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ronde 1 royalty

intro video

https://youtu.be/uKArWqF_Zng


a. 19 en 14 jaar

c. 20 en 70 jaar 

b. 60 en 56 jaar 

d. 14 en 9 jaar

1.   Op welke leeftijd trouwden prins Willem II en 
     prinses Maria Stuart in 1641?  

a. 19 en 14 jaar

c. 20 en 70 jaar 

b. 60 en 56 jaar 

d. 14 en 9 jaar

1.   Op welke leeftijd trouwden prins Willem II en 
     prinses Maria Stuart in 1641? 



A

C D

B

.....

2.  Hier zie je de portretten van Willem van Oranje tot  
  Willem IV. Zet ze op chronologische volgorde.



a. De leeuwenkoning

c. Koning Gorilla

b. Koning Aap  

d. Prins Pils

3.   Wat was de bijnaam van koning Willem III? 



Man Vrouw

4.  Ondergoed wordt direct op het lijf gedragen en blijft 
   daarom zelden bewaard. Deze 17de-eeuwse onder-  
 broek is dan ook heel bijzonder. Alleen in Engeland is 
  nog een (koninklijke) onderbroek bewaard gebleven.  
  Opvallend genoeg is het van wit linnen – de meeste  
  onderbroeken waren van gekleurde wol.  
 
 Werd deze onderbroek gedragen door een  
  man of vrouw?



5. Waar of onwaar? 

Koning Willem II koesterde zijn hele leven zijn  
deelname aan de Slag bij Waterloo (1815). Hij liet de 
herinnering aan strijdros Wexy vereeuwigen door het 
paard na z’n dood te portretteren.



a. Konijn van Holland

c. Slang van Frankrijk

b. Zwijn van Holland

d. Beest van Frankrijk

6.  In 1806 werd Lodewijk Napoleon, de broer van  
  Napoleon Bonaparte, koning van Nederland.  
 Hoe stond hij bij zijn onderdanen bekend?



7.   Welk staatshoofd zien jullie op dit schilderij?

a. Prinses Beatrix

c. Koningin Elizabeth II

b. Koningin Wilhelmina 

d. Koningin Victoria



a. Nachtwachtzaal

c. Eregalerij

b. Voorhal 

d. Fietspassage

8.   In welke zaal heeft de Gouden Koets ooit gestaan?



ronde 2 Curiosa

intro video

https://youtu.be/1Vz3ycClLKg


.....

1.  Uit welk jaar komt het oudste object uit het  
  Rijksmuseum?



.....

2.  Waar werd deze zaag voor gebruikt?



3.  Waar of onwaar? 

Deze maansteen heeft de Amerikaanse ambassadeur 
cadeau gegeven aan minister-president Willem Drees 
ter gelegenheid van het bezoek van Amerikaanse  
astronauten (Apollo 11) aan Nederland. Later bleek 
dat dit versteend hout was. 



a. Een zuigeling

c. Johannes de Doper

b. Een engel

d. Johannes Vermeer

4.  ‘Hansken is in de kelder’ staat op het schild van de 
  ridder. Onder zijn voeten bevindt zich een opening.  
  Als de schaal wordt gevuld met drank, komt Hansje 
 omhoog. Waar stond Hansje symbool voor? 



a. Smokkelwaar

c. Drankspel

b. Pronkstuk

d. Levertraan

5.  Is het een vis? Of is het een schoen met een hoge  
  hak? Geen van beide. Het is een fles van leer en de 
  opening zit verstopt in de staart. Wat was de functie 
   van deze fles?



a. Prinses Beatrix

c. Jacoba van Beieren

b. Kenau Hasselaar 

d. Het melkmeisje

6.   Van wie was deze vlecht (ca. 1406-1436)?



.....

7.  Hoe groot is deze kast in het echt (hxb)?



8. Waar of onwaar? 

De stoel op deze foto is de oudst overgeleverde 
tandartsstoel. Rugleuning en hoofdkussen zijn  
verstelbaar ter bevordering van het zitcomfort.



ronde 3 Eten & drinken

intro video

https://youtu.be/3v8x6UJHrCE


b. 60 en 56 jaar 

1.   Op welke leeftijd trouwden prins Willem II en 
     prinses Maria Stuart in 1641?  

b. Er waren ook   
    groenflora kazen

d. Boerenkoolkaas  
    was een hype

c. Voor de gisting 
    werd schapenont- 
    lasting gebruikt 

a. De kaas is over de  
    datum

1.   Op dit schilderij zie je drie kazen, waarvan er een  
   groen is. Waarom is dit?



a. Roemer

c. Drinkuit

b. Spa Goud

d. Afzakkertje

2.  In de zeventiende eeuw bestond Stef Stuntpiloot 
  ook, maar net even anders. Deze beker werd in het 
  midden van de tafel gezet. Het boogschuttertje, een 
  Romeinse soldaat, werd in beweging gebracht. De  
  gast die hij bij stilstand met zijn pijl aanwees, moest  
   als eerste een dronk uitbrengen.  
  Hoe wordt deze beker genoemd?



b. 60 en 56 jaar 

1.   Op welke leeftijd trouwden prins Willem II en 
     prinses Maria Stuart in 1641?  

b. Ter versteviging van 
    het glas

d. Symbool van status
    van de eigenaar 

c. Zodat het glas niet 
   uit je hand glijdt

a. Ter decoratie van  
    het glas 

3. 17de-eeuwse glazen hadden vaak kleine noppen op 
  de hals van het glas. Wat is hiervan de reden?



4. Waar of onwaar? 

In het Rijksmuseum staan ook echte etenswaren  
opgesteld.



a. Brandewijn 

c. Port

b. Rosé

d. Canei

5.  Wist je dat er ook ongeopende flessen wijn in de 
   Rijksmuseumcollectie zijn? Deze behoren tot de  
  scheepswrakvondsten. Kenners hebben een  
 vermoeden welke soort wijn in de fles zit.  
 Weet jij het ook? 



a. Ham

c. Eend

b. Kip

d. Gans

6.  In de poppenhuizen uit de Rijksmuseumcollectie is 
 werkelijk waar alles in miniatuur gemaakt, van 
 toilet en keuken tot schilderij en kostuum.  
 Zo ook het eten. Wat is dit?



.....

7.  Hoeveel verschillende soorten fruit tel je?



a. Zalm

c. Rog

b. Haring

d. Schol

8.  Welke vis was in de zeventiende eeuw in de  
 Nederlandse republiek het meest populair om te  
 eten?


