
Welkom ! 
Welkom in de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal! 
Ik nodig jullie graag uit om samen 
deze kerk te ontdekken. 
Mensen komen hier naar de 
prachtige kunstwerken kijken, 
maar ze komen ook bidden of de 
rust opzoeken. Het zou fijn zijn 
als jullie met zachte stem praten 
en rustig rondkijken. 
 Kunnen jullie nog stiller 
  zijn dan ik?

Een kerk heeft een eigen naam, net 
zoals jullie en ik. Deze kerk is de ...
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 
Onze-Lieve-Vrouw is een koosnaam 
voor Maria, de mama van Jezus. 

Er zijn hier heel veel beelden en 
schilderijen van Maria. Logisch natuurlijk, 
het is haar kathedraal.  Je kan haar 
levensverhaal terugvinden door goed 

rond te kijken. Je ziet Maria als zwangere 
vrouw, met de kleine Jezus in haar armen, 
terwijl ze opstijgt naar de hemel …  

Kunstenaars vertellen de verhalen over 
heiligen in beelden. Dat is handig, want er 
waren vroeger maar heel weinig mensen
die konden lezen. 

Ik zie, ik zie ... BoO kent de kerk 
als zijn broekzak, maar als jullie goed kijken, 
vinden jullie beslist ook heel wat dingen terug. 
Kijk goed rond en duid op de bingokaart aan
welke dingen jij hebt gezien.                                              
Succes !

Haan Wapenschild 
Rubens

Maria met Kind
Jezus

Schaalmodel
kathedraal

Tenhemel-
opneming Maria

Glasraam

Stier Maria met Kind
Jezus

Beeld Jan Fabre Adelaar

Hond Geraamte

     BoO
Hallo...          ik ben

Fresco Kruisboog

Onze-Lieve-Vrouw
op maansikkel

IdentIteItskaart

Ik ben erg benieuwd wat jullie vonden van het bezoek aan de 
kerk. Laat het me weten. Aan de achterkant van het meubel 
met de gidsjes hangt mijn persoonlijke brievenbus. 
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Dit familiegidsje kwam tot stand in het kader van het culturele stadsfestival 
‘Antwerpen Barok 2018.  Rubens inspireert’ met de steun van Toerisme Vlaanderen 
en de Stad Antwerpen.

Naam: Onze-Lieve-Vrouw, 
Maria              
Beroep: huismoeder, 
mama van Jezus               
Kenmerken: blauwe met 
rode of witte kledij, 
vaak met kleine Jezus in 
haar armen 



In deze kathedraal vind je heel veel mooie schilderijen, 
beelden en meubels. Peter Paul Rubens was één 
van de kunstenaars die in opdracht van de kerk werkte. 
Hij was een zeer beroemde schilder uit de barok. 
Hij schilderde onder andere de Kruisoprichting. 
Barokke kunstenaars houden van veel kleur, 
drama en beweging. Kijk maar naar de vrouwen die 
geschrokken toekijken op het linkerpaneel of naar de 
krachtpatsers die het kruis rechttrekken. 

Ook de preekstoel van beeldhouwer Michiel van der 
Voort zit vol beweging. Vogels, takken, stammen … 
Vier vrouwen dragen de preekstoel. Elke vrouw is het 
symbool voor een werelddeel: Europa, Azië, Amerika 
en Afrika. Kunnen jullie bedenken welke vrouw bij welk 
continent hoort? 
De priester klimt bij speciale gelegenheden op de stoel 
om te preken. Van daarboven is hij goed te verstaan. 

     je dat ...  
 �… er 125 zuilen in de kