
Op reis 
in het 

Legermuseum

Verken de wereld in het Legermuseum
Welkom in het Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis. We trekken er samen op uit in onze  
omvangrijke collecties. Je zal heel wat bijleren én  

de hele wereld verkennen!
Klaar voor de grote reis? Onmiddellijke inscheping dan maar!

Je hebt nu een lange reis rondom de wereld en doorheen onze  
collecties gemaakt. Hartelijk dank om met het Legermuseum 

 te hebben gereisd. 
We zien je binnenkort graag terug…  

voor een nieuw avontuur!

Zin om je verjaardag in het Museum te vieren?  
www.legermuseum.be  

(rubriek Educatief. Reservatie via reservatie@whi.be ).

 

Antwoorden: Polen – Mexico – Verenigde Staten – Japan – Australië – Zwitserland – Colombia – Tunesië – 
Groot-Brittannië – China – Canada – India – Somalië – Antarctica – Italië – België   
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En weg zijn wij!
Zet je ontdekkingsreis voort en loop de zaal “Schatten van het Russische 

Keizerrijk” binnen. Zoek een zilveren beker en schaal versierd met draken. 

Deze objecten gedenken de oorlog tussen Rusland en ... . 

Verken het Museum en beantwoord de vragen om zijn schatten te ontdekken.
Om er zeker van te zijn dat je de hele wereld verkent, kan je best je bestemmingen  
(antwoorden) op de kaart in het midden van dit boekje aangeven. Je tweede doelstelling:  
de 6 werelddelen ontgrendelen (pas op: we hebben een continent in twee verdeeld:  
je moet dus 7 woorden vinden) en ze eveneens op de kaart plaatsen.

Neem het poortje rechts van de onthaalbalie. 
Je bent nu op je eerste landingsplaats  
aangekomen: de Historische Zaal (in twee delen).

Loop het eerste zaaltje door. Hier vind je een reeks souvenirs van de Belgische revolutie.
In de tweede zaal, onmiddellijk links, zie je een lijst met officieren die in 1830 in het Belgische 
leger hebben gediend. Uit welk land kwamen ze?

Bewonder de collecties uit de 19e eeuw. 
Ik daag je uit: vind de kaart die de slag bij Tacamburo illustreert  
(11 april 1865). Tip: ze bevindt zich in vitrine nr. 34. 
In welk land vond de slag plaats?

Wow! Je hebt net een (deel van een) werelddeel ontgrendeld: 
Zuid-Amerika. Geef het continent op de wereldkaart aan.  

 Neem plaats in de trein IC1914 en rijd naar de Zaal 14-18 
 die zich even verderop aan de rechterkant bevindt.

Tussen de kanonnen en vitrines vol uniformen vind je een gele  
vlag waarop een arend is geborduurd. Uit welk land komt die vlag?

Om het volgende werelddeel te ontgrendelen, moet je terug naar de 
Zaal 14-18. Uit welk land komt de infanterist die een gamel vasthoudt, 
rechts bij het buitenkomen uit de Russische Zaal?

14-18 is een echte WERELDoorlog: talloze landen zijn erin verwikkeld!  
Door het antwoord te geven, heb je Oceanië ontgrendeld! Vergeet niet het 
continent op de kaart toe te voegen.  
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We ronden onze wereldreis in de zaal met de harnassen af. Scheep 
daarvoor in richting onthaal en recht tegenover de winkel kan je via 
een poortje de zaal “Wapens en Harnassen” betreden.

Voor je huiswaarts keert, stel ik je een laatste vlucht voor: op naar de terrassen bovenop de  
Arcades, van waaruit je van een ongelooflijk uitzicht op de stad kan genieten.  
Neem de draaitrap of de lift tot op de hoogste verdieping en neem dan nog eens  
de trap tot op de terrassen. 

We zijn terug op ons eigen continent: Europa.  Brussel is de hoofdstad van ... .    

Heb je alle bezochte landen en werelddelen  
op de kaart geplaatst? BRAVO!

