Ontdek de
topstukken van het
Koninklijk Museum
van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis
Voor kinderen
van 9 tot 12 jaar

Het toernooiharnas van Filips II
Dit is het toernooiharnas van Filips II. Tijdens een
toernooi probeerde de ene deelnemer de andere
met een lange lans van zijn paard te stoten. Om
ongelukken te vermijden, zijn toernooiharnassen aan
één kant altijd extra stevig. Kijk goed naar het harnas
van Filips II en kies de juiste zin.
a. Filips II hield zijn lans in zijn rechterhand en
probeerde er de linkerkant van het harnas van zijn
tegenstander mee te raken.
b. Filips II hield zijn lans in zijn linkerhand en
probeerde er de rechterkant van het harnas van zijn
tegenstander mee te raken.

Serpent
Dit mooie blaasinstrument is een serpent. In dezelfde vitrine zie je nog
een heleboel andere instrumenten. Zoek ze in het rooster hieronder.
a. trombone
b. trommel
c. fagot
d. serpent
e. buccin
f. cymbalen
g. ophicléide
h. schellenboom
i. alto
j. drakentrompet

2.

Schilderij ‘Mevrouw Abts naait
de eerste Belgische vlag’
Op dit schilderij zie je hoe een
Brusselse naaister, mevrouw
Abts, de eerste Belgische vlag
naait. In deze en de volgende
zaal hangen een heleboel
Belgische vlaggen.
Hoeveel zijn het er (in de twee
zalen samen)?
ANTWOORD: ................................................................................................

Het dubbelportret van koning Leopold I en
koningin Louise-Marie
Dit bijzondere dubbelportret is gemaakt te ere
van het huwelijk van koning Leopold I met LouiseMarie. Als je het langs de ene kant bekijkt, zie je de
koning, langs de andere de koningin. Na het huwelijk
volgden er verschillende kinderen. Zoek hun namen op de prent
onder het portret van het koningspaar.
a. Leopold, Filips, Charlotte, Boudewijn
b. Leopold, Filips, Charlotte
c. Charlotte, Stephanie, Louise
d. Leopold, Filips, Albert

3.

De marketenster
Dit is het uniform van een marketenster.
Deze dames zorgden ervoor dat de
soldaten eten en drinken kregen.
Als je goed zoekt, vind je in deze zaal nog
één ander vrouwenuniform.
Welk van de kledingstukken uit het lijstje
maakt hier GEEN deel van uit?
a. Een lange grijze rok met een
groene boord
b. Een paar witte handschoenen
c. Een rood jasje met goudkleurige
knopen
d. Een paar korte zwarte laarsjes
e. Een riem met een leeuwenkop
f. Een hoed met een grote pluim erop

De namaakboom
Dit is het bovenste deel van een holle namaakboom uit de Eerste
Wereldoorlog. In deze boom stond een ladder waarmee de soldaten
naar boven konden klimmen. Helemaal bovenin de boom zaten
gaten waardoor ze de vijand konden begluren.
Kun jij, zonder de boom aan te raken, uitzoeken waarvan hij is
gemaakt? Uit...
ANTWOORD: ................................................................................................

4.

De roertrommels
Dit zijn de trommels van verschillende Britse en Canadese
legereenheden die meevochten in de Eerste Wereldoorlog.
Verschillende ervan zijn versierd met het wapenschild van de Britse
koning, zoals ook deze trommel.
Op hoeveel trommels in de beide vitrines staat er zo’n schild?
ANTWOORD: ................................................................................................

De Battaille driedekker
Deze driedekker is één van de oudste vliegtuigen in deze hal. Hij
werd meer dan 100 jaar geleden ontworpen door de Belg César
Battaille.
Behalve vliegtuigen ontwerpen had César Battaille nog een andere
hobby. Als je de letters hieronder in de juiste volgorde zet, ontdek
je welke!
Of misschien kun je het ook raden door goed om je heen te kijken?
DEBOUWHELER = . . . . . . . . . . .
5.

Het Schreck watervliegtuig
Vul de identiteitskaart van deze vreemde dubbeldekker in om er
alles over te weten te komen. Maak er zeker ook een tekening bij!
Naam: ............................................................................................................
Land (waar werd het gemaakt): ................................................................
Bouwjaar: .....................................................................................................
Gewicht: .......................................................................................................
Maximum snelheid: ....................................................................................
Maximum hoogte: .......................................................................................
Aantal uren dat het kon vliegen: ..............................................................
Van welk land is de vlag op zijn staart ? ................................................
Welk nummer staat erop ? .........................................................................
Weet jij welke twee VIP’s er op 5 juli 1918 met een gelijkaardig
toestel van België naar Engeland vlogen?
......................................................... en .........................................................

6.

De Caravelle van Sabena
Het reusachtige passagiersvliegtuig hierboven is een Caravelle van
de vroegere Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. Wat was het
maximum aantal passagiers dat dit toestel kon vervoeren?
ANTWOORD: ................................................................................................

7.

8.
Colofon
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a.
Zie het rooster hiernaast.
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b.
c.
Meetal
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BEELDHOUWER
schreck type 77, Frankrijk, 1915
1460 kg, 3500 m, 450 km, België, 5,
Albert en Elisabeth.
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