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INGANG VAN 
HET MUSEUM 



 

Welkom in het Musée de 

Flandre! 

Wij begeleiden je tijdens je bezoek hier.  
Samen gaan we de Vlaamse kunst ontdekken, de kunstwerken 
beter leren kennen en sommige van hun geheimen onthullen...   
 
Om je te helpen, staat er achter sommige woorden een * 
(sterretje). Deze worden aan het einde van het boekje uitgelegd 
in een woordenlijst. 
 

Een, twee, drie, we beginnen…  
Volg ons bij onze ontdekkingstocht door het museum! 

Om te beginnen, moeten we door twee glazen deuren.  

Ik heet Gustaaf de raaf 
en dit is mijn vriendje 

Tuyl de Uil. 

 

Tijdelijke tentoonstelling 

Heilige architectuur! 
Alle deze schilderijen werden door een gepassioneerd 
architectuurverzamelaar gekocht. Het gaat over Vlaamse en 
Hollandse kerkinterieurs uit de 16de en 17de eeuw. 
 

  1. Vlaamse schilders 

Vlaamse kunstenaars zijn de eerste om deze kerkinterieurs te 

schilderen. Deze kunstwerken zijn vol details. 

Zoek de schilderijen waarop deze 5 details te vinden zijn. 
 

 
 

Wist jij dat? 
In de 17de eeuw waren er geen stoelen in de kerken. Men luisterde 

de mis staand of geknield! 



 

In het centrum van de zaal zie je de nautilus, een kunstwerk 

van de hedendaagse kunstenaar* Wim Delvoye. Kijk goed 

naar de vorm van de schelp en zijn gotische versieringen zoals 

in de middeleeuwen! 

Kijk goed en vul de tekening van de Nautilus Penta in. Let 

op, raak het kunstwerk niet aan. Het is heel kwetsbaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Loop nu naar de tweede zaal om de Hollandse schilders te ontdekken. 

Wist jij dat? 
In de 16de eeuw werd de schelp van de nautilus met zijn spi-

raalvorm gebruikt om luxueuze voorwerpen te creëren. 

 

  2. Hollandse schilders 

  Ontdek de verschillen tussen Vlaamse en 

Hollandse kunst met de digitale tafel. 

Heb je opgemerkt hoe de Hollandse kerkinterieurs lichter en 
soberder zijn? 
Vul deze crosswords in en vind het geheime woord. 

1. Ik ben een kunstvorm  
die ruimtelijke beelden uit  
steen of hout voortbrengt. 

2. Ik ben “Het”  
muziekinstrumentvan de 
kerken. 
 
 
3. Ik graaf de graven. 

4. Ik ben een meubel  
in katholieke kerken  
waarin een biecht wordt  
afgenomen. 

5. Ik ben het tegenoverge-
stelde van “duisternis” 
6. Ik ben de verhoging in 
een kerk van waaraf de 
preek wordt gehouden. 

Om door te gaan, moet je terug  

naar het begin van de tentoonstelling gaan en de monumentale trap vinden om 

op de 1ste verdieping de vaste collectie te ontdekken. 

Het geheime woord: 
Ik ben een schilderij met 3 luiken.  



 

Vaste collectie 

Macht en Rechtspraak 

Hier sta je in een zaal van het museum die vol houten kasten 

staat. 

Zoek het grote schilderij waarop een uitzicht over Kassel in 
de tijd van Lodewijk XIV te zien is. Kun jij zien wie wie is?  

1/ Wij zijn twee Franciscaner monniken, geestelijken die op de Mont des 
Récollets in de buurt van Kassel wonen.  
 
2/ Ik ben de nieuwe grootbaljuw* van Kassel, graaf François-Ignace de 
Wignacourt. Ik kom naar deze stad in een koets. Ik ben niet te zien, 
omdat ik in de koets zit. 
 
3/ Wij zijn vier edelen die gekomen zijn om de grootbaljuw welkom te 
heten. 
 
4/ Wij zijn de drie priesters van de drie kerken van Kassel. 
 
5/ Ik ben een marskramer die van dorp naar dorp trekt om de spullen te 
verkopen die ik in mijn rugmand vervoer.  

 

De opstand van de Vlaamse steden  
 
Dit is het grootste schilderij van het museum!  
Hierop zien we de inwoners van Kassel die op 4 januari 1430 
naar hertog Filips de Goede gaan in de moerassen van Saint-
Omer. Het is een historiestuk*.  
 
De inwoners van Kassel hebben tegen de hertog 
gevochten en de strijd verloren. In de kou en in 
de wind moeten zij voor hem buigen. Verbind 
het plaatje van elk wapen met de bijbehorende 
naam. 

Wist jij dat? 
Op het schild kun je het wapen van Kassel zien, een zwaard met aan 
beide kanten een sleutel. De andere blazoenen op het schilderij zijn 
verzonnen! 

