
2
Hoeveel koppen heeft de draak  
op het schild? 

Op welke helm zie je deze  
meerkoppige draak nog  
meer afgebeeld? 

Luister bij iedere draak 
eerst naar het hoorspel  
en beantwoord dan de 
vragen. Ga daarna op  
zoek naar de volgende 
draak. Veel plezier!
Let op: deze eerste draak vind je  
al voor de toegangspoortjes!

Welkom in de riddertijd!  
Pas als je alle draken hebt  
gevonden, keer je weer 
terug naar je eigen tijd. 

¬ Ga op zoek naar de tweede draak
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Op het schild staat ook de lijfspreuk 
van de ridder.  
Welke?

Festina Lente  
(haast je langzaam)

Vtcvmque (hoe het ook is)

Carpe Diem (pluk de dag)

¬ Ga op zoek naar de derde draak
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Ga voor het kinderharnas staan.  
Hoe hoog is dit harnas (ongeveer)?

Welk kruis staat op de  
borst- en rugplaat afgebeeld?

Welk onderdeel van het  
kinder harnas lijkt wel te groot?

¬ Ga op zoek naar de vierde draak
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Je ziet hier drie keer dat een  
ridder een draak verslaat:  
twee keer op een schild en  
één keer op een ivoren beeldje.

Hoe heet de ridder die de  
draak versloeg?

Welke van de drie draken vind  
jij er het gevaarlijkst uitzien? 

Helemaal boven aan het ivoren 
beeldje zie je Drakenburg, maar 
helemaal onderaan zit een baby-
draakje. Wat heeft hij in zijn bek? 

¬ Ga op zoek naar de vijfde draak

Keltisch  
kruis

Egyptisch  
hengselkruis

Bourgondisch  
kruis

Latijns  
kruis
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Kijk goed naar de afbeelding van  
de rode kamer met het rode tapijt.
Welke drie van deze vijf dingen  
zie je in de rode kamer staan?

5
De drakenbotten kunnen in  
drie kistjes zitten. Je krijgt drie  
aanwijzingen om het goede  
kistje te kiezen. Op het kistje 
waarin de drakenbotten zitten…

... zitten twee dieren te eten

... gaat een kindje in bad

... rijden moeder en kindje 
op een paard langs twee 
palmbomen

Omcirkel het kistje met deze  
drie kenmerken:

¬ Ga op zoek naar de zesde draak

Staat er ook een ridderharnas  
in deze kamer? 

¬ Ga op zoek naar de zevende draak



7
In deze kamer zijn twee draken.
Waar geeft ridder Joris de draak  
de doodsteek? 

Waarom is ridder Joris hier net  
op tijd met zijn doodsteek?

¬ Ga op zoek naar de achtste draak

8
Gelukt! Je hebt alle draken  
gevonden en bent weer terug  
in de Hermitage Amsterdam!

Naast prachtige zelfgebouwde  
ridderkastelen vind je op het  
balkon nog meer over ridders!  
Welke wapens gebruikten zij?  
En hoe is het harnas ontstaan?

Als je weer thuis bent, ga dan 
naar museumkids.nl, klik op 
‘inspecteren’ en beoordeel  
de Hermitage Amsterdam.  
Dit is heel belangrijk voor ons, 
want zo komen wij te weten  
wat jullie leuk en belangrijk  
vinden in een museum. 

Alvast bedankt en tot ziens!

ANTWOORDEN

2 7 koppen, Vtcvmque (hoe het ook is)

3 130 cm,, de armen lijken te lang

4 Joris, het babydraakje heeft een skelet in zijn bek

5   

6  
 

, ja er staat een ridderharnas

7  
 
, de draak wil net Joris’ hoofd eraf bijten!


