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met Sint-Michiel!
Een speurtocht in het Museum van 
de Stad Brussel, gemaakt door en voor mensen 
met een verstandelijke handicap 
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Inleiding

In deze map vindt u de antwoorden op de 
raadsels van de speurtocht en extra historische 
informatie die u met uw groep kan delen. Om 
de activiteit vlot te laten verlopen, raden wij u 
aan de groep met 2 mensen te begeleiden: de 
ene begeleider kan zich met de groep op de 
speurtocht concentreren en de andere kan de 
antwoorden en de historische informatie geven.

Sommige raadsels zijn moeilijker dan andere, er 
zitten tips in de speurtocht. Afhankelijk van het 
niveau van uw groep, kunt u hen helpen om de 
juiste antwoorden te vinden. Achteraan in deze 
map vindt u 9 kaartjes om uit te knippen en aan de groep te geven na elke opdracht. We raden u 
aan de zoektocht te beginnen op de Grote Markt, voor het museum, als inleiding.

Sint-Michiel heeft vleugels omdat hij een aartsengel is, met andere woorden een zeer belangrijke 
engel. Volgens de legende vecht hij tegen de duivel, die soms de gedaante aanneemt van een 
draak. Hun gevecht is symbool voor de strijd tussen goed en kwaad.

Na het passeren van 
de receptie van het 
museum, gaat u door de 
eerste deur links en loopt 
u naar de achterkant van 
de zaal ‘Beeldhouwwerk 
16de-18de eeuw’.
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Antwoord op raadsel 1   

Waarom is het in deze staat?

Helaas is het standbeeld door de tijd en 
het weer beschadigd. Het werd tijdens de 
restauratiewerkzaamheden weggehaald en ter plaatse 
vervangen door een kopie.

Als jullie je eerste kaart willen winnen,  
raad dan welke figuur er afgebeeld staat.

Het is een standbeeld van Sint-Michiel. Het dateert 
van het einde van de 17de eeuw en werd boven op het 
zuidportaal geplaatst van de Sint-Michiels-en-Sint-
Goedelekerk (nu een kathedraal). 

Op het schilderij naast het standbeeld, dat een panorama van Brussel toont vanaf de heuvels 
van Koekelberg, kunt u de groep de toren van het stadhuis tonen om te laten zien dat Sint-
Michiel al in de 17de eeuw op de top van het stadhuis stond. U kunt ook de Sint-Michiels-en-
Sint-Goedelekerk tonen (gemakkelijk herkenbaar aan de twee torens op de voorgevel), waar 
het standbeeld stond voordat het naar het museum werd overgebracht. 
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Antwoord op raadsel 2

 Los de rebus op om een nieuwe kaart te krijgen!

Het museumgebouw heeft eigenlijk twee namen:

• HET KONINGSHUIS

• HET BROODHUIS 
 
Momenteel wordt in het Frans de naam Koningshuis (Maison du Roi) het meest gebruikt, 
terwijl men in het Nederlands normaal gezien de naam Broodhuis gebruikt.

Waar nu het museum staat, stonden er doorheen de geschiedenis drie verschillende 
gebouwen na elkaar. Het eerste gebouw dat hier in de middeleeuwen werd opgetrokken, 
in de 13de eeuw, bood onderdak aan de bakkers die er hun brood kwamen verkopen. In 
het begin van de 16de eeuw werd dit ‘Broodhuis’ afgebroken en vervangen door een nieuw 
gebouw waarin de kantoren van Karel V waren ondergebracht. Deze belangrijke historische 
figuur heerste over vele gebieden, waaronder het hertogdom Brabant. Hij was ook koning 
van Spanje. Daarom begonnen de Brusselaars deze plek het ‘Koningshuis’ te noemen. Veel 
later, tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw, vond men dit gebouw te bouwvallig en 
werd het volledig afgebroken om plaats te maken voor een gloednieuw gebouw. In dit derde 
en laatste gebouw nam het museum in 1887 zijn intrek.

Het huidige gebouw werd dus pas iets meer dan 100 jaar geleden gebouwd. Het geeft 
echter de indruk veel ouder te zijn. De architect koos er namelijk voor om het huidige 
gebouw te bouwen zoals in de tijd van Karel V. 

Ga naar de trap 
om naar de eerste 
verdieping te gaan.
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Antwoord op raadsel 3

 Vind de verborgen Sint-
Michiel terwijl jullie de trap 
beklimmen om een kaart te 
krijgen! 

Sint-Michiel verbergt zich in de  
glas-in-loodramen... 

De glas-in-loodramen tonen de 
wapenschilden van de vele gebieden 
waar Karel V in de 16de eeuw over 
heerste. Ze herinneren ons eraan dat 
Brussel in die tijd het centrum was 
van een groot aantal gebieden. 

Op de eerste verdieping 
kunt u de maquette van 
Brussel in de 13de eeuw 
bezichtigen.
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Antwoord op raadsel 4

Help mij om op de maquette de plaatsen van het huidige Brussel terug 
te vinden die jullie op de onderstaande foto’s zien.  
Gevonden? Dan krijgen jullie een kaart. 

De Anneessenstoren is  
nummer 8  op de maquette.

De Sint-Michiels-en-Sint-
Goedelekathedraal is  
nummer 12  op de maquette.
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Het Koninklijk Paleis is  
nummer 6  op de maquette.

Het nieuwe Administratief 
Centrum van de Stad Brussel  
is nummer 1  op de maquette.

De Grote Markt is  
nummer 3  op de maquette.
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Brussel ontwikkelde zich in de middeleeuwen uit een haven aan de rivier de Zenne en 
een nabijgelegen markt. Al snel werden twee heuvels bebouwd. Op de ene werd de Sint-
Michielskerk gebouwd. Op de andere heuvel, de Koudenberg, bouwde de hertog van Brabant 
een kasteel. In het begin van de 13de eeuw bouwde men de eerste stenen verdedigingsmuur, 
ook stadswal genoemd, om Brussel te beschermen. De stadswal is vier kilometer lang en 
heeft torens, kantelen, een loopbrug en zeven poorten om de stad binnen en buiten te gaan. 

In de oude stad zien we nog velden, weiden, boomgaarden en moestuinen. Er woonden een 
paar duizend mensen in en rond de stad. Zowel op het platteland als in de stad waren de 
huizen aanvankelijk hetzelfde, een soort van kleine boerderijen. De structuur is van hout, de 
gevels zijn opgevuld met leem (aarde + stro) terwijl het dak bedekt is met riet (stro). In de 
stad onderscheidden de rijksten zich door stenen huizen te bouwen, die op kleine kastelen 
lijken. Zo’n stenen huis wordt ‘steen’ genoemd. De wijken zijn opgebouwd rondom hun kerk. 
De onregelmatige straten waren toen nog onverhard, met uitzondering van de Steenweg, 
die het boven- en benedengedeelte van de stad met elkaar verbond. De meeste markten zijn 
rond de Steenweg geconcentreerd, waaronder de benedenmarkt (nedermerct) (= de huidige 
Grote Markt). Sommige markten zijn overdekt, zoals de broodhal (op de plaats van het 
huidige Broodhuis). Brussel heeft veel religieuze instellingen (parochiekerken, kloosters) en 
ziekenhuizen voor pelgrims en patiënten.

In 1357 werd een nieuwe, veel langere stadswal gebouwd, waardoor nieuwe terreinen 
binnen de stadsmuren lagen. De tweede muur is ongeveer acht kilometer lang, heeft 
de vorm van een vijfhoek en telt ook zeven versterkte poorten (de Hallepoort is een 
indrukwekkend overblijfsel, hoewel ze sterk is veranderd). De eerste stadswal verdwijnt 
geleidelijk vanaf de tweede helft van de 16de eeuw, omdat hij na de bouw van de tweede 
stadswal geen nut meer had. De tweede stadswal werd op zijn beurt afgebroken rond de 
eeuwwisseling van de 18de en de 19de eeuw omdat hij de stad niet langer doeltreffend tegen 
kanonnen kon beschermen. In de plaats daarvan werden grote boulevards aangelegd (de 
huidige ‘Kleine Ring’). Vanaf die tijd trokken er veel meer mensen naar Brussel om er te 
werken. Om al deze mensen plaats te geven om te wonen, werden in de naburige dorpen 
nieuwe wijken gebouwd. Geleidelijk aan werden deze voormalige dorpen dichtbevolkte 
gemeentes. 
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 Waarom is water belangrijk in de stad?