BOOGSCHUTTERSHELM  

SCHILD  KRUISBOOG  ZWAARD  

HELLEBAARD*  
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Lodewijk XIV en Vlaanderen 

De Slag bij Kassel vond plaats in 1677. Tijdens deze slag 

vochten het Franse en het Nederlandse leger tegen elkaar. 

Zoek het schilderij waarop we personages in een boom zien 
zitten. De schilder heeft verschillende momenten 
weergegeven van deze slag, die 3 dagen duurde.  
Verbind ieder detail met de bijbehorende beschrijving. 

Het Nederlandse leger vlucht naar 
Steenvoorde. 

Het hart van de strijd. 

De Nederlandse troepen komen 
aan op het slagveld en zetten hun 

kampement op. 

Wist jij dat? 
Lodewijk XIV deed zelf niet mee aan de Slag bij Kassel.  
Zijn broer, de Hertog van Orléans, was degene die het bevel voerde 
over de Franse troepen. 

 

Een opoffering 

Hier zijn we in de zaal die gewijd is aan de Eerste Wereldoor-
log, die plaatsvond tussen 1914 en 1918.  
Wanneer zij niet hoefden te vechten, maakten de soldaten 
voorwerpen van hun munitie. We noemen dit trench art of 
loopgravenkunst.  
 
Zoek deze voorwerpen in de vitrines. Let op, er zijn er die er 
niet thuis horen. Jij moet ze doorstrepen. 

Wist jij dat? 
De klok die je in een van de vitrines ziet, werd gebruikt om de solda-
ten te waarschuwen dat er door de vijand gebruikt dodelijk gas 
aankwam. In het begin gebruikten de soldaten trompetten. Maar 
door hierop te blazen, werden zij als eersten door het gas vergiftigd! 



 

Een extra mooi gemaakt landschap 

Je kunt om je heen prachtige landschappen* zien!  
 
Zoek dit schilderij in de zaal.  

Welke kleuren gebruikte volgens jou de schilder bij het 

schilderen? Omcirkel het juiste schilderspalet*. 

 
 
 
 
 
 

 

Wist jij dat? 
Om de indruk van diepte te creëren, gebruikten de Vlaamse schilders 
verschillende kleuren: okergeel en bruin voor de voorgrond, 
verderop groen en blauw en wit voor de verte. 

 

Zoek nu dit schilderij dat het verhaal vertelt van Lot, een 

eerlijk en vroom* man. Het verhaal wordt in de Bijbel* 

verteld.   

Dit zijn de etappes van zijn 
verhaal. 
Zoek bij ieder plaatje het 
juiste fragment. Schrijf het 
juiste nummer in de 
rondjes. 

1. God laat het bliksemen 
en vuur regenen om de 
twee steden te verwoesten. 
 
2. De inwoners proberen 
hun bezittingen te redden. 
 
3. Sommige inwoners 
smeken God hen te sparen. 
 
4. Twee engelen helpen Lot 
en zijn gezin de stad te 
ontvluchten, maar zij 
mogen niet achterom 
kijken, wat er ook gebeurt. 
 
5. De vrouw van Lot luistert 
niet, kijkt achterom en 
verandert in een zoutpilaar. 

God is boos op de inwoners van Sodom en Gomorra, want zij zijn slecht 
en egoïstisch. 



 

Devotie 

We betreden nu een zaal vol met religieuze kunst uit 
Vlaanderen. 

 

In de 15e eeuw deden rijke mensen 
schenkingen (zij gaven cadeaus) aan de 
kerk om na hun dood naar de Hemel te 
kunnen gaan. 
 

Hoe noemden we deze personages? Je 
kunt het raden door de code te ontcijferen.  
 



__   __   __   __   __   __   __   __   __  

             

             

             

             
 

Probeer dit heel oude schilderij te vin-
den, dat in de 15e eeuw geschilderd 
werd. Achter de knielende schenker zien 
we een vrouw. We kunnen haar herken-
nen aan de hand van haar attribuut*.  
 

Om wie gaat het, volgens jou? 

 De Heilige Justine met de draak  

 De Heilige Barbara met haar toren 

 De heilige Katharina met haar rad 

 

De Vlaamse kunstenaars waren heel goed in het schilderen 
van stoffen en de plooien hiervan!  
 
Zoek de schilderijen waarop deze draperingen* te vinden 
zijn.  Schrijf de titel op van het schilderij waarop het detail te 
vinden is. 

Wist jij dat? 
Om hun kleuren te maken, gebruikten de Vlaamse schilders 
pigmenten, die vooral gehaald werden uit mineralen 
(halfedelstenen, zoals lapis lazuli voor blauw), soms uit planten (de 
wortel van meekrap voor rood) en zelfs uit goud en zilver! 

