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Welkom in het Autrique Huis! Dit boekje blijft de hele tentoonstelling 
bij jou. Het geeft je uitleg en het bevat ook spelletjes rond wat je zal 
zien. Veel plezier tijdens je bezoek!  

Een avontuur van Blake en Mortimer

Blake en Mortimer zijn twee striphelden. In het album “De Laatste 
Farao” storten ze zich in een nieuw onderzoek.  

Kan je de drie beroemde gebouwen hieronder herkennen? 
Een daarvan staat centraal in het mysterie van de Laatste Farao. Heb je 
het herkend? 

Noteer de namen van de gebouwen en omcirkel het gebouw waar de actie 
plaatsvindt! 

Egyptisch alfabet / Hiërogliefen 



Vak A, vak B

Een strip bestaat uit pagina’s die platen genoemd worden. Op elke plaat 
staan verschillende vakken. 
In het laatste vak van de laatste plaat van het album glipten vijf  
verschillen. 

Kan je ze vinden? 

Mysterie

De raadselachtige straling heeft de vakken in twee gesneden.  

Bekijk de decors aandachtig, kan je ze met elkaar verbinden? 



Joseph Poelaert

Joseph Poelaert is de architect van het 
Justitiepaleis in Brussel. De bouw begint 
in 1866, maar het gebouw is pas klaar na 
de dood van de architect, die dus zijn werk 
nooit af  zal zien! 
Wanneer het in 1883 ingehuldigd wordt, is 
het een van de grootste gebouwen die ooit 
in Europa werden gebouwd.  

Om zo’n gebouw te bouwen, moet de 
architect plannen tekenen.  

Verbind het plan met de juiste definitie. 

Een plattegrond of  
grondtekening 
Bovenaanzicht van 
de ruimtes van een 
verdieping.

Een aanzicht

Verticaal plan van de 
gevel van het gebouw. 

Een doorsnede 

Een verticale snede 
door het gebouw om 
te tonen hoe het er 
vanbinnen uitziet. 

Invloed van Egypte

Joseph Poelaert had een waanzinnig idee, dat hij nooit uitvoerde. Hij 
wou iets ongelooflijks plaatsen op de koepel van het justitiepaleis. 
 
Ontcijfer de hiërogliefen om te ontdekken waar het over gaat! 
Tip: laatste woonplaats van de farao’s. 

Jouw beurt nu om je voornaam in hiërogliefen te schrijven! 

JOSEPH POELAERT (1817-1879)
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