
Ga op onderzoek 
met Sint-Michiel!

MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL
www.brusselscitymuseum.brussels/nl 

Een speurtocht in het Museum van 
de Stad Brussel, gemaakt door en voor mensen 
met een verstandelijke handicap



Hallo, 
Mijn naam is Sint-Michiel en ik ben de beschermheilige van Brussel, 
wat betekent dat ik Brussel en zijn inwoners bescherm. Als je op de 
Grote Markt bent, kijk dan omhoog! Ik sta boven op een gebouw dat heel 
belangrijk is voor de Brusselaars, het stadhuis. 

Boven op mijn toren, bijna 100 m hoog, heb ik mijn hoofd een beetje in 
de wolken en ben ik voorwerpen en vrienden kwijtgeraakt die zich nu 
verstoppen op de gevels van de huizen van de Grote Markt.

Ik zoek een team van speurders die me kunnen helpen om ze terug te 
vinden via een speurtocht in het Museum van de Stad Brussel. Bij elke 
activiteit kunnen jullie een kaartje verdienen met daarop een voorwerp 
of een personage dat jullie aan het einde van de speurtocht op de Grote 
Markt moeten vinden.

Nu nodig ik jullie uit om het museum te ontdekken. Zijn jullie klaar om 
mij te helpen?

Als jullie hulp nodig hebben of meer willen weten, dan heeft jullie 
begeleider een kleine bundel met meer uitleg en  
antwoorden op de raadsels.

Veel succes en plezier!
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Plattegrond met activiteiten

 

Benedenverdieping
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Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Raadsel 1   

Welkom bij het Museum van de 
Stad Brussel! Zijn jullie langs 
de receptie van het museum 
gepasseerd en hebben jullie 
mijn vrienden, de zaalwachters, 
begroet? Dan gaan jullie naar 
het eerste raadsel in de zaal met 
beeldhouwwerken. Ga naar het 
standbeeld dat jullie op de foto 
hieronder zien. Je merkt dat het 
behoorlijk beschadigd is. Waarom is 
het volgens jullie in deze staat?

 Als jullie je eerste kaart 
willen winnen, raad dan 
welke figuur er afgebeeld 
staat! Bespreek het 
onder elkaar!  

EEN TIP?

Deze kleine tekening 

zou jullie moeten 
helpen… 
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Raadsel 2   

We zijn dus in het Museum van de Stad Brussel. Het museumgebouw heeft 
eigenlijk twee namen. 

 Los de rebus op om een nieuwe kaart te krijgen! 
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Raadsel 3   

Ga nu naar de eerste verdieping. Kijk onderweg goed om je heen! 

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

Ga verder de trap op tot jullie bij raadsel 4 zijn!
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Raadsel 4   

Hier staan jullie voor een prachtige maquette van Brussel in de 13de eeuw... 
heel lang geleden dus.

 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 uitvergrotingen van de maquette kunnen jullie helpen.
Vinden jullie dat Brussel veel veranderd is?

8



VANDAAG IN DE 13DE EEUW
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EEN TIP?

Er staan 12 nummers  

op de maquette. 
Sommige daarvan 

komen overeen met de 

juiste antwoorden.

VANDAAG IN DE 13DE EEUW

Op de maquette kunnen jullie zien 
dat er in Brussel lang geleden water 
stroomde in het lager gelegen deel 
van de stad. Waarom is volgens jullie  
water belangrijk in de stad?

Ik stel voor dat jullie een schilderij 
bekijken waarop de rivier de Zenne 
is te zien. Laten we naar raadsel 5 
gaan!
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Raadsel 5   

Wat een mooi schilderij! Het is moeilijk om te geloven dat dit het centrum 
van Brussel is. Kijk naar de volgende 3 foto’s. 
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EEN TIP?

Vergeet niet dat op de 

maquette de rivier de 

Zenne door het lager 

gelegen deel van de 

stad stroomde.

Welke huidige straat is afgebeeld op het schilderij?  
Als jullie het juiste antwoord vinden, krijgen jullie  
een kaart.
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In die tijd konden de Brusselaars het water van de rivier niet drinken omdat 
het zo vervuild was. Dus haalden ze water uit fonteinen. Jullie gaan nu de 
beroemdste fontein van Brussel ontdekken. Ga de trap op naar de bovenste 
verdieping voor raadsel 6.

Zien jullie al die mooie kleuren op de ramen? Dit zijn glas-in-loodramen 
met daarop de wapenschilden van vele gebieden. Probeer maar eens om de 
namen van deze gebieden te herkennen.

Bijvoorbeeld:

SICILIA                                      SARDINIA
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Raadsel 6   

Laat me jullie voorstellen aan een andere wereldberoemde Brusselaar: 
MANNEKEN PIS. 
 

Ik heb heel wat meegemaakt 
tijdens mijn lange leven  

en daar draag ik de littekens 
van. Bekijk mij eens goed,  
en dan vooral mijn knieën! 

 

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

EEN TIP?

De tijdlijn kan 
jullie helpen…
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Als jullie mij van dichtbij willen zien, ga dan naar de grote zaal over  
de Grote Markt.

 Hier ben ik, niet in vlees en bloed maar in koper. 
Hoe zie ik eruit? Hoe groot ben ik volgens jullie?
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Raadsel 7   

Ga naar het grote schilderij! 
Ik zit verstopt tussen honderden figuren… 

Probeer mij te vinden om een kaart te winnen.
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EEN TIP?

Kijk goed naar de huizen op het schilderij. Waar staat het Broodhuis op het 
schilderij? Van welke materialen zijn de huizen gemaakt?

Op naar raadsel 8! We leren er meer over een gebeurtenis die heel 
belangrijk was voor de geschiedenis van de stad Brussel.
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Raadsel 8   

Jullie staan hier voor 
een heel indrukwekkend 
schilderij. Als jullie goed 
luisteren, horen jullie 
misschien wel een geluid 
dat bij het schilderij hoort. 

Welke geluiden horen 
jullie die in het schilderij 
zitten?

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

Wist je dat ik dat bombardement overleefd heb? Ik ben niet voor niets de 
beschermheilige van Brussel.

Goed gedaan. Tot nu toe zijn 
jullie uitstekende speurders. 
Maar het is nog niet 
afgelopen. Ga een luchtje 
scheppen op de Grote Markt 
om de speurtocht af te 
ronden.
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Raadsel 9   

Jullie hebben me boven op de toren ontdekt, maar ik heb me ook iets lager 
verstopt. 

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

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

Gefeliciteerd, jullie hebben nu alle kaarten 
in handen om de voorwerpen en figuren 
te vinden die ik kwijt ben. Kijk goed om je 
heen. Elk voorwerp dat op de kaartjes staat, 
kan je vinden op de gevels van de huizen op 
de Grote Markt! Veel geluk!

Vinden jullie het nog altijd leuk?

Als jullie nog niet moe zijn, dan stel ik voor dat jullie een kleine wandeling 
maken op zoek naar alle Sint-Michielen die zich verbergen in de straten 
van het centrum van Brussel.

Jullie zullen zien dat ik echt overal te zien ben...  
zelfs in het logo van de Stad. 

Ik ben immers niet voor niets de beschermheilige van Brussel. 

BRAVO!
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Op de Beurs

 
Op de Sint-Gorikshallen Sint-Andriesstraat

(op de hoek van de Schuitenkaai)

   
Hoek Arduinkaai en Handelskaai Hoek Adolphe Maxlaan  

en Sint-Michielsstraat     
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EEN TIP?
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Op de Muntschouwburg Warmoesberg 2

Arenbergstraat 7
  

In het station Brussel-Centraal 

Grasmarkt 89
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