Loop nu naar de trap en ga naar beneden, naar de begane grond... 
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Curiositeiten 

Je bent hier in ons Curiositeitenkabinet, de voorouder van de 
musea. Prinsen en rijke kooplieden verzamelden hier zeldzame 
en waardevolle voorwerpen.  
 
Zoek het Jachttrofee dat geschilderd werd door Jan Fyt. Dit is 
een stilleven*.  
Kijk goed naar dit schilderij en kijk of je alle materialen weet 
te herkennen. Verbind de naam met zijn afbeelding. Let op, 
eentje hoort er niet thuis! 

  

Wist jij dat? 
Het woord stilleven betekent eigenlijk “afbeelding van 
levenloze voorwerpen”. Dat is precies het geval voor 
de jachttrofeeën van Fyt! ! 

veren  vacht  

 

Smullen 

Dit is de keuken. In het midden van het vertrek kun je  
het werk bewonderen van Patrick van Caeckenbergh, een  
hedendaagse kunstenaar: het Kaartenhuis!  

Met de 4 niet-gebruikte letters kun je het symbool van dit 
werk ontdekken (de letters staan in de goede volgorde)! 

_  _  _  _   

In dit kaartenhuis is een orgaan uit het 
menselijk lichaam te vinden, maar welk? 
Zoek om te beginnen alle woorden uit de 
lijst. Let op, de woorden kunnen in alle richtingen 

staan: → ← ↑ 

CITROEN     
MOND     

GEK  
KAARTEN    
PIRAMIDE  

ETEN 
SPEL 

SMAAK 
AAS 
KAT 

VRUCHT 



 

Vermaak 

De Vlamingen laten graag feestelijke taferelen 
zien.  
Hierop wordt vaak muziek gemaakt.  
Op dit schilderij zijn een luit (soort gitaar) en 
een fluit te zien.  
 

Er zijn 7 fouten gemaakt op het schilderij. 
Weet je welke?  

Wist jij dat? 
Achter het koppel op de voorgrond ligt een lei.  
Alle consumpties werden met een krijtje op die lei geschreven en 
daarna betaald. De uitdrukking “bij iemand in het krijt staan”, die 
betekent “iemand geld verschuldigd zijn” komt hier vandaan. 

 

Het Vlaamse satirische genre 

De Vlamingen hebben gevoel voor humor!  
Ze drijven de spot met zichzelf, met de anderen en met de 
maatschappij van hun tijd. 

 

De hedendaagse kunstenaar Leo Copers 
heeft een schitterend kunstwerk gemaakt.  
 
Maar waar heeft hij dat mee gemaakt?  
Vink het goede antwoord aan  
 

⃝  Met echte goudstaven  
⃝  Met staven van vergulde chocola  
⃝  Met vergulde hars om goudstaven na te maken  
 
 

Twee van de volgende zinnen passen goed bij dit kunstwerk 
en de betekenis hiervan! Omcirkel ze  

 
  Het is niet al goud wat blinkt  
 
  Door kalm en rustig te blijven, 
bereik je meer  
 
  Wie zwijgt, stemt toe  
 
  Geld maakt niet gelukkig  



 

De omgekeerde wereld 

Leuk! Het is carnaval! In Vlaanderen is dit een heel belangrijke 
dag, waarop men elke stad zijn reuzen naar buiten haalt. 
 

Kijk eens naar de reus van Kassel, Reuze-Papa.  
Wat is zijn kostuum? Vink je antwoord aan  
 

⃝  Een brandweeruniform  
⃝  Het uniform van een soldaat uit de 1e Wereldoorlog  
⃝  Het uniform van een Romeinse legioensoldaat  

 
Op het schilderij van Alexis Bafcop kun je de voorwerpen 
terugvinden die in een van de vitrines geplaatst zijn.  
Verbind de voorwerpen met hun naam.  
 

 
 
 
 

 

De klisteerspuit, waarmee de  
menigte besproeid wordt. 

 

Een varkensblaas gevuld met water 
om de menigte mee te besproeien. 

 

Wist jij dat? 
Een reus is super groot. Kassel heeft twee heel oude reu-
zen. Reuze-Papa werd in 1827 gemaakt en Reuze-Maman 
in 1860.  

1 
2 

 

Het museum en zijn bouwstijl 
Ga naar de binnenplaats en bekijk de achtergevel van het 
museum. Zoals je kunt zien, is deze heel anders dan de voor-
gevel, die van witte steen is!   

Kies uit deze kunstwerken degene waarvan de gevels het 
meest op die van het museum lijken?  
Vink de goede antwoorden aan 

 

  

 

Wist jij dat? 
De achtergevel van het museum, een trapgevel, is typisch Vlaams! 
Het is een siergevel (die boven het dak uitsteekt) die aan traptreden 
doet denken.

