SPEUR- EN DOEBOEKJE EGYPTE

e
Speur je me
met mij?

Welkom!
Ghallo allemaal kinderen! Ik ben
Darwishi Ur-Atum Msamaki Minkabh
Ishaq Eboni, iedereen zegt Dummie! Ik
ben mummie die is dood al 4000 jaar.
Ik woon bij Klaas en mijn vriend Ghoos
in Polderdam, dat is kleine dorpje daar
gebeurt niks. Gha mee naar Egyptisch
spullen in tentoonstelling! Ghrote plezier
allemaal!

Goos

Dummie

Help Dummie
om de code
te kraken!
Dummie heeft een Oud-Egyptisch boekje gevonden met
daarin een geheime code. Om de code te kraken moet
Dummie een aantal hiërogliefen invullen, die samen een
woord vormen. De oplossing heeft iets te maken met het
Egyptische hiernamaals.

Door de opdrachten in dit speurboekje
te maken, help je Dummie het codewoord te ontcijferen.
Teken de goede hiërogliefen na op de
laatste bladzijde en vertaal het codewoord met behulp van het alfabet.
Lever de prijsvraagkaart in aan het
einde van de tentoonstelling en maak
kans op een Dummie de mummiepakket.

Maak kans
op een
Dummie de
mummiepakket!

Dit speurboekje is van:
Datum:
2

3

zaal 1 - het land langs de nijl
Start de speurtocht bij de landkaart, meteen als
je binnenkomt in de eerste zaal aan de rechterkant!

Egypte is mijn land. Ik was in
ghraf bij Gizeh en Sakkara, daar
zij vinden mij. Kun jij zien
Gizeh en Sakkara op kaart
aan muur?

1. Egypte
a. Kijk nu goed naar het kaartje
hiernaast. Weet jij waar Egypte ligt?
Zet daar een kruisje op de kaart.
Weet je ook waar België ligt?
Zet ook daar een kruisje.

Waaruit bestaat het landschap
van Egypte voor het grootste deel?

Oerwoud
Woestijn

Nu jij moet naar
de vitrine met
Dummie-sticker
met nummer 1.

Heb je het juiste antwoord gekozen?
Teken de hiëroglief na op de laatste bladzijde.
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c. In de vitrine zie je dieren die in het oude

Egypte leefden, langs de Nijl, in de moerassen,
op het land en in de woestijn.
Welke dieren leefden langs de Nijl, denk je?
……………………………………………………
……………………………………………………
Welke dieren leefden in de woestijn, denk je?
……………………………………………………
……………………………………………………
Wat is jouw lievelingsdier?
…………………………………………

b. KRAAK DE CODE-VRAAG
Water

zaal 1 - het land langs de nijl

Liefste dier ik vind
ezel. Ik ghad eigen ezel
toen ik was nog in
Egypte, die gheet Akila.
Akila is liefste ezel van
ghele wereld.

Nu jij moet naar
de vitrine met
Dummie-sticker
met nummer 2.
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zaal 1 - het land langs de nijl
2. Piramides
a. Lees de tekst bij de vitrine. Waarvoor werd een

piramide gebouwd?

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

zaal 1 - het land langs de nijl
3. Hiërogliefen
a. Een van de moeilijkste schriftsoorten van de oude

Egyptenaren was het hiërogliefenschrift. Hiërogliefen zijn
kleine tekeningetjes die een woord of klank betekenen - een
soort emoji’s dus! De Egyptenaren beitelden de hiërogliefen in
steen of tekenden ze op een soort papier, dat papyrus wordt
genoemd.

b. KRAAK DE CODE-VRAAG
Wie hielp er niet mee bij het bouwen van een piramide?
Metselaars
Priesters
Timmerlieden
Boeren

Laat in emoji’s

Heb je het juiste antwoord gekozen?
Teken de hiëroglief na op de laatste bladzijde.

weten wat jij van
het bezoek aan
de tentoonstelling
vindt.

Maashi! Toen ik was in
mijn land, ik klim op
piramide met Ghoos! Die
is gheel ghoog en ik zie
ghele woestijn en Nijl!

