
MuseJA! 

Stap voor stap 

Balie en lockers voor rugzakken en jassen. 

Dit is een hapklare gebruiksaanwijzing voor het museJa! pakket in het 
museum. 

Met deze handleiding kan je kinderen op een speelse manier en op hun niveau 
begeleiden in het museum. 

Elk spel begint met het overlopen van de museumregels. Hierna kan er een 
keuze gemaakt worden uit verschillende thema’s.  

De mogelijke thema’s zijn: 

1. Het huis. Lees-zoek-en doe-opdracht. 

Wat was de functie van de verschillende ruimtes? 

 Deze opdracht kan goed dienen als een eerste kennismaking met het Museum 
Plantin-Moretus. 

2. Familie en vrienden. Lees-en/of kijk-en zoekopdracht. 

Wie waren de familie en vrienden van het huis?  

Je kan met hen kennismaken via verschillende portretten. 

3. Letters gieten en drukken. Kijk-en/of denk-en doe-opdracht. 

4. Plantijn en de wereld. Kijk-en doe-opdracht. 

-Vergelijk de werelddelen van de huidige wereldkaart met die van de zestiende 

eeuw. 

- Plantijn drukte niet alleen voor Antwerpse kopers. Zijn drukwerken werden 
verspreid in een groot deel van de wereld. 

5. Vroeger en nu. Kijk-en denkopdracht. 

Maak een vergelijking tussen vroeger en nu. 

 Voordat je het spel kan spelen, moet je aan de balie eerst het materiaal 
vragen.  

TIPS VOORDAT JE BEGINT 



- Houd de groepjes klein, maximaal 12 kinderen. 

- Wandel eerst met de hele groep door het gelijkvloers van het museum. Dan 
kennen ze de weg. 

- Het nadenken en praten is belangrijker dan het goede antwoord. 

INLEIDING 

Heb je alle voorbereidingen getroffen? 

 Dan is het tijd voor de inleiding. Ga met de kinderen in een rustig hoekje van 
zaal 2 of 3 zitten. 

 Praat met hen over het Museum Plantin-Moretus aan de hand van de 
volgende vragen: 

- Waar zijn we? 

- Wat is een museum? 

Een plaats waar een verzameling wordt bewaard en tentoongesteld. 

- Wat is een verzameling? 

- Wie van jullie heeft een verzameling? Wat? Wat doe je ermee? 

- Is iemand van jullie al eens eerder in dit museum geweest? Of in een ander 

museum? 

- Wat denk je dat je hier zal zien? 

 

Maak MUSEUMREGELS 

- Wat mag wel en wat mag niet? 

Neem de afbeeldingen en de magneetborden. Laat de kinderen uitzoeken wat 
mag en niet mag. 

Kleef de afbeeldingen op het juiste bord. 

Wel 

- In een kring zitten en vragen stellen (als je niemand stoort). 

- Een vraagstuk oplossen. 

- Kijken naar een schilderij (aankomen mag niet!) 



- Een puzzel oplossen of een museumspel doen. 

Soms wel, soms niet 

- Fluisteren of zachtjes praten mag. 

- Tekenen op een blad papier mag wel, tekenen op een kunstwerk of de muur 
mag niet. 

Niet 

- Hard lopen mag niet, je kan vallen en andere mensen storen. 

- Leunen op een vitrinekast of erop tekenen mag niet, de vitrinekast wordt dan 
vuil of kan kapotgaan. 

- Vechten mag niet in een museum. 

- Eten mag niet, je kan overal vlekken maken. 

- Met een rugzak in het museum rondlopen mag niet, je kan makkelijk tegen 
een kunstwerk stoten. 

- Roepen en hard praten mag niet, daarmee stoor je andere mensen. 

- Een kunstwerk meenemen mag niet want stelen mag nooit. 

- Kunstwerken mag je niet aanraken, dan wordt het vuil en kan het kapot gaan. 

Als je dit nog niet hebt gedaan, wandel dan nu even met de kinderen door het 
museum, zonder echter bij iedere zaal stil te blijven staan. 

MAAK EEN KEUZE UIT DE ONDERWERPEN want allemaal kan je ze in de 
voorziene tijd niet doen. 

Makkelijker: je blijft op de benedenverdieping. 

Moeilijker: je neemt een deeltje van de eerste verdieping erbij. 

 

1. Familie en vrienden 

Benedenverdieping: 

Kadertjes met onafgewerkte portretten 

Makkelijk in zaal 2: 

Hier hangen minder portretten om tussen te zoeken. 



Moeilijker in zaal 3 

De keuze aan portretten is veel groter. 

De leerlingen zoeken, in groepjes, de echte portretten, waarop hun personage 
staat. Met afwasbare stiften maken zij hun portretjes af. 

 Ze lezen ook de info die op de achterkant staat. 

Na 5 à 10 minuutjes kan je, in een kring gaan zitten, in een hoekje van de zaal. 
Elk groepje stelt nu zijn eigen personage voor aan de anderen. 

Kijk in zaal 3 even naar het grote portret van een meisje dat aan het voorlezen 
is. Als je heel stil bent kan je haar stem horen! 

2. Het huis: aan de hand van de afbeeldingen. 

Benedenverdieping 

Apollobeeld: in trapzaal 

Heel veel geleerde mensen hielden van de Griekse en Romeinse goden. 

Daarom versierden ze hun huizen met beelden van die goden. 

Kunstkabinet: zaal 2 

Met verborgen schuifjes en dubbele bodems om alle geheimpjes te verbergen. 

De schilderijtjes zijn op koper geschilderd. 

De rode delen zijn laagjes schildpaddenschilden, bevestigd op een ondergrond 
van dure, rode verf. 

Wereldbol met aan andere kant van de zaal een hemelbol: zaal 2 

Die vond men heel vaak terug in de interieurs van de burgerij. 

De gegoede burgerij toonde vaak veel interesse voor wetenschappen en 
ontdekkingsreizen. 

Kijk in deze zaal ook eens naar de passers die afgebeeld zijn, net onder de 
zoldering. Samen met de spreuk “labore et constantia” zijn zij het logo van de 
drukkerij. Je vond het in elk boek terug! 

Zonnewijzer: in de tuin 

De voorloper van onze uurwerken! 



In deze prachtige tuin staan veel bloemen die Plantijn zou herkennen. 

De geldweegschaal: zaal 4 

Muntststukken waren vroeger van goud of zilver. Het vaste gewicht bepaalde 
hun vaste waarde. Oneerlijke mensen probeerden soms wat goud of zilver van 
de munten af te schrapen. Zo verloren de munten een deel van hun waarde. 
Daarom hadden handelaars altijd hun weegschaaltje bij.  

De geijkte gewichtjes liggen in het doosje. 

 

Bovenverdieping: 

Porceleinkast: zaal 28 

 De Moretussen verwierven in 1692 een adellijke titel. Daar hoorde een 
aangepaste levensstijl bij. Luxe en finesse met Frans goudleer, porselein 

met het familiewapen op, een pendule in Lodewijk XV-stijl, familieportretten 
en andere luxeproducten. 

Een vraagje tussendoor: staat op het portre,dat boven  de deur hangt, een 
jongen of een meisje? 

 

 

3.Zetten en drukken 

Stalenboek: (geen afbeelding) zaal 6 

Op de tafel ligt een boek waarin voorbeelden zitten van het materiaal waarop 
in de drukkerij gedrukt werd. Hier mag je echt wel aan voelen en je keuze 
maken! 

 Letterkast: zaal 13 

De grote kast op de afbeelding zit vol letterkasten. 

Elke letterkast bevat een compleet alfabet in een bepaalde grootte. 

Hier kwam de zetter zijn kast halen. 

De reserve letters zitten in de pakjes onderaan in de kast. 

10 ton loden lettertjes zitten in de kasten in deze kamer. 



In de kast aan de overkant vind je een tekst die enkel gezet is, dus, in 
spiegelschrift!  

Het is de tekst van het gedicht “le bonheur de ce monde”, een gedicht dat 
Plantijn zelf schreef. 

 

Hier de foto’s en tekst overnemen van de website over lettergieten en 
drukken. Ik kan de foto’s niet kopiëren! 

Zaal van de correctoren (geen afbeelding). Zaal 9 

Aan de eikenhouten tafel bij het raam zaten de correctors. Zij controleerden 
minutieus de drukproeven, die tussen het zetten van de tekst en de definitieve 
druk, gemaakt werden. Zij duidden de fouten aan. Die moesten er natuurlijk 
uit, want een boek vol fouten, dat koopt toch niemand! 

De correctoren waren geleerden, die meerdere talen spraken en dus teksten 
heel goed konden verbeteren. 

 Herinner je je nog het meisje dat aan het lezen was? 

Zij leest drukproeven voor, zoals men dat vroeger deed. Zo werd het 
makkelijker voor de correctoren om de fouten te vinden. 

Op de tafel in het midden liggen pas verbeterde teksten, met duidelijke 
aanduidingen op. 

Mariabeeld: zaal 14 

In de drukkerij toont dit beeld dat de familie Plantijn en heel het bedrijf goede 
katholieken waren. De Spaanse koning, die hier meester was, vond dat dit zo 
moest zijn. 

. 

4. Plantin en de wereld 

Bovenverdieping 

Portret van Ortelius zaal 23 

Ortelius is de uitvinder van de moderne atlas. 

Voor het eerst bracht hij kaarten van alle bekende delen van de wereld samen 
op hetzelfde formaat. De informatie op de kaarten standaardiseerde hij door 



dezelfde kleurlijnen te gebruiken voor rivieren, kusten, meren, grenzen, 
bergen, wegen… 

Schilderij Labore et Constantia zaal 30 

Op het schilderij staat heel groot het logo van Plantijn. 

Zijn boeken werden over vele landen verspreid en dus ook zijn logo. 

Op de achtergrond staan landschappen die je wel ergens in Europa kan terug 
vinden. 

Bijbel in zaal 31 

Deze bijbel is de tweede die gedrukt werd met letters van Gutenberg. 

Plantjin mocht van de koning alle bijbels drukken die in de koninklijke 
gebieden verkocht werden. 

Men weet eigenlijk niet goed, hoe deze bijbel hier terecht gekomen is. 

5. Vroeger en nu 

Doe het rugzakje open en bekijk de voorwerpen. Lees ook de tekst die eraan 
hangt. 

De voorwerpen zijn van “nu”. 

Zoek in de zalen een voorwerp van” vroeger”, waarvan je vindt dat het 
ongeveer dezelfde functie had, als het voorwerp dat je vasthebt. 

Onderzoek ook of de tekst die eraan hangt, juist of fout is. 

 

SLOT 

Ga samen in een kring zitten. 

- Wat hebben we vandaag gedaan? (Het bezoek even kort overlopen) 

- Wie was Christoffel Plantijn? 

- Wat heb je geleerd over de boekdrukkunst? 

- Wat vond je leuk? (En waarom?) 

- Wat vond je niet leuk? (En waarom?) 

Denk je eraan alles op zijn plaats terug te leggen? 



Het team van het Museum Plantin-Moretus bedankt jullie voor je bezoek, 
en hoopt jullie nog eens terug te zien in het museum! 


