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Deze vogel-boodschapper
wil ons laten kennis maken
met de schilderijen van een
bekende kunstenaar!
Met een brief in zijn
bek, brengt hij jou enkele
opdrachten tijdens zijn
dagelijkse ronde. Net als een
beginnende pelgrim, word ook
jij goed uitgerust voor een
fantastische reis.
Ontdek Pieter Bruegel de Oude, een grote meester uit de XVIde eeuw!
Onze vriend-postbode, half-mens en half vogel, zit verstopt in een van de schilderijen
die je binnenkort zal ontdekken. Aan jou om hem te vinden!
Maar eerst ontmoet je enkele angstaanjagende monsters, doorkruis je prachtige
landschappen en wandel je misschien een café binnen.
Neem potlood en papier... vraag hulp aan je ouders, grootouders, broers of zussen
en trek samen op avontuur!

Prettige reis!
#destinationbruegel
@FineArtsBelgium
fine-arts-museum.be

A. Wat is een pelgrim?
In Bruegel de Oude zijn tijd gingen de meeste mensen op reis als
pelgrims, maar ook in andere tijden en plaatsen gaan pelgrims op
tocht. Een pelgrim gaat op reis naar een bijzondere plaats, bijvoorbeeld
waar ooit iets belangrijks is gebeurd, misschien zelfs een wonder. Zo
gaan Moslims op pelgrimstocht naar Mekka, de geboorteplaats van de
profeet Mohammed, en Christenen naar Jeruzalem omdat Jezus er is
gestorven. In de tijd van Bruegel de Oude ging men ook op bedevaart
naar kerken dichterbij. Anderen gingen op reis in hun hoofd, door
te kijken naar een schilderij.
Pelgrims gingen op tocht om na
te denken over het leven, in de
hoop te genezen van een ziekte,
maar ook om samen te zijn en
inspiratie te vinden.

Opdracht 1
essoires:
Teken jezelf en je familie als pelgrim met de nodige acc
ing een foto.
een hoed, een stok, een drinkbus. Neem van je teken
Als je wil kan je deze foto posten op de museumsite
@FineArtsBelgium (# Destinationbruegel)

Opdracht 2
Maak nu jullie reiskoffer:
Ga in een kring staan en speel het spel:
“We gaan op reis en we nemen mee..."
(om de beurt noem je een voorwerp, de volgende moet dit herhalen en iets toevoegen; het
spel eindigt wanneer iemand niet alles meer kan onthouden)

B. Het interieur van een huis.
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Zoek hier het schilderij met het huis van Maria. Vind je de huiskamer van Maria
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gezellig? Kijk eens boven de haard? Zie je daar een tekening?
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Er staat een man op met een wandelstok die een kind op zijn rug draagt.
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Ook zij gaan samen op tocht. Maria zat rustig in haar huiskamer te lezen,
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zou krijgen, Jesus. Het
			
was het begin van een
nieuwe levenstocht.

Meester van Flémalle (Robert Campin ?), De boodschap aan Maria
(1415 -1 425)

C. Holle boom.

In de tijd van Bruegel de Oude verwees een holle boom naar een duivelse plek!
Bosch schildert ook holle bomen om ons te wijzen op de gevaren van het reizen.

		

Hieronymus van Aken genaamd Bosch, Calvarie met schenker (ca. 1495 - 1505)

Kijk naar dit schilderij
met Christus aan het
kruis. Hieronymus
Bosch schilderde dit
werk voor de man met
de gestreepte broek,
zodat hij niet helemaal
naar Jeruzalem
moest reizen om
Jezus te herdenken,
maar als het ware op
pelgrimstocht kon gaan
in het schilderij. Reis
je mee? Wat merk je in
het landschap? Zie je
ook anderen mensen
op weg? Zie je de vreemde boom in de verte?

Opdracht1
Maak de boom op jullie papier nog veel griezeliger!

Opdracht 3
Wat is een visioen? Het is een droombeeld of een verschijning.
Op het linkerluik zie je hoe Antonius, die uitgeput is door de duivelse visioenen,
ondersteund wordt door zijn vrienden. Ze brengen hem terug op het rechte pad. Kies wie
van jullie Antonius speelt. Hij of zij sluit de ogen. De anderen nemen je bij de hand en
brengen je naar een andere kamer met daarop de pelgrimsfamilie... We experimenteren
even met een verrassend gevoel!

Triptiek met de bekoring van de heilige Antonius. Open: scènes uit de bekoring van de heilige Antonius
(ca. 1520 - 1530)

Opdracht 2
Dit schilderij is ook bedacht door Bosch. Op deze triptiek (een kunstwerk
geschilderd op drie panelen) zie je de heilige Antonius. Hij trok zich terug in de
woestijn om in stilte te mediteren maar hij werd afgeleid door duivelse visioenen.
Zie je een duivels vliegtuig? Antonius wordt erop vervoerd. Zouden jullie hiermee
verder reizen? Of toch liever te voet? Probeer deze monsters goed te onthouden
want je komt ook bij Bruegel de Oude nog zulke akelige wezens tegen.

