ik reisde hiernaartoe vanuit productieplaats (historisch):
mesopotamië (azië). Mijn culturele achtergrond is babylonisch.
_____________
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Voorwerp 353:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: rolzegel met pre-
sentatiescène. Je kan me vinden in de collectie nabije oosten.
Mijn maat is: hoogte: 2,3 cm. Ik draag het label van cilin-
derzegel. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben,
zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer,
o.00488. Mijn essentie is van hematiet (steen > mineraal). Ik
ben heel erg oud, van -1800 / -1600. Ik kom uit productieplaats:
syrië (azië > nabije en midden oosten) productieplaats: nabije
en midden oosten (azië). Mijn culturele achtergrond is baby-
lonisch. _____________
Voorwerp 354:
Een mens klasseerde me als een rolzegel met priester en de
heilige boom. Ik ken mijn plaats in de collectie nabije oosten.
Voor het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor
me te ontwerpen: hoogte: 2,8 cm, breedte: 1,3 cm. Mijn offi-
ciële voorwerpnaam is cilinderzegel. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, o.00788. Ik besta uit steen. Ik
overleef op deze planeet sinds -1180 / -612. Mijn roots liggen in
productieplaats: nabije en midden oosten (azië). Mijn culturele
achtergrond is assyrisch. _____________
Voorwerp 355:
Men noemt me een rolzegel met scène van eerbetoon. Ik ken
mijn plaats in de collectie nabije oosten. Iemand nam mijn
maat volgens het protocol: hoogte: 2,2 cm. In generisch opzicht
ben ik een cilinderzegel. Ik werd geïnventariseerd met het num-
mer o.00445. Mijn vlees is hematiet (steen > mineraal). Ik ben
heel erg oud, van onbekend. Ik werd geboren in productieplaats:
nabije en midden oosten (azië) vindplaats: bagdad (azië >
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nabije en midden oosten > irak > bagdad (gouvernement)).
Mijn culturele achtergrond is babylonisch. _____________
Voorwerp 356:
Ik word voorgesteld als een rolzegel met scène van eerbetoon.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie nabije oosten.
Voor het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor
me te ontwerpen: hoogte: 2,4 cm. Men noemt mij ook domweg
een cilinderzegel. Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou
hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn
nummer, o.00462. Mijn lichaam is van hematiet (steen > miner-
aal). Ik ben heel erg oud, van onbekend. Ik zou nog familie kun-
nen terugvinden in productieplaats: nabije en midden oosten
(azië) vindplaats: bagdad (azië > nabije en midden oosten >
irak > bagdad (gouvernement)). Ik behoor tot de cultuur van
babylonisch. _____________
Voorwerp 357:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: rolzegel met twee fig-
uren. Iemand besliste me op te lijsten in de collectie nabije
oosten. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 2 cm, breedte:
0,8 cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een cilinderzegel.
Als ik ooit een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men
een nieuw veld moeten toevoegen voor mijn nummer, o.01626.
Mijn vlees is hematiet (steen > mineraal). Mijn geschiedenis
gaat terug tot -1600 / -1180. Oorspronkelijk ben ik van pro-
ductieplaats (historisch): mesopotamië (azië). Mijn culturele
achtergrond is kassitisch. _____________
Voorwerp 358:
Ik werd gerangschikt als een rolzegel met twee presentatie scènes.
Ik werd geklasseerd in de collectie nabije oosten. Mijn ver-
houdingen zijn: hoogte: 3,6 cm. Ik word gedefinieerd als een
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cilinderzegel. Mijn officiële naam lijkt me o.00580. Mijn vlees is
steen. Ik dateer van -2000 / -1600. Ik kom uit productieplaats:
nabije en midden oosten (azië). Mijn culturele achtergrond is
babylonisch. _____________
Voorwerp 359:
Dit is de beschrijving die ik cadeau kreeg: rolzegel met vechtscène.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie nabije oosten.
Vind je me groot met de volgende maten? hoogte: 0,6 cm,
breedte: 1,4 cm. Iemand besliste me deze naam te geven: cilin-
derzegel. Mijn persoonlijk nummer is o.04918. Mijn genealogie
gaat terug tot -1200 / -330 (onzeker). Aanvankelijk migreerde
ik uit productieplaats (historisch): fenicië (onzeker) (azië >
levant). _____________
Voorwerp 360:
Men noemt me een rolzegel met vier figuren. Ik werd geplaatst
in de collectie nabije oosten. Voor het geval je op een dag
zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 2
cm. Iemand besliste me deze naam te geven: cilinderzegel.
Mijn officiële naam lijkt me o.00806. Mijn botten zijn van
hematiet (steen > mineraal). Ik ben heel erg oud, van -1450
/ -1190. Oorspronkelijk ben ik van productieplaats: nabije en
midden oosten (azië). Mijn culturele achtergrond is hittitisch.
