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THEMA 1 –  HEILIGE DIEREN 

ZAAL 1 

A. Nijlpaarden zijn agressieve en territoriale 

dieren. Ze kunnen hard rennen en vallen 

mensen die in hun gebied komen aan, 

vaak zelfs met dodelijke afloop. 

B. Zodat het nijlpaard, wanneer deze in het 

hiernamaals tot leven komt, niet hard kan 

rennen. 

C. Eigen aanvulling leerlingen (tekening). 

ZAAL 2 

A. Goede antwoorden zijn: ram, valk, koe, 

krokodil, ibis, kat, ezel, leeuw, jakhals en 

aap (baviaan). 

B. Egyptische goden werden vaak 

afgebeeld met dierenkoppen als 

verwijzing naar specifieke 

eigenschappen (van de dieren). 

Egyptenaren vereerden dieren 

voornamelijk als manifestatie van een 

bepaalde god. 

C. Eigen invulling leerlingen (uitbeelden 

dieren en de anderen laten raden). << 

THEMA 2 –  TEMPELS EN 

PRIESTERS 

ZAAL 1 

A. Herihor is in een latere periode 

weggehakt, om zijn nagedachtenis te 

schaden. Dus eigenlijk om te zorgen dat 

Herihor in vergetelheid zou raken. 

B. De hoofddeksels die de personen op de 

stèle dragen zijn kronen. 

C. Eigen aanvulling leerlingen (tekening). 

ZAAL 2 

A. Goede antwoorden zijn: wierookbrander, 

situla, sistra (rammelaar), bellen en 

tovermes.  

B. Goede antwoorden zijn: ‘Dieren’ en 

‘Goud’. << 

THEMA 3 –  PRACHT EN 

PRAAL 

ZAAL 1 

A. Eigen invulling en toelichting leerlingen. 

B. Eigen invulling en toelichting leerlingen. 

C. Eigen invulling en toelichting leerlingen. 

D. Eigen invulling leerlingen (tekening). 

ZAAL 3 

A. Omdat men geloofde dat amuletten een 

magische, beschermende kracht 

hadden. Dus om de mummie te 

beschermen. 

B. Hart amulet: op de plek van het hart. 

Hathor amulet: op de borst. 

Neksteun amulet: onder de nek. 

Cobra amulet: mag overal op het 

lichaam. 

Horus-oog amulet: op de borst. << 

THEMA 4 –  DAGELIJKSE 

KOST 

ZAAL 1 

A. Om er meel en/of bloem van te maken. 

B. Brood en/of koek, pap (of muesli), bier. 

C. Eigen keuze leerlingen. en hebben zij 

niet het gevoel iets gemist te hebben. 

ZAAL 4 

A. Goede antwoorden zijn: vis, vlees 

(runderen en gevogelte), groenten en 

fruit, brood, bier en wijn. << 

 

 

THEMA 5 -  BOUW KUNST 

ZAAL 1 

A. Eigen invulling leerlingen. 

B. Eigen invulling leerlingen (tekening). 

ZAAL 4 

A. Elleboog. 

B. Ongeveer een halve meter (50 cm). Het 

is ongeveer de afmeting van een 

onderarm (van de hand tot de  

elleboog). 

C. Gereedschappen die bij elkaar moeten 

worden gezocht (oude bij moderne 

variant): meetlint, hamer en beitel. << 

THEMA 6 –  TOETANCHAMON  

ZAAL 1 

A. Veel mensen kennen Toetanchamon van 

het mooie en bekende gouden 

mummiemasker. 

Toetanchamon heeft zijn beroemdheid 

vooral te danken aan het zeldzame feit 

dat zijn graf, toen het in 1922 door 

Howard Carter werd gevonden, vrijwel 

ongeschonden bleek te zijn. Het voor 

een farao kleine graf bevatte meer dan 

3500 kunstvoorwerpen die nog zeer 

intact waren. 

Toetanchamon was slechts negen jaar 

oud toen hij zijn vader als farao 

opvolgde. Hij was ook nog erg jong 

(negentien jaar oud) toen hij stierf. Lange 

tijd was niet helemaal duidelijk waarom 

hij zo jong gestorven is. 
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Uit recent onderzoek is gebleken dat 

Toetanchamon naar alle 

waarschijnlijkheid gestorven is aan de 

gevolgen van een ontsteking in zijn knie, 

gecombineerd met malaria. 

Sommigen denken bij Toetanchamon 

aan de ‘vloek van de farao’, het bekende 

verhaal over de expeditie onder leiding 

van Howard Carter naar het graf van 

farao Toetanchamon. Na opening van de 

tombe, stierven tweeëntwintig mensen 

die met het graf van Toetanchamon of 

het werk daaromheen in aanraking 

waren gekomen een voortijdige dood. 

B. Eigen invulling leerlingen (tekening). 

ZAAL 4 

A. Maya (man) zit links en Merit (zijn vrouw) 

zit rechts. Aan het bovenlichaam van 

Maya is te zien dat hij een man is (geen 

vrouwelijk buste). Merit draagt een jurk 

en heeft langer haar (pruik). 

B. Goede antwoorden zijn: ‘Ze dragen 

pruiken’ en ‘De stoel waarop ze zitten is 

mooi versierd’. << 

THEMA 7 –  LEZEN EN 

SCHRIJVEN 

ZAAL 1 

A. inkt, schrijfrietje, rieten pen, papyrus, 

schrijfpalet, schrijfplank en ostraka. 

B. Het goede antwoorden is: B  

Hiërogliefen. 

ZAAL 5 

A. Demotisch. << 

THEMA 8 –  W ERKEN EN GELD 

ZAAL 1 

A. Tamboerijnspeelster, kameelruiter, 

handelaar en/of koopman- vrouw. 

B. Eigen invulling leerlingen (beroep). 

ZAAL 5 

A. Romeinse keizers. 

B. Tegenwoordig (vanaf 2014) is dat het 

portret van koning Willem-Alexander. Er 

zijn ook nog euromunten (1999-2013) 

met het portret van prinses Beatrix in 

omloop. 

C. Het gouden muntje. << 


