België in de 19de eeuw
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Begin je
tocht in het
eerste
zaaltje.

In het midden zie je
twee grote kanonnen.
Wist je trouwens dat
vuurwapens al bestaan
sinds de 14de eeuw?
Kanonnen werden
eerst uit ijzer gemaakt
en daarna uit brons.
Brons is een mengsel
van koper en tin.
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Rechts
achteraan
liggen nog zes
kanonnen.
Het eerste draagt
het nummer X40 . Als
je goed kijkt, kun je er
drie verschillende dieren op
ontdekken. Welke?

✎

Onder de twee bronzen
kanonnen die hier
staan, zit een affuit.
Dat is een onderstel
op wielen waarop een
kanon wordt vervoerd.
Kun jij ontdekken
in welke twee steden
deze kanonnen zijn
gemaakt?

In . . . . . . . . .

een . . . U .
een A . . . A . R

en in . . . .
een D . L . . .

Kun je er eentje
natekenen?
1
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Loop nu verder
naar de grote zaal
met de vlaggen.

Onder elke vlag hangt een bordje
met de naam van een stad.
Welke voorwerpen hangen aan de muur onder
de vlag met het bordje “ANTWERPEN”?
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Intussen zijn de kleurrijke
uniformen en schilderijen in
deze zaal je vast al opgevallen.
Maar heb je ook al gemerkt
dat op al die schilderijen
alleen maar mannen zijn afgebeeld?
De kleren die je hier ziet
zijn ook allemaal
mannenuniformen.
Of toch BIJNA allemaal...
In de derde vitrine rechts is
het bovenstuk van een
vrouwenuniform te zien.
Het werd gedragen
door een marketentster.
Marketentsters verkochten
snoep en drank en ze wasten
de kleren van de soldaten.
Ze hoefden dus gelukkig
niet mee te vechten!
Als je goed zoekt, kun je in deze zaal
nog een tweede marketentster vinden.
Bij welke legerafdeling hoort ze?
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✎
Loop nu naar
de vierde
vitrine rechts.

Je ziet hier een heleboel
bezittingen van Leopold II.
Hij was de tweede koning
der Belgen. Je herkent hem
aan zijn lange baard.
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Een leger telt
verschillende
afdelingen.
Eén ervan is
de ruiterij
of cavalerie:
dat zijn de
soldaten te
paard.
In de 19de
eeuw bestond
de ruiterij uit
lansiers,
jagers en
gidsen. De
soldaat die je
hier ziet, behoort tot het
regiment van
de gidsen.
De
gidsen
droegen
amarant
(een soort
rood) en
groen: hun
uniformen
waren dan
ook heel
kleurrijk.

Welk van zijn persoonlijke
voorwerpen is hier NIET te
zien?
Zijn halters om
aan powertraining
te doen
Zijn bril
Zijn driewieler
Zijn zadel om
paard mee te rijden

Zoek een
gids in de
zaal en
teken zijn
hoofddeksel.

Zijn paraplu
Zijn hoge hoed
Zijn pen
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Kleurplaat