_____________
Voorwerp 361:
Ik werd in woorden gegoten als een rolzegel met zittende vrouw.
Ik ken mijn plaats in de collectie nabije oosten. Ik vraag me af of
ik in je jaszak zou passen met deze afmetingen: hoogte: 3,1 cm,
breedte: 1,5 cm. Men noemt mij ook domweg een cilinderzegel.
Ooit indexeerde iemand me met het nummer o.00787. Mijn
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vlees is steen. Ik dateer van onbekend. Ik werd geboren in
vindplaats: syrië (azië > nabije en midden oosten). Ik behoor
tot de cultuur van assyrisch. _____________
Voorwerp 362:
Ik werd geklasseerd in de collectie nabije oosten. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen:
hoogte: 4 cm, breedte: 3,5 cm, diepte: 3 cm. Iemand besliste
me deze naam te geven: schelp. Ik draag het nummer o.01333.
Mijn essentie is van schelp (dierlijk). Ik overleef op deze planeet
sinds -2700. Ik kom uit productieplaats: nabije en midden
oosten (azië) vindplaats: tell al-muqayyar (ur) (azië > nabije
en midden oosten > irak > dhi qar (gouvernement)). Ik behoor
tot de cultuur van mesopotamië. _____________
Voorwerp 363:
Ik werd in woorden gegoten als een sierplaatje. De collectie
die me werd toegekend is de collectie nabije oosten. Mijn
maat is: hoogte: 10,6 cm, breedte: 4,2 cm. In generisch
opzicht ben ik een plaatje. Als ik ooit een Belgische iden-
titeitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten to-
evoegen voor mijn nummer, o.03482. Ik besta uit ivoor (dier-
lijk > tand > tand van een zoogdier). Een mens moet me
gemaakt hebben in de tijd van -900 / -701. Ik kom uit produc-
tieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: nimrud
(azië > mesopotamië > assyrië). Mijn culturele achtergrond is
fenicisch. _____________
Voorwerp 364:
Men noemt me een sierplaatje. Je kan me vinden in de collec-
tie nabije oosten. Vind je me groot met de volgende maten?
hoogte: 8 cm, breedte: 8,4 cm. Men noemt mij ook domweg een
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plaatje. Vertaald naar een index, ben ik nummer o.03479. Mijn
lichaam is van ivoor (dierlijk > tand > tand van een zoogdier).
Ik werd gemaakt in de periode -850 / -701. Ik kom uit pro-
ductieplaats: nabije en midden oosten (azië). Mijn culturele
achtergrond is fenicisch. _____________
Voorwerp 365:
Ik word beschreven als een sierplaatje. Je kan me vinden in
de collectie nabije oosten. Iemand nam mijn maat volgens het
protocol: hoogte: 11,7 cm, breedte: 7,4 cm. Iemand besliste
me deze naam te geven: plaatje. Als ik ooit een Belgische iden-
titeitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten to-
evoegen voor mijn nummer, o.03009. Mijn essentie is van ivoor
(dierlijk > tand > tand van een zoogdier). Mijn geschiede-
nis gaat terug tot -827 / -609. Mijn roots liggen in produc-
tieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats: nimrud
(azië > mesopotamië > assyrië). Mijn culturele achtergrond is
fenicisch. _____________
Voorwerp 366:
Ik word voorgesteld als een sierplaatje. Ik werd ondergebracht
in de collectie nabije oosten. Voor het geval je op een dag
zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen: hoogte: 5,6
cm, breedte: 2,6 cm. In generisch opzicht ben ik een plaatje.
Vertaald naar een index, ben ik nummer o.03478. Mijn vlees is
ivoor (dierlijk > tand > tand van een zoogdier). Mijn grootoud-
ers moeten geleefd hebben voor -810 / -701. Mijn roots liggen
in productieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats:
nimrud (azië > mesopotamië > assyrië). Mijn culturele achter-
grond is fenicisch. _____________
Voorwerp 367:

122 122

122 122



121

Een persoon portretteerde me als een speld. Ik behoor tot de
collectie nabije oosten. Mijn maat is: hoogte: 17,5 cm. Ik
word gedefinieerd als een speld (pen). Ik werd geïnventariseerd
met het nummer o.01325. Mijn essentie is van goud (metaal)
zilver (metaal). Ik dateer van -2550 / -2400. Ik werd geboren
in productieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats:
tell al-muqayyar (ur) (azië > nabije en midden oosten > irak
> dhi qar (gouvernement)). _____________
Voorwerp 368:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: spijkerschrifttablet. Ie-
mand besliste me op te lijsten in de collectie nabije oosten. Dit
is mijn maat: hoogte: 11 cm, breedte: 10,5 cm. Mijn officiële
voorwerpnaam is kleitablet; schrijfplank (tablet). Mijn officiële
naam lijkt me o.00002. Mijn lichaam is van terracotta (aarde
> klei > keramiek > aardewerk). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor -2500 / -2334. Ik kom uit productieplaats:
nabije en midden oosten (azië) vindplaats: telloh (girsu) (azië >
nabije en midden oosten > irak > maysan (gouvernement)). Ik
behoor tot de cultuur van mesopotamië. _____________
Voorwerp 369:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: spijkerschrifttablet. Ie-
mand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie nabije
oosten. Vind je me groot met de volgende maten? hoogte: 11
cm, breedte: 10,5 cm. Ik word gedefinieerd als een kleitablet;
schrijfplank (tablet). Mijn officiële naam lijkt me o.00003. Ik
besta uit terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik
werd gemaakt in de periode -2500 / -2334. Mijn geboorteplaats
is productieplaats: nabije en midden oosten (azië) vindplaats:
tell al-hiba (lagash) (azië > nabije en midden oosten > irak >
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maysan (gouvernement)). Mijn culturele achtergrond is mesopotamië.