C. Even uitrusten.
Van dat stappen word je moe!
Kijk naar dit schilderij waar een vrouw en kind met een picknickmand uitrusten.
Wie zijn zijn? Maak je klaar voor een eerste opdracht!

Opdracht 1
Je vindt een reeks let ers in het onderstaande tekstvak. Welke twee namen kan je met
deze let ers vormen? Heb je ze gevonden?
1 _____*
2 _____**

Kies nu elk een let er. Bij elke let er staan mogelijke dingen die op het schilderij te zien
zijn. Er is maar één juist antwoord. Zoeken jullie mee?
Iris – Ijsje
Iep – Imker – Idioot

Afrika – Achterhuis
Appel – Aquarium – Aardbei

Mandarijn – Molen
Macaroni – Mand – Mol

Aardappel – Arts
Aap – Aarde – Agenda

Schat – Stekelvarken
Stroom – Stoomtrein – Stier

Egel – Ei
Everzwijn – Ezel – Eikel

Zwaan – Zonnebloem
Zeef – Zetel – Zon

Uil – Uitkijktoren
Ukkepuk – Ufo – Ui

Jozef – Jager
Jarige – Jeneverbes – Jeton

*Maria **Jezus

Joos van der Beke, genaamd van Cleve, De rust op de vlucht naar Egypte (s.d.)

Roos – Redder
Rover – Ruiter – Regen

Opdracht 2
Jozef, de man van Maria, is in de boom geklommen
om dadels te plukken voor een picknick.
Hebben jullie al honger?
Teken of noteer wat je graag in je
picknickmand zou willen!

Ook Bruegel de Oude schilderde mensen die dromen over lekkers in Luilekkerland.

D. Drinken we samen een glas?
Zie je deze mensen in een kroeg?
Dit schilderij toont het
verhaal van de verloren
zoon, die het geld van
zijn vader verspilt in
de kroeg. Er wordt veel
gedronken, plezier
gemaakt en er klinkt
muziek!
Jan Sanders van Hemessen en Meesters van Paulus en Barnabas, De verloren zoon (1536)

Herken je de twee muziekinstrumenten?

Wat is een doedelzak?
Pieter Bruegel de Oude, Luilekkerland, Alte Pinakothek, Munich (1567)

Scan deze QR code, je hoort Remi Decker die doedelzak speelt. De
doedelzak was een populair instrument, dat vooral werd gespeeld in
kroegen en op volksfeesten.

Wat is een draailier?

Opdracht

De draailier was het instrument van de blinden. Bruegel de Oude beeldt het af op veel
van zijn schilderijen, bijvoorbeeld in de 'Parabel van de blinden'.
Meestal staan de blinden voor mensen die door valse gidsen op het slechte pad worden
gebracht, zoals de blinde die op het schilderij naar de kroeg wordt gelokt. Maar wist je
dat blinden mensen zijn die niet zien met hun ogen, maar wel met... hun hart!

De zoon geeft geld uit aan drank en verspeelt het tijdens het dobbelen. Dat is een
soort gokken. Dobbelen kan echter ook een leuk gezelschapsspel zijn. Spelen
jullie samen het dobbelspel? Vind een dobbelsteen of gebruik het onderstaande
patroon om er zelf een te maken. Wie het hoogst gooit, wint; bij gelijke worp moet je
opnieuw dobbelen. Noteer de punten van elke deelnemer.

Veel succes!

Pieter Bruegel de Oude, De parabel van de blinden, Museum Capodimonte, Napels, Italië (1568)

E. Eindelijk bij Bruegel de Oude!
Zie je dit schilderij van Pieter Bruegel de Oude met duivels zoals op het drieluik van
Hieronymus Bosch? Het is 'de val van de opstandige engelen'! Bruegel de Oude
schilderde het in 1562.
We kijken naar een gevecht. Zien jullie Michael met een gouden harnas, een zwaard
en een schild? Is hij een ridder? Maar hij heeft vleugels! Hij is een beschermengel.
Tegen wie vecht hij? Herken je de monsters en duivels? Zoals Bosch schildert Bruegel
de Oude monsters die samengesteld zijn uit planten, dieren en zelfs instrumenten.
Herken je een muziekinstrument dat jullie al eerder zijn tegengekomen?
(?!?
?!?)

Pieter Bruegel de Oude, De val van de opstandige engelen (1562)

Opdracht
Bruegel de Oude was ook onder de indruk van alle nieuwigheden die
ontdekkingsreizigers naar Europa meebrachten. Kijk naar enkele afbeeldingen van
vreemde mensen en dieren. Zien jullie hoe Bruegel de Oude hen verwerkt in het
schilderij? Teken een gek monster.

Maak het verhaal wat spannender en neem een dobbelsteen! Laat familie of
vrienden meespelen. Neem een groot wit papier en een potlood. Het spel kan
beginnen!
* 1ste speler/1ste worp met de dobbelsteen: het cijfer bepaalt de vorm/het silhouet
van het lichaam van je monster: een glas (1), een huis (2), een hoed (3), een
maan (4), een boom (5), een vis (6). Teken de vorm
Spreek vervolgens een element uit dat je aan het monster kan toevoegen (oog,
mond, neus, slurf,antennes, armen, benen, oren, staart,...)
* 2de speler/2de worp met de dobbelsteen: het cijfer bepaalt hoeveel accessoires
het monster krijgt (vb. 2 monden, 5 vleugels, 3 benen,.. ): Herhaal deze handeling
totdat het monster verschijnt! Plaats het monster in een landschap. En teken er
eventueel enkele grote uitvindingen of ontdekkingen bij van vandaag!

F. Pelgrims in de sneeuw.
Op dit schilderij staat de pelgrimsfamilie.
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Pieter Bruegel, De volkstelling te Bethlehem (1566)

Opdracht 1
Hier zijn 5 details van het schilderij, 'De volkstel ing van Bethléem'. Ieder kiest om
beurt een beeld en wordt de gids. Hij leest voor, terwijl de anderen kijken naar het
schilderij.

De pelgrims staan, zoals jullie, met hun rug naar ons gekeerd: zij tonen ons de
weg. Maar waar gaan ze naar toe? Volg met jullie ogen de richting van hun pad.
Zien jullie de vrouw met een blauwe mantel en een mand, zoals jullie haar al eerder
hebben ontmoet? Wie ziet op het schilderij waar ze is afgebeeld?
Wist je dat wanneer in schilderijen mensen met de rug naar ons gekeerd zijn, ze
ons uitnodigen om met hen mee op pad te gaan?
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3

De vrouw met de blauwe mantel is Maria. Ze is zwanger. Ze zit op een ezel die
geleid wordt door Jozef, de timmerman met een zaag op zijn schouder. Maria en
Jozef zoeken een herberg om te overnachten, want Maria zal weldra bevallen.
Bruegel de Oude schildert Bethlehem echter als een dorp in zijn eigen land, onder
een dikke laag sneeuw. Wie vindt het detail waar de winterpret wordt voorgesteld?

Zien jullie de kinderen die sneeuwballen gooien, andere die glibberen, en de man
die zijn schaatsen aanbindt. Wisten jullie dat er in Bruegel de Oude zijn tijd al
sleeën bestonden? Je kocht die toen niet in de winkel, maar maakte ze zelf, met
een kruk met drie poten of de onderkaak van een paard. De twee sleeënde peuters
komen gevaarlijk dicht bij een gat in het ijs. Bij een ander detail zie je nog een
gevaar dat we reeds eerder tegenkwamen.
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5

Deze holle boom is immers een café: als je goed kijkt zie je er mensen samen
drinken. Cafés in holle bomen bestonden natuurlijk niet, maar Bruegel de Oude
maakt er een duivelse herberg van, een plek van verkwisting, zoals de kroeg die
we eerder zagen. Dit zijn de gevaren die ook onze pelgrimsfamilie op haar pad
tegenkomt.
Of meldt zij zich aan de goede herberg, zoals Jozef en Maria?

Aan de herberg staan mensen in rij. Zoals Jozef en Maria trokken zij naar
Bethlehem omdat de keizer wou tel en hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Als
je beter kijkt, zie je dat mensen betalen met geld, maar ook met kippen, drank en
zelfs met een varken dat geslacht wordt voor de kerstpensen. Bruegel de Oude
toont zo ook het landleven in zijn eigen tijd...

Opdracht 3
Bekijk nog twee schilderijen van de grootmeester!
Zien jullie een winterlandschap van Bruegel de Oude? Het is veel kleiner, maar het
is ook in olieverf op hout geschilderd. Het heet 'Winterlandschap met schaatsers en
vogelknip'. Zie jij de vogelknip?

Pieter Brueghel de Jonge, De volkstelling te Bethlehem (1610)

Pieter Bruegel de Oude, Winterlandschap met schaatsers en vogelknip (1565)

Opdracht 2
In dezelfde zaal zien jullie nog andere schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Kijk
goed naar dit kunstwerk. Vinden jullie niet dat het erg lijkt op het schilderij dat we
zonet in detail besproken? Deze 'Volkstel ing te Bethlehem' is geschilderd door de
zoon van Pieter Bruegel de Oude. Pieter Brueghel de Jonge was nog kleuter toen
zijn vader stierf. Gelukkig was er een geweldig oma die hem de kunstwerken van zijn
vader leerde naschilderen. Toch zijn er verschillen tussen de schilderijen van vader
en zoon. Kan je ze vinden?

Bruegel de Oude schilderde soms ook met waterverf op doek, bijvoorbeeld in het
schilderij met het bezoek van de drie koningen aan de pasgeboren Jezus.

Pieter Bruegel de Oude, De aanbidding der wijzen, (ca. 1556)

		 Je hebt je opdrachten
tot een goed einde gebracht!
Kom je naar het museum om de schilderijen te ontdekken?
Vraag dan bij de dienst publieksbemiddeling naar je

"Bruegel pin" .
Je kan hem vastpinnen op je muts. Zo weet iedereen dat je met je eigen ogen
de meesterwerken van Pieter Bruegel de Oude gezien hebt
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België!