Voordat je weggaat, moet je niet vergeten ook even achter het 
museum te gaan kijken! 
Daarvoor moet je langs de onthaalbalie lopen...  

1 2 

3 4 



 

Woordenlijst 

Hedendaagse kunstenaar : een kunstenaar van onze tijd (20ste en 21ste 
eeuw). 
  
Baljuw: Ambtenaar die de koning of de prins vertegenwoordigde in het 
burggraafschap. 
 

Historiestuk: Een afbeelding van historische gebeurtenissen uit een ver 
verleden. Het kan een afbeelding zijn van grote veldslagen, maar ook van 
een verhaal uit de Griekse of Romeinse mythologie.  
 

Hellebaard: Wapen bestaande uit een lange stok en een lemmet dat 
uitloopt in een punt en een scherpe haak heeft. 
 

Landschapsschilderkunst: Het kunnen bestaande of denkbeeldige land-

schappen zijn, die in de natuur of in een atelier geschilderd zijn. 

Schilderspalet: Plaat met een gat voor de duim, waarop de schilder zijn 
kleuren aanbrengt en met elkaar mengt. 
 
Vroom: Wordt gezegd van iemand die in God gelooft en veel bidt. 
 

Bijbel: We zeggen ook wel de Heilige Geschriften. Deze bestaat uit twee 
delen: het Oude en het Nieuwe Testament. 
 

Attribuut: Symbolisch voorwerp waarmee we een menselijke figuur 
kunnen herkennen. Voorbeeld: een kroon voor de koning, de weegschaal 
voor Vrouwe  
Justitia. 
 

Stilleven: Een schilderij dat levenloze voorwerpen of personen afbeeldt. 
 

Draperingen: Plooien in kleding en in stoffen op schilderijen of op  
beelden. 

 

Antwoorden 

Hollandse schilders: 1. Beeldhouwkunst 2. Orgel  3. Doodgraver 4. Biechtstoel   

5. Licht 6. Preekstoel. Geheime woord: T R I P T I E K 

Macht en rechtspraak: plaatje 1 = tekst 4 / Plaatje 2 = tekst 3 / Plaatje 3 = tekst 5 /  

Plaatje 4 = tekst 1 / Plaatje 5 = tekst 2 

De opstand van de steden: plaatje 1 = boogschuttershelm, plaatje 2 = zwaard, 

plaatje 3 = hellebaard, plaatje 4 = kruisboog, plaatje 5 = schild 

Lodewijk XIV en Vlaanderen: bovenste plaatje = De vlucht van het Nederlandse 

leger / middelste plaatje = Het hart van de strijd / onderste plaatje = De Nederlandse  
troepen komen aan  

Een opoffering: de granaat (4e plaatje) 

Een extra mooi gemaakt landschap: Het eerste schilderspalet links / linker kolom 

> plaatje 1 = tekst 4 / plaatje 2 = tekst 3 / plaatje 3 = tekst 1 / rechter kolom > plaatje 1 =  
tekst 5 / plaatje 2 = tekst 2 

Devotie: SCHENKERS / Van de Heilige Barbara met haar toren, plaatje 1 = anonieme 

Vlaming / plaatje 2 = entourage van meester Wodecq, plaatje 3 = Pieter Coecke d’Alost,  
plaatje 4 = Brussels atelier 

Curiositeiten: Veren: regel 1 = plaatje 1 - plaatje 2 - plaatje 4 / regel 2 = plaatje 1 

Vacht: regel 1 = plaatje 3 / regel 2 = plaatje 2 - plaatje 3  Hoort hier niet in thuis: regel 2 =  
plaatje 4 

Smullen: MAAG 

Vermaak:  

 
 
 
 
 

 

Het Vlaamse satirische genre: Met vergulde hars / “Het is niet al goud wat blinkt”  

en “Geld maakt niet gelukkig” 

De omgekeerde wereld: Het uniform van een Romeinse legioensoldaat / plaatje 1 =  

Een varkensblaas, plaatje 2 = De klisteerspuit  

Het museum en zijn bouwstijl: plaatjes 1 en 4  



 

 Bravo, je bent klaar. 

We hopen dat je het leuk vond. 

Tot gauw voor nieuwe ontdekkingen. 

Tot ziens!  

 

 
 
 
 

Kom ons gauw weer opzoeken voor nieuwe 

ontdekkingen! 

 

Je vindt alle familieactiviteiten  

op onze website: 

nl.museedeflandre.fr 

 
 

 
 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10u tot 12.30u en van 14u tot 18u  

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur  
Inlichtingen en reserveren: +33 (0)3 59 73 45 60 / +33 (0)3 59 73 45 59  

E-mail: museedeflandre@lenord.fr of reservations.museedeflandre@lenord.fr 