Door het water van de rivier konden mensen vele dagelijkse behoeften vervullen. Via de 
rivier konden mensen en goederen per boot vervoerd worden.
Men kan er vissen en de vis op een koele plaats bewaren.
De kracht van het water dreef vele molens aan. Het water loopt door een deel van de 
grachten voor de stadswal en helpt zo bij de verdediging van de stad.
Water is belangrijk voor de gewassen en om dieren te kunnen laten drinken.
Het werd gebruikt om branden te bestrijden. Men gooit er ook zijn afval in weg.
Ook voor vele ambachten, traditionele beroepen is water belangrijk: brouwers, leerlooiers, 
volders en wolververs enz.

De handel in Brussel ontwikkelde zich eerst vanuit de haven die was ontstaan aan de 
Zenne. De goederen werden geladen of gelost in de haven aan de Zenne. Maar de rivier 
was ondiep en kronkelig en stroomde vaak over of liep droog. In de 16de eeuw werd daarom 
besloten een nieuwe waterweg aan te leggen die breder, dieper en rechter was: het kanaal 
dat Brussel verbond met Willebroek, van waaruit schepen naar Antwerpen en de Noordzee 
konden varen. Hierdoor kreeg Brussel een snellere verbinding voor het vervoer van 
goederen op grotere schepen. Binnen de stad werd een nieuwe haven aangelegd met kades 
waar boten kunnen aanmeren. Sommige van die boten namen ook passagiers mee. De reis 
van Brussel naar Antwerpen duurde toen ongeveer 12 uur. Een lange reis dus, maar wel 
comfortabeler dan over de weg. In de 19de eeuw werd een nieuw kanaal gegraven om een 
verbinding naar het zuiden te creëren. Het verbindt Brussel met Charleroi. Het sluit aan op 
het Kanaal van Willebroek. 

Ga naar de zaal rond  
het thema water,  
aan uw linkerkant  
(als u met uw rug naar  
de trap staat).
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Antwoord op raadsel 5   

Welke huidige straat is afgebeeld op het schilderij? Als jullie het juiste 
antwoord vinden, krijgen jullie een kaart.

Het schilderij toont de rivier de Zenne die door het centrum stroomt. Dit uitzicht komt 
vandaag overeen met de voetgangerszone, en meer bepaald met de Anspachlaan.
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De Zenne verliest stilaan zijn nut. De meeste molens worden niet meer gebruikt. De rivier 
wordt nu bijna alleen nog gebruikt als riool voor het afval van de bewoners en industrie. 
De Zenne is een kleine rivier, dus het water ervan is erg vervuild en stinkt, wat zorgt voor 
een ongezonde omgeving. Bovendien overstroomt de Zenne regelmatig en dan overstroomt 
het hele stadscentrum. Op initiatief van burgemeester Jules Anspach besliste de Stad Brussel 
uiteindelijk om de Zenne in de Vijfhoek ondergronds te laten lopen (te overwelven) en boven 
op de rivier prestigieuze boulevards aan te leggen. Dit was ook de gelegenheid om arme 
wijken af te breken en het stadscentrum te moderniseren. Deze enorme werken werden snel 
uitgevoerd, van 1867 tot 1871. In 1955 werd de Zenne een tweede keer overwelfd over een 
grotere lengte. Sindsdien wordt de rivier omgeleid via nieuwe kokers ten westen van de stad. 
Het tracé van de eerste overwelving werd vervolgens gedeeltelijk gebruikt voor de aanleg 
van de noord-zuid-metrotunnel (lijn 3). 

Ga naar de tweede 
verdieping. Op de 
overloop neemt u de 
gang rechts naar de zaal 
‘Manneken Pis’.
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Antwoord op raadsel 6

Vind in de zaal een aanwijzing over de reden van dit vreselijke ongeluk 
en jullie krijgen een kaart. 

Bij een diefstal in 1965 is het 
beeldje in twee stukken gebroken. 
Alleen de sokkel, de voeten en de 
onderbenen bleven staan. Ongeveer 
een jaar later kwam er een anoniem 
telefoontje met de boodschap dat 
het gestolen lichaam van Manneken 
Pis op de bodem van het kanaal 
naar Charleroi te vinden was. Het 
werd opgevist en opnieuw verenigd 
met het nog overgebleven stuk. Het 
oorspronkelijke beeld van Manneken 
Pis werd in 2003 gerestaureerd en 
staat nu in de Manneken Pis-zaal op 
de 2de verdieping van het Museum van de Stad Brussel.

Het standbeeld van Manneken Pis, zoals we het vandaag kunnen zien op de hoek van de 
Eikstraat en de Stoofstraat, is een exacte replica van het standbeeld waarvoor in 1619 de 
opdracht werd gegeven en dat in 1620 in Brussel werd gegoten. Vóór 1619 stond er op 
dezelfde plaats al een eerste standbeeld dat als fontein diende en ook de vorm had van een 
plassend jongetje. Helaas hebben we daar geen duidelijke afbeeldingen van.  
De oudste vermelding van deze fontein vinden we terug in een tekst uit 1451-1452.

Het standbeeld van Manneken Pis heeft heel wat meegemaakt. Dat kunt u ontdekken op  
de tijdlijn in de zaal.

De Brusselaars geven het standbeeld de bekende naam Manneken Pis. Hoewel Manneken 
Pis het lichaam heeft van een kind, heeft hij de spieren van een volwassene, wat niet erg 
realistisch is. Het beeld is geen voorstelling van een echte jongen maar van een denkbeeldig 
wezen, een zogenaamde ‘putto’ die is geïnspireerd op Cupido, de god van de liefde in 
de Oudheid. 
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Vandaag heeft hij een garderobe van meer dan duizend kostuums, waarvan er enkele te zien 
zijn in de GardeRobe MannekenPis. Het oudste spoor van deze traditie om Manneken Pis aan 
te kleden dateert van 1615. Dat jaar werd hij verkleed als herder ter gelegenheid van grote 
festiviteiten in de stad. Het oudste bewaard gebleven kostuum is het kostuum dat de Franse 
koning Lodewijk XV in 1747 doneerde.

Manneken Pis is ook bekend om zijn legendes. Die zijn ontstaan om de oorsprong van 
het beeldje te verklaren, en ze geven verschillende verklaringen. Deze legendes dragen 
ongetwijfeld bij aan de populariteit van de fontein. Hieronder volgen twee bekende legendes:

Redder van de stad

Brussel werd belegerd. Terwijl de inwoners van Brussel hun toevlucht zochten binnen de 
stadswal, wachtte de vijand ongeduldig aan de andere kant van de muur, hopend op een 
overgave van de stad.
De vijandelijke troepen leggen een voorraad buskruit vlak bij de muur, ze steken er een lont 
in en doen alsof ze weggaan.
De inwoners van Brussel, ervan overtuigd dat de aanvallers ontmoedigd waren geraakt, 
vieren feest: ze maken muziek, dansen en genieten van een prachtig banket.
Een kleine jongen maakt gebruik van de onoplettendheid van zijn ouders om op patrouille te 
gaan. Hij hoort een geluid en merkt onder aan de stadswal een gloeiende lont op. Een van 
de vijandelijke soldaten was ongemerkt teruggekeerd en had de lont net aangestoken.  
De jongen beseft dat de lont het buskruit zal doen ontploffen en hij gaat in paniek op zoek 
naar water om de lont te blussen. Omdat hij geen water kan vinden, besluit hij om eens goed 
op de lont te plassen zodat hij zou uitgaan. Zo wordt het jongetje de redder van Brussel.  
Om hem te belonen, werd er een standbeeld van hem gemaakt.

