MASKS
Koninklijk Legermuseum – “Geen helden zonder maskers”
Welkom in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Het mondmasker,
essentieel beschermmiddel in coronatijden, heeft heel wat inkt doen vloeien. We stellen nu
voor om allerlei maskers in onze uitgebreide collecties te gaan opsporen. Van het masker dat
tegen zwaardslagen, koude, gensters of gas beschermt, tot het masker dat zuurstof
aanvoert, communicatie mogelijk maakt of camoufleert: ons Museum heeft maskers te over!
Het parcours volgt de signalisatie die in onze zalen de sociale afstand moet bewerkstelligen.
Het startschot voor deze “gemaskerde” wandeling wordt hierbij gegeven!
Zaal “Wapens en Harnassen”
Begeef u helemaal achterin de zaal, voor de vitrine over de tornooien.
V1. Harnassen voor paarden verschijnen in de 14e eeuw. Een speciaal onderdeel beschermt
het hoofd van het dier.
Een frontaal geplaatst element moet lanssteken afweren. Welk element is dat?
(A=1) een kubus / (A=2) een pin / (A=3) een bol
Zaal 14-18
Begeef u naar de zaal 14-18, in de buurt van het vliegtuig van de Rode Baron. Aan uw
rechterzijde vindt u vier vitrines die in kruisvorm staan opgesteld. Ga voor de vitrine recht
voor u staan wanneer u naar het vliegtuig kijkt (vitrine met de beschermingsmiddelen tegen
gas, een sirene en een alarmklok om over de aanwezigheid van gas te verwittigen).
V2. Dieren, die heel de oorlog lang ontelbare diensten bewijzen, hebben ook recht op een
bescherming tegen gas. Twee maskers voor dieren (paarden en honden) staan in deze vitrine
opgesteld. Welke kleur hebben ze?
(B=3) beige en bruin / (B=6) blauw en zwart / (B=9) rood en geel
Tijdens de werkzaamheden voor de renovatie van de zaal 14-18 zijn de vragen Q3 en Q4
niet toegankelijk.
Achter de drie moderne vitrines, in een oudere vitrine aan de rechterkant, wordt een
“maanpak” gepresenteerd.
V3. In 1915 verschijnt een nieuw wapen: gas. De eerste beschermmiddelen zijn summier,
maar worden snel ontwikkeld. In 1917 verschijnt een masker met filter, het ARS (appareil
respiratoire spécial of speciaal ademhalingstoestel).
Hoeveel verschillende gasmaskers worden in deze vitrine tentoongesteld?
(C=8) 8 / (C=4) 4 / (C=1) 1

Begeef u nu naar de vitrine met de tenue van een tankist, net naast de Mark IV, de grote
tank die zich onder het rode vliegtuig bevindt.
V4. De tankbemanningen dragen een masker om hun ogen een aangezicht te beschermen
tegen metaalsplinters en gensters die kunnen ontstaan wanneer de tank beschoten wordt.
Hoeveel spleten worden op ooghoogte voorzien?
(D=2) 2x2 / (D=4) 2x4 / (D=6) 2x6
Check 1: A+B+C+D = 13
Luchtvaarthal
Volg de signalisatie en begeef u naar de stand over de paracommando’s (aan de voet van de
trap die naar de verdieping leidt).
V5. De para die voor het vliegtuig (een Dakota) staat, is dankzij zijn “ghillie”-tenue goed
gecamoufleerd. Twee andere mannequins met camouflagetenues staan onder de vleugel
van het vliegtuig opgesteld. Welk vervoermiddel gebruiken ze?
(E=3) een jeep / (E=2) een motorfiets / (E=1) een kano
Ga naar de eerste verdieping en volg het parcours op uw linkerzijde. Voor u de zaal helemaal
bent doorgelopen, komt u aan een vitrine met vliegmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog.
V6. Dit is de summiere bescherming waarmee de piloten van de Eerste Wereldoorlog het
moesten stellen: een bril in de vorm van een lederen masker om de ogen te beschermen en
een lederen helm.
Achter deze twee voorwerpen wordt een kaart van de Franse kusten gepresenteerd.
Welk grote stad is onder de loep goed zichtbaar?
(F=3) Calais / (F=4) Bordeaux / (F=5) Menton
Zaal 14-18
Zet het parcours in de luchtvaarthal voort. Zo komt u opnieuw in de zaal 14-18 uit. Stop voor
de Amerikaanse vitrines (helemaal achterin de zaal, net voor de ruimte die naar de toiletten
leidt).
V7. Het masker “The Vajen Bader 1029” beschermt de Amerikaanse brandweerlui tegen gas,
rook en brokstukken. In welke grote Amerikaanse stad werd het uitgevonden?
(G=0) San Francisco / (G=1) Los Angeles / (G=2) Indianapolis
Interbellum
(Bordiauhal, 2e verdieping, afdeling “1919-1945”)