Gha zoeken
Dummie-sticker
met nummer 3.
6
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zaal 1 - het land langs de nijl
b. Schrijf je naam in hiërogliefen! Gebruik het hiërogliefen-alfabet.

zaal 2 - mummies
4. Mummificeren
a. KRAAK DE CODE-VRAAG

c. KRAAK DE CODE-VRAAG

 ntcijfer het woord hieronder. Welk hiëroglief hoort er op
O
de lege plek?

Egyptenaren deden de organen van een overledene
(longen, maag, lever en darmen) in speciale potten
met dierenhoofden, om ze te bewaren. Om verder te
leven in het dodenrijk had je namelijk al je organen
weer nodig. Hoe heten deze potten?
	Sarcofagen

Hiërogliefen-alfabet

Heb je het woord
ontcijferd?
Teken de hiëroglief
na op de laatste
bladzijde.

	Canopen
Oesjebti’s

Heb je het juiste
antwoord gekozen?
Teken de hiëroglief na
op de laatste bladzijde.

	Grafgiften

b. Er zijn vier verschillende canopen te

herkennen. Eén heeft een deksel in de vorm
van een mensenhoofd, en de andere drie
een deksel in de vorm van een dierenkop.
Welke drie dieren herken je?

Gha zoeken
Dummie-sticker
met nummer 4c.

1…………………………….
Gha zoeken
Dummie-sticker
in volgende zaal
met nummer 4.
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2…………………………….
3…………………………….
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zaal 2 - mummies

zaal 2 - mummies

Als priesters maakt mummie, zij ghaalt alles
uit buik en ghoofd en stopt in vier potten.
Die is wel beetje ghriezelig, maar kan niet
anders. Zo blijft allemaal ghoed voor reisje
naar Osiris en nieuwe leven daar.

c. Wat is de goede volgorde van het mummificeren? Als je de
plaatjes in de goede volgorde zet, vormen de letters een woord.

Inbinden T

Leeghalen I

Natron S

Wassen K

Oplossing:

d. In deze zaal zie je een paar verschillende mummiekisten liggen.
Teken de mummiekist na die jij het mooist vindt.
Ik was ook ghele
tijd in mummiekist.
Maar toen bliksem
slaat keertje in ghouden scarabee van mij
en door spreuken van
Hepsetsoet ik word
weer wakker. Dat is
echt ghek, ghebeurt
nooit! Ook niet bij mijn
pap Achnetoet, die
woont nu bij sterren
bij Osiris, dat is wél
normaal.

Waarom mummificeerden de Egyptenaren vissen, denk je?
D
 e vis werd meegegeven als huisdier
in het hiernamaals.
D
 e vis werd meegegeven als eten
in het hiernamaals.
 e vis werd meegegeven als gids
D
in het hiernamaals.

De volgende opdracht vind
je in de volgende zaal!
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zaal 3 - op weg naar het hiernamaals

zaal 3 - op weg naar het hiernamaals

Gha zoeken vitrine in
volgende zaal met Dummiesticker nummer 5.

Gha zoeken vitrine
met Dummie-sticker
nummer 6.

5. De mummiekist van Hor

Stèles

Kijk eens goed naar de mummiekist waar de mummie
van priester Hor in lag. Je ziet de weegschaal waarop
het hart gewogen werd, met daaronder een gek dier.
Dit is het monster Ammoet. Ze lijkt hier een beetje op
een hond, maar meestal zie je goed dat ze uit drie delen
bestaat: een krokodil, een nijlpaard en een leeuw.

6. KRAAK DE CODE-VRAAG

Als jij zelf een gevaarlijk monster zou mogen bedenken,
uit welke dieren zou dat dan bestaan?
Teken het monster hier!