Het huis van de heks

Er was eens een oude, lelijke en angstaanjagende heks die in een houten huisje in een 
rustige wijk van Brussel woonde.
Ze kon niet goed zien, maar wel goed horen. Op een dag kwam er een jongetje voorbij 
gewandeld, dat de weg naar huis aan het zoeken was en plots dringend moest plassen.
Hij zag het mooie houten huis en er was niemand op straat, dus hij vond er niets beter op 
dan tegen de gevel te plassen. Toen de heks het stroompje urine tegen haar gevel hoorde, 
kwam ze woedend naar buiten gelopen en veranderde het kind voor altijd in een standbeeld. 
Een oude man besloot de jongen te redden van de betovering. Hij ging naar zijn werkplaats 
en maakte een zo getrouw mogelijk standbeeld van het kind. Toen hij het beeld voor het 
huis plaatste, werd de betovering verbroken en liep het kind snel weg. De heks zou nooit het 
verschil tussen het beeld en het echte jongetje zien…

13



 Hoe zie ik eruit? Hoe groot ben ik? 

Wanneer u de zaal binnengaat die over de Grote Markt gaat, ziet u het originele standbeeld 
van Sint-Michiel. Het is bijna 5,70 m hoog (van de sokkel tot de top van het zwaard), weegt 
ongeveer 400 kg, en het werd op 24 juli 1455 op de top van de toren van het stadhuis 
geplaatst. De binnenstructuur is gemaakt van ijzer om de gehamerde koperen platen te 
ondersteunen. Het is gemaakt door Maarten Van Rode en de arbeiders in zijn werkplaats. 
Het werd in 1996 (na meer dan 500 jaar) vervangen door een replica omdat het te 
beschadigd was.

Hoewel de details van zijn lichaam en harnas 
indrukwekkend zijn, lijken zijn gezicht en 
oren vervormd. Sommigen zeggen dat de 
kunstenaar het zo wilde omdat Sint-Michiel 
geen echte persoon is, maar een engel. 
Anderen geloven dat tijdens een restauratie in 
de 17de eeuw de oorspronkelijke gehamerde 
koperen plaat die zijn gezicht vormde, werd 
vervangen door een plaat die door een veel 
minder bekwame ambachtsman was gemaakt.

Oorspronkelijk was het standbeeld volledig 
verguld (zoals bij de replica die vandaag boven 
op het stadhuis te zien is), terwijl de duivel 
rood/paars is. Het is op een halve bol geplaatst. 
Het is een windwijzer die beweegt onder 
invloed van de wind. Sint-Michiel staat dus 
altijd met zijn gezicht naar de wind, een bewijs 
dat hij Brussel en zijn inwoners beschermt.

Keer nu op uw stappen 
terug. Eenmaal op de 
overloop, gaat u naar  
de zaal ‘The Grand-Place 
to be’.
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Antwoord op raadsel 7

Probeer mij te vinden om een kaart te winnen. 

Waar staat het Broodhuis op het schilderij? 

Het Broodhuis staat in het midden van het schilderij.

Van welke materialen zijn de huizen gemaakt?

De meeste huizen hebben een houten voorgevel met bakstenen of stenen zijmuren (om te 
vermijden dat het vuur zou overslaan bij brand). Slechts enkele huizen hebben een stenen 
voorgevel. 

De huizen zijn hoog (3 tot 4 verdiepingen met twee verdiepingen onder het schuine dak) en 
ze zijn dieper dan ze breed zijn. Ze zijn in een rij langs de Grote Markt gebouwd en hebben 
een puntgevel (driehoekige vorm, begrensd door de twee dakhellingen).
Het schilderij stelt de Ommegang voor, een processie ter ere van het standbeeld van Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zavel waar de elites van de stad aan deelnemen (de geestelijken, het 
stadsbestuur, de handelsgilden, de militaire groepen ...). Soms is ook de heerser van onze 
gewesten aanwezig bij de Ommegang. De Ommegang die op het schilderij is afgebeeld, 
is die van 1615 ter ere van aartshertogin Isabella. De beroemdste Ommegang is die van 
1549 toen Karel V zijn zoon, de toekomstige Filips II, aan het Brusselse volk presenteerde. 
Dit is de Ommegang die sinds 1930 op folkloristische wijze wordt nagespeeld. Elk jaar in 
juli paraderen gedurende twee avonden meer dan 1400 deelnemers door de straten van 
Brussel en de Grote Markt.
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Antwoord op raadsel 8

Om een kaart te krijgen, moeten jullie alleen maar zeggen waar ik op 
het schilderij sta. 