Ga nu naar de Bordiauhal. Bovenaan de trap neemt u rechts en gaat u naar de vierde kamer,
voor de vitrine “België vanaf 1936”.
V8. Gevechtsgassen worden voor het eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt. De
overheden vrezen dat ze tijdens een nieuw conflict opnieuw zouden kunnen worden
aangewend. Daarom worden verschillende beschermmiddelen, zoals deze gasmaskers, ter
beschikking van de bevolking gesteld.
Welk type gasmasker werd door de Bond voor Bescherming tegen Luchtaanvallen voor de
passieve bevolking goedgekeurd?
(H=1) het type AG.15C / (H=2) het type DC.45 SP / (H=3) het type RSQ3
Check 2: E+F+G+H = 7
Tweede Wereldoorlog
(Bordiauhal, 2e verdieping, afdeling “1919-1945”)
Zet de wandeling voort tot aan de zone over de veldslagen in Noord-Afrika.
V9. Wie wereldoorlog zegt, zegt uiteraard ook verschillende strijdtonelen. Er wordt
gevochten in de sneeuw, in de modder, op zee, op het vasteland of zelfs in de woestijn.
Ziehier een tropisch uniform van het Deutsches Afrikakorps.
Waarvoor dient de groene stof met gaten die over de helm ligt (vitrine nr. X)?
(J=2) bescherming tegen de zon
(J=4) bescherming tegen uitdroging (de stof belet de verdamping van het zweet)
(J=6) bescherming tegen muggen (malaria)
Ga nu verder tot aan de afdeling “De oorlog op zee”
V10. De artilleristen en de matrozen van de Royal Navy dragen een brandwerende
bivakmuts die niet enkel tegen gensters maar ook tegen koude beschermt. Een ander
beschermend accessoire wordt samen met de witte bivakmuts in deze vitrine
gepresenteerd.
(K=2) brandwerende handschoenen / (K=4) brandwerende sokken / (K=6) een
brandwerende sjaal
Zet uw wandeling voort en houd halt bij de vitrines over de verovering van Europa.
V11. We hebben het zopas gezien: de uitrusting van de troepen varieert naargelang de
plaats van het conflict. Deze meharist draagt op het hoofd een bescherming tegen de zon,
de droge wind en de zandstormen.
Welke kleur heeft het “masker” in deze vitrine?
(L=3) rood / (L=4) geel / (L=5) blauw
Tentoonstelling “Oorlog-Bezetting-Bevrijding”
(Bordiauhal, 1e verdieping)

Begeef u een verdieping lager en vang het bezoek via de rechterzijde aan. Lokaliseer het
gekleurde gasmasker in de vitrines van de eerste zaal.
V12. België is niet het enige land dat in geval van een nieuwe oorlog gasaanvallen vreest.
Groot-Brittannië voorziet eveneens bescherming voor de bevolking. Om de aanspannende
bescherming wat aantrekkelijker voor kinderen te maken, worden kleurrijke maskers
ontwikkeld. Dit model draagt de naam van een beroemd tekenfilmpersonage. Om wie gaat
het?
(M=2) Donald Duck / (M=4) Mickey Mouse / (M=6) Bugs Bunny
Ga verder tot aan de afdeling “Duitsland in de tang”.
V13. Deze Duitse straaljagerpiloot draagt niet enkel een verstevigde bivakmuts, maar ook
een lederen vliegpak dat elektrisch wordt verwarmd. Het pak werd door een zeer bekende
Duitse firma ontwikkeld. Welke?
(N=1) Bosch / (N=2) Siemens / (N=3) Krupp
Check 3: J+K+L+M+N = 19
Bij het einde van de omloop gaat u gewoon naar het onthaal van het Museum. Daar geeft u
de verkregen coördinaten voor nazicht door. Zo krijgt u toegang tot de “schat” die u als
beloning zal worden overhandigd. Veel plezier!
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Na deze verkenning van de prestigieuze collecties van het Legermuseum moet u beslist ook
onze andere “schattenjachten / geocachings” uitproberen. De centrale thema’s daarvan zijn:
de dieren (ANIMALS), de geschiedenis van de luchtvaart (AVIA), de Belgische Marine (NAVY),
ANTARCTICA, de Bordiauhal (BORDIAU) en ten slotte de tentoonstelling “Oorlog-BezettingBevrijding” (WAR-OCCUPATION-LIBERATION).