_____________
Voorwerp 370:
Een persoon portretteerde me als een spijkerschrifttablet. Ik
behoor tot de collectie nabije oosten. Mijn afmetingen zijn
hoogte: 9 cm, breedte: 9 cm. Iemand besliste me deze naam te
geven: kleitablet; schrijfplank (tablet). Als ik ooit een Belgis-
che identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, o.00004. Ik ben gemaakt van ter-
racotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Een mens moet
me gemaakt hebben in de tijd van -2500 / -2334. Aanvanke-
lijk migreerde ik uit productieplaats: nabije en midden oosten
(azië) vindplaats: tell al-hiba (lagash) (azië > nabije en mid-
den oosten > irak > maysan (gouvernement)). Mijn culturele
achtergrond is mesopotamië. _____________
Voorwerp 371:
Ik werd gerangschikt als een spijkerschrifttablet. Ik werd on-
dergebracht in de collectie nabije oosten. Vind je me groot
met de volgende maten? hoogte: 7,5 cm, breedte: 7,5 cm. In
generisch opzicht ben ik een kleitablet; schrijfplank (tablet). Ik
werd geïnventariseerd met het nummer o.00006. Mijn lichaam
is van terracotta (aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik
ben heel erg oud, van -2500 / -2334. Ik reisde hiernaartoe
vanuit productieplaats: nabije en midden oosten (azië) vind-
plaats: tell al-hiba (lagash) (azië > nabije en midden oosten >
irak > maysan (gouvernement)). Mijn culturele achtergrond is
mesopotamië. _____________
Voorwerp 372:
Ik word voorgesteld als een spijkerschrifttablet. Ik werd on-
dergebracht in de collectie nabije oosten. Mijn afmetingen
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zijn hoogte: 6,5 cm, breedte: 6,5 cm. Ik draag het label van
kleitablet; schrijfplank (tablet). Als ik ooit een Belgische iden-
titeitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten toevoe-
gen voor mijn nummer, o.00007. Ik ben gemaakt van terracotta
(aarde > klei > keramiek > aardewerk). Ik werd geboren in
-2500 / -2334. Ik kom uit productieplaats: nabije en midden
oosten (azië) vindplaats: tell al-hiba (lagash) (azië > nabije en
midden oosten > irak > maysan (gouvernement)). Ik behoor
tot de cultuur van mesopotamië. _____________
Voorwerp 373:
Een persoon portretteerde me als een spijkerschrifttablet. Ie-
mand besliste dat ik behoor tot de collectie nabije oosten. Voor
het geval je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te
ontwerpen: hoogte: 7 cm, breedte: 7 cm. De naam die ik kreeg,
is kleitablet; schrijfplank (tablet). Mijn officiële naam lijkt me
o.00008. Ik besta uit terracotta (aarde > klei > keramiek >
aardewerk). Ik dateer van -2500 / -2334. Ik zou nog fam-
ilie kunnen terugvinden in productieplaats: nabije en midden
oosten (azië) vindplaats: lagash (azië > mesopotamië > sumer).
Mijn culturele achtergrond is mesopotamië. _____________
Voorwerp 374:
Ik word voorgesteld als een buste van een gedrapeerde vrouw.
Iemand koos ervoor me te ordenen als deel van de collectie
nationale archeologie. Ik word gedefinieerd als een beeldje.
