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De schatten
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Geweren, wapens en uniformen...
Uiteraard, in een museum over militaire
geschiedenis! Maar wist je dat we nog
veel meer soorten collectiestukken
bewaren en tentoonstellen?
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Ga naar de ruimte over Antarctica, gemakkelijk herkenbaar aan de grote
De hoofdconservator* maakt een inventaris* van de collecties op. Hij kan wel wat hulp
blauwe gevel. Binnen hebben we een maquette van een beroemd schip,
gebruiken om de verschillende soorten voorwerpen in het Museum te herkennen. Volg het
het eerste dat een winter in het ijs vastzat. Wat is de naam van dat schip?
parcours, zoek de voorwerpen, beantwoord de vragen en je zal ontdekken dat ons museum
rijke, gevarieerde en soms zeer verrassende collecties herbergt. Zet je antwoorden in het
rooster op de laatste bladzijde van het boekje. Je ontdekt de naam van een mysterieus
voorwerp, een van de favoriete collectiestukken van de conservator.

Driewieler: een fiets met drie wielen. Koning Leopold II reed ermee op de dijk van Oostende.
Neem het klapdeurtje tegenover de receptie en dan de lift of de trap
Ereteken: medaille die wordt toegekend om een daad van moed of heldendom te
achter de vitrine met de zwarte harnassen. Als je in de zaal bent, ga je
benadrukken, om aan te geven dat de persoon aan een gebeurtenis of oorlog heeft deelnaar de buste van Elisa*. We bewaren veel beeldhouwwerken, zoals de
genomen of gewoon om de persoon te eren (dit is hier het geval voor koning Albert I).
miniatuurbuste in de vitrine ernaast. Wie beeldt het werkje uit?
Elisa: Elisa Bonaparte is de zus van Napoleon.

1

Inventaris: lijst van alle voorwerpen die in het Museum worden bewaard, of ze nu in de
zalen worden tentoongesteld of in de reserves worden bewaard.
Luchtlandingstroepen: troepen die per vliegtuig worden vervoerd en met parachutes
worden neergelaten.

Ga terug naar de Zaal 14-18. Welke collectie staat er links van
je opgesteld?
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Reserves: plaats waar collectiestukken worden bewaard die niet in de tentoonstellingszalen aan het publiek worden getoond.

Antwoorden: 1. Napoleon, 2. Zon, 3. Rood, 4. Fabrica de Toledo, 5. Hoefijzer,
6. Afghanistan, 7. Kam, 8. Kat, 9. Tuba, 10. Junkers, 11. Belgica, 12. Marine

Als je elke vraag juist he
bt beantwoord en je je an
twoorden in het rooster
ingevuld, vind je de naam
hebt
van een van de meest ori
ginele collectiestukken van
het Museum. Wil je weten
hoe het eruit ziet? Ga na
ar de “Schatten van het
Russische Keizerrijk” (in
Zaal 14-18). Heb je het ge
vonden?

Ga voordat je het Museum verlaat naar de receptie en geef de naam van het
mysterieuze stuk. Onze onthaalbediende zal je een toepasselijke verrassing
overhandigen!

Een beetje woordenschat...
Belgische Revolutie: gebeurtenissen die leiden tot de onafhankelijkheid van België in 1830
Borstplaat: een stuk harnas dat op de borst wordt gedragen.
Conservator: een persoon die belast is met het behoud van collecties (zorgen voor hun
conservatie, ze bestuderen, ze aan het publiek voorstellen).

Ga, voordat je weer naar beneden gaat, naar de terrassen bovenop de arcades.
Van daaruit heb je een ongelooflijk uitzicht over de hoofdstad!
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Keer op je stappen terug.
Loop deWil
inkomhal
door en ga door
het andere
je je verjaardag
in het
Museum vieren?
klapdeurtje.
De
eerste
zaal
bevat
een
reeks
souvenirs
Meer informatie op www.legermuseum.be
van de Belgische revolutie*. Aan de muren hangen veel Belgische
vlaggen.Educatieve
Een vlag is ook
afgebeeld
op een groot rechthoekig schilderij.
dienst:
reservatie@warheritage.be
Hij draagt de kleuren van Luik: geel en .....................
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Vervolg je parcours in de volgende kamer. Zoek de driewieler* van koning
Leopold II. Een zwaard is vlakbij te zien en op het lemmet is een inscriptie
gegraveerd. Vul het opschrift aan: FABRICA DE ......................, 1834
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Verlaat de zaal, beklim de 7 treden en ga de Bordiauhal binnen (Collecties
1919-1945). Ga dadelijk naar de tweede verdieping en volg de richting van
het bezoek (naar rechts). Van alle medailles en eretekens* die in de kleine
vitrines links en rechts van het uniform van koning Albert I worden
gepresenteerd, is slechts één set tweekleurig* (goud en zilver).
Uit welk land komen deze juwelen?

Ga verder in de richting van het bezoek en stop in de zone gewijd aan D-Day.
D-Day in Normandië. Vijf kleine vitrines tonen de persoonlijke uitrusting van
de Britse luchtlandingstroepen* in 1944. Welk oranje item zit in de toilettas?
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Ga een verdieping naar beneden en begeef je naar de zone 1944-1945 aan
de rechterkant. Loop door de tentoonstelling, tot in de gang met zwarte en
witte tegels. Ga naar de zone aan de linkerkant gewijd aan het Verzet.
Het Museum bewaart ook opgezette dieren die aan de verschillende
conflicten hebben deelgenomen. Het dier in de vitrine hielp de verzetsstrijders om discreet berichten door te geven. Welk dier is het?

Vervolg je bezoek in de richting van de tentoonstelling of keer, als je
haast hebt, op je stappen terug. Ga terug naar de benedenverdieping
en ga naar de Zaal 14-18 (daarvoor moet je de ruimte met de drankautomaten door). Ga helemaal achterin de zaal, aan de kant van het
rode vliegtuig. Verschillende muziekinstrumenten staan opgesteld in
een van de vitrines tegenover de grote Mark IV tank. Wat is de naam van
het grootste blaasinstrument?
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Aan je linkerhand leidt een kleine deur je naar de Grote Hal. Ongelooflijk
maar waar: zo’n honderd vliegtuigen wachten je in deze zaal op. Wat is de
naam van het Duitse troepentransportvliegtuig waar je onderdoor loopt op
weg naar het Sky Café?