Sint-Michiel staat op de top van de toren van het stadhuis,  
dat in vlammen opgaat.

Dit schilderij toont het drama dat zich van 
13 tot 15 augustus 1695 op de Grote Markt 
in Brussel afspeelde. Drie nachten en twee 
dagen lang werd Brussel vanaf de heuvels 
van Molenbeek beschoten met gloeiende 
kanonskogels en brandbommen door het 
leger van koning Lodewijk XIV van Frankrijk. 
Brussel werd als doelwit gekozen omdat het de 
belangrijkste stad was in de Spaanse Zuidelijke 
Nederlanden, waarmee Lodewijk XIV een 
conflict uitvocht omdat hij het grondgebied van 
zijn koninkrijk wilde uitbreiden. 

Het weer was droog en winderig, wat verklaart waarom het door het bombardement 
veroorzaakte vuur zich snel kon verspreiden. Het bombardement richtte zich op het lagere 
deel van de stad, en het stadhuis stond in de vuurlinie. Een derde van de stad werd 
verwoest. Meer dan 4000 huizen, kerken en openbare gebouwen vielen ten prooi aan 
de vlammen, net als het stadsarchief. Op de Grote Markt bleven alleen de gevels van het 
stadhuis en het Broodhuis overeind, samen met enkele buitenmuren van stenen huizen. Voor 
de rest zijn er enkel nog ruïnes. Er waren maar weinig slachtoffers omdat de Brusselaars, 
die waren gewaarschuwd voor de aanval, hun toevlucht zochten op het naburige platteland 
en in het hoger gelegen deel van de stad. Bij de Fransen aan de andere kant waren er meer 
slachtoffers, omdat het gebruik van gloeiende kanonskogels erg gevaarlijk was. 

Na het bombardement van 1695 werd de verwoeste stad snel herbouwd. Dit kan men 
tijdens het afsluitend spel op de Grote Markt zien aan de datums op de huizen. Ze worden 
goed verzorgd. Hun rijke versiering laat aan iedereen zien dat Brussel nog mooier uit zijn as 
herrezen is.
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Antwoord op raadsel 9

Vind mij op de gevel van het stadhuis om een laatste kaart te winnen! 

Sint-Michiel wordt ook afgebeeld boven de deur aan de voet van de toren van het stadhuis.

De Grote Markt werd in de middeleeuwen 
aangelegd als marktplaats. Vele jaren lang 
kon men er allerlei kooplieden ontmoeten. 
Sinds de 15de eeuw staat hier ook het 
stadhuis. In dit gebouw werken de mensen 
die de Stad Brussel besturen en beheren.

Hebben jullie al de legende gehoord 
over de bouw van het stadhuis?

Wie goed kijkt, zal zien dat de toren van 
het stadhuis van Brussel niet perfect in het 
midden staat. Volgens de legende zou de 
toenmalige architect, toen hij dit besefte, 
naar de top zijn geklommen om eraf te 
springen en zelfmoord te plegen. Het 
asymmetrische uitzicht van het stadhuis 
komt omdat het gebouw in verschillende 
fasen en door verschillende architecten 
werd ontworpen.

De bouw ervan werd opgestart in 1401. In die tijd had het alleen de huidige linkervleugel 
met een vierkante toren aan de rechterkant. Vanaf 1444 kreeg een andere architect 
de opdracht een nieuwe, iets kortere vleugel aan de rechterkant te bouwen (want hij 
moest eindigen aan Guldenhoofdstraat). Op het vierkante gedeelte wordt vervolgens een 
achthoekige toren gezet met een opengewerkt ontwerp dat eindigt in een punt. Het geheel 
werd in 1455 voltooid met een standbeeld van Sint-Michiel op de top van de toren.
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In die tijd werden verschillende huizen op de Grote Markt gebruikt door gilden. Een gilde 
is een vereniging van ambachtslieden die hetzelfde beroep uitoefenen, en verdedigt hun 
belangen. Ze hebben hun eigen reglement met daarin de werktijden en arbeidsvoorwaarden, 
salarissen, te gebruiken technieken, uit te voeren controles, enz. 
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Kaartjes om uit te knippen
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Antwoorden op het finalespel
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