Ik zou maar wat graag het mooiste harnas vinden, een harnas versierd 

met goud. Een Europees land was daarin gespecialiseerd.  Welk land?
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Vind het kanon dat het nummer VI/892 draagt. Het leunt tegen een van de muren aan. 

Er tegenover tref je een affiche aan die het systeem “Milbank-Amsler” toelicht. 

Welk land gebruikte dit systeem?

Zet je reis voort om piloot Frans Burniaux te ontmoeten. Hij draagt laarzen en een korte broek, en houdt een mooie sigarettendoos vast. De achtergrond van de vitrine toont een bombardement. Over welk land gaat het?
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Keer terug naar de Historische Zaal. Loop rechtdoor en neem vervolgens links,  
naar de Technische Zaal vol wapens.

Keer op je stappen terug en beklim de 7 treden die naar de Bordiauhal leiden (collecties  
1919-1945). Ga dadelijk naar de 2e verdieping, waar vlucht SN1919 je naar het 
interbellum meeneemt. 

Zoek het uniform van koning Albert I. Rond het uniform worden 
eretekens en onderscheidingen uit alle hoeken van de wereld tentoon-
gesteld. Het Grootkruis van de Orde van Boyaca, met driekleurige koord 
(oranje – blauw – geel) en gegraveerd aangezicht, is prachtig. Pas op: 
het stuk zit goed verstopt!  Uit welk land komt het?

Super! Weeral een ontgrendeld continent: Afrika.

Maak je klaar om te landen door je een verdieping lager te begeven. Je bent nu in de  
tentoonstelling “Oorlog-Bezetting-Bevrijding”. Loop de ruimte via de rechterzijde binnen  
en zoek de zone “Onthaal van de bevrijders”. 

Welke vlag staat in de vitrines 2, 11, 12, 18 en 22 opgesteld? De vlag van ... .

Loop door tot in de zone “De andere wereldoorlog”. Een militair boekje met de foto van de  
eigenaar en twee medailles worden in een vitrine tentoongesteld. van welke land komt het 
militair boekje?

Je bent echt niet te stuiten, want je hebt nogmaals een continent ontgrendeld: Azië! 
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Zet je tocht voort en loop langs de zone over Sabena (de voormalige Belgische luchtvaart-maatschappij). Opgelet: die zone zit onder de mezzanine. In de buurt van de Boeing 707 vind je een muur vol affiches van de maatschappij. Bezocht je reeds het land aangeprezen door de dame die tegen een rode achtergrond danst? Ze draagt witte armbanden, een blauw-en-witte jurk en een halsketting. Om welke bestemming gaat het?  

Wil je meer vernemen over de Belgische  
expeditie op het einde van de 19e eeuw?  
Het jeugdboekje “Belgica, op ontdekkingsreis  
naar Antarctica” is beschikbaar in de  
Museumshop.

Kijk nu maar uit voor ijsbergen, want we gaan naar de tentoonstel-

lingszone “Antarctica” (grote blauwe gevel in de buurt van het Skycafé). 

Doe alvast je handschoenen aan: het gaat wel heel koud worden!

Volgende bestemming: de Grote Hal. Keer terug naar de Zaal 14-18, loop die helemaal door en 
ga door de deur helemaal achterin aan de linkerzijde. Parkeer je vliegtuig tussen de honderd 
andere! 

Bekijk alle vliegende tuigen goed; je zal een vliegtuig vinden waarop een kariboe staat  
afgebeeld. Uit welk land komt het?

Je hebt zowaar talent. Je hebt net Noord-Amerika ontgrendeld.

 

Na het vliegtuig, de voetreis en de trein nemen we nu de boot om  
de zone over de Marine te verkennen, tegenover de ruimte over 
Sabena. Tussen de torpedo’s (ontploffingstuigen onder water)  
staat een rood-groene uit Afrika opgesteld.  
Uit welk land komt de torpedo precies? 

Vind de tent die in het diorama staat opgesteld. Volgens het opschrift: 
in welke streek staat ze opgesteld?

Je hebt zopas een ander werelddeel ontgrendeld: Antarctica!
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