Ik werd geïnventariseerd met het nummer b000493-001. Mijn
lichaam is van keramiek (aarde > klei). Ik reisde hiernaartoe va-
nuit vindplaats: sainte-marie-chevigny (europa > west-europa
> belgië > wallonië > luxemburg (provincie) > libramont-
chevigny). Ik behoor tot de cultuur van gallo-romeins. _____________
Voorwerp 375:
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Een mens klasseerde me als een hoofd van een vrouw (graf-
monument). Ik werd ondergebracht in de collectie nationale
archeologie. Mijn maat is: hoogte: 32 cm. Iemand bepaalde
mijn aard, ik ben een beeldhouwwerk. Als ik ooit een Belgische
identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw veld moeten
toevoegen voor mijn nummer, b000098-001. Mijn botten zijn
van steen. Ik zou nog familie kunnen terugvinden in vindplaats:
bavay (europa > west-europa > frankrijk > nord-pas-de-calais
(regio) > nord (departement)). Mijn culturele achtergrond is
gallo-romeins. _____________
Voorwerp 376:
Een persoon portretteerde me als een torso van een gedrapeerde
vrouw. Ik maak deel uit van de collectie nationale archeologie.
Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 31 cm. Ik draag het la-
bel van standbeeld. Ik draag het nummer b000112-001. Mijn
lichaam is van kalksteen (steen). Ik werd geboren in vindplaats:
’s gravenvoeren (europa > west-europa > belgië > vlaanderen
> limburg (provincie, belgië) > fourons). Ik behoor tot de cul-
tuur van gallo-romeins. _____________
Voorwerp 377:
Ik ben schijnbaar een portret van een oude vrouw. Ik werd
geklasseerd in de collectie preciosa en zilverwerk. Voor het geval
je op een dag zou beslissen om een jurk voor me te ontwerpen:
hoogte: 14,5 cm, breedte: 12 cm. Iemand bepaalde mijn aard,
ik ben een miniatuur (schildering). Je kan me terugvinden in
het archief als mi.0011. Mijn essentie is van ivoor (dierlijk >
tand > tand van een zoogdier). Ik ben heel erg oud, van ca.
1800 / 1850. _____________
Voorwerp 378:
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Men noemt me een ingespannen duc. Ik werd geklasseerd in de
collectie rijtuigen. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte: 35 cm,
breedte: 49,5 cm. Ik werd getagged als een prent. Als ik ooit
een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw
veld moeten toevoegen voor mijn nummer, tr.478. Mijn bot-
ten zijn van papier (bewerkt materiaal > plantaardig). Mijn
geschiedenis gaat terug tot voor 1894. Ik reisde hiernaartoe va-
nuit productieplaats: parijs (europa > west-europa > frankrijk
> île-de-france (regio) > parijs (departement)). _____________
Voorwerp 379:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: de legende van onze-
lieve-vrouw-aan-de-zavel. Ik behoor tot de collectie wandtapi-
jten en tapijten. Mijn maat is: hoogte: 355 cm, breedte: 545
cm. Ik draag het label van wandtapijt; tapisserie. Als ik ooit
een Belgische identiteitskaart zou hebben, zou men een nieuw
veld moeten toevoegen voor mijn nummer, 3153. Mijn lichaam
is van wol (dierlijk > haar) zijde (grondstof onbepaald). Ik
dateer van 1516 / 1518. Mijn roots liggen in productieplaats:
brussels hoofdstedelijk gewest (europa > west-europa > belgië).
_____________
Voorwerp 380:
Ik ben schijnbaar een legende van onze-lieve-vrouw-ter-zavel.
Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie wandtapijten en
tapijten. Mijn verhoudingen zijn: hoogte: 344 cm, breedte: 280
cm. Iemand bepaalde mijn aard, ik ben een wandtapijt; tapis-
serie. Ik draag het nummer 9888. Mijn vlees is wol (dierlijk
> haar) zijde (grondstof onbepaald). Mijn grootouders moeten
geleefd hebben voor 1516 / 1518. Ik werd geboren in produc-
tieplaats: brussels hoofdstedelijk gewest (europa > west-europa
> belgië). _____________
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Voorwerp 381:
Iemand besliste dat ik hetvolgende ben: onze-lieve-vrouw van
scherpenheuvel. Iemand besliste dat ik behoor tot de collectie
wandtapijten en tapijten. Dit zijn mijn opmetingen: hoogte:
33 cm, breedte: 26 cm. Mijn officiële voorwerpnaam is wand-
tapijt; tapisserie. Vertaald naar een index, ben ik nummer
7686. Mijn vlees is gouddraad (metaal > goud) zijde (grond-
stof onbepaald). Ik overleef op deze planeet sinds 1601 / 1625.
Mijn geboorteplaats is productieplaats: brussels hoofdstedelijk
gewest (europa > west-europa > belgië).
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Colofon
Deze catalogus werd gegenereerd op 2016-12-10_11:40:55 van
gescraped materiaal van carmentis.be, de online databank van
het Jubelparkmuseum.

In het kader van de werksessie Diversies georganiseerd door
Constant, in samenwerking met e-Collecties.
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