Dit is de stèle van meneer Hoey. Een
stèle is een soort grafsteen, die in de
kapel van het graf van de overledene
stond. Meneer Hoey is zelf ook
afgebeeld op de steen. Je kunt hem
herkennen omdat hij op een stoeltje zit,
soms naast zijn vrouw. Hoe vaak zie je
hem zitten?
3 keer
5 keer
6 keer
Heb je het juiste antwoord
gekozen?
Teken de hiëroglief na op de
laatste bladzijde.

meneer Hoey
w
en zijn vrou
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zaal 3 - op weg naar het hiernamaals

zaal 3 - op weg naar het hiernamaals
b. De god Osiris is koning van

Gha zoeken vitrine
met Dummie-sticker
nummer 7.

het dodenrijk. Daarom draagt
hij een koningskroon en twee
speciale voorwerpen die eigenlijk
bij farao’s horen. Ze worden een
kromstaf en een vlegel genoemd.
We weten niet precies waar ze
voor waren, maar waarschijnlijk
laten ze zien dat een koning
kon beschermen, maar ook kon
straffen.

7. Osiris en Anoebis
Op het grote, granieten beeld in de vitrine zie
je aan de linkerkant twee belangrijke goden
afgebeeld: Anoebis en Osiris.

Geef jij Osiris zijn kroon,
kromstaf en vlegel terug?

a. Anoebis was in het oude
Egypte de god van de onderwereld. Hij heeft de kop van
een jakhals, een soort neef
van honden en wolven. In zijn
hand houdt hij een lange staf
en het teken voor ‘leven’, dat
de oude Egyptenaren ‘ankh’
noemden.
Maak jij deze tekening af?
Kijk goed naar het plaatje op
het beeld!

c. KRAAK DE CODE-VRAAG
Osiris heeft de attributen van een koning, maar ziet er
ook uit als een mummie. Zijn benen zijn ingepakt!
Waarom denk je dat dat zo is?
Hij is geen mummie maar heeft zijn been gebroken
Om te laten zien dat hij god van het dodenrijk is
Omdat hij naar een verkleedfeestje gaat

ken
het ‘ankh’ te
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Heb je het
juiste
antwoord
gekozen?
Teken de
hiëroglief na
op de laatste
bladzijde.
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MAASHI!

Vind jij alle ghoeie letters van
mijn land in opdrachtjes? Gha
dan ghauw invullen op bladzijde
19, dan jij ziet codewoordje uit
dodenrijk! MAASHI!

Xpo Center Bruges
doet allemaal leuke
dingen, wil jij weten?
Gha maar aanmelden
voor nieuwtjesbrief,
dan jij ghoort vanzelf.
xpo-center-bruges.be!
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Vond je het ook zo
leuk met Dummie
de mummie?
Lees dan over al zijn
avonturen in de boeken
van Tosca Menten:
Dummie de mummie en de
gouden scarabee, Dummie
de mummie en de tombe
van Achnetoet, Dummie
de mummie en de sfinx
van Shakaba, Dummie de
mummie en het masker
van Sebek-Ra, Dummie
de mummie en de dans
van de cobra, Dummie
de mummie en de ster
Thoeban, Dummie de
mummie en de drums van
Massoeba, Dummie de
mummie en de smaragd
van de Nijl en Dummie de
mummie en het geheim
van Toemsa.
Deel 10 verschijnt in
september 2018.
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Einde

Hiërogliefenalfabet

Vul hier de hiërogliefen van
de Dummie-code in. Vertaal
de hiërogliefen met het alfabet
hiernaast en kom te weten
wat het codewoord betekent.
Dummie is in ieder geval erg
enthousiast!
Scheur deze pagina af en doe hem in
de speciale box aan het einde van de
tentoonstelling. Je maakt dan kans op
een Dummie de mummie-pakket!

vraag 1b

vraag 2b

vraag 3c

vraag 4a

vraag 6

vraag 7c

Codewoord:
Vul hier je gegevens in:
Voornaam:
Achternaam:
Jongen/meisje		
E-mailadres:

Ik ben ...... jaar

 ijn gegevens mogen gebruikt worden voor verdere communicatie over
M
Xpo Center Bruges. Deze worden niet doorgegeven aan derde partijen.
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(aankruisen indien van toepassing)
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Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Xpo Center Bruges?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op xpo-center-bruges.be.
Deze speurtocht verschijnt bij de tentoonstelling ‘Mummies in Bruges –
Secrets of Ancient Egypt’, in het Xpo Center Bruges in België. De voor
werpen die je ziet komen uit het Nederlandse Rijksmuseum van Oudheden.
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Kraak de
Dummie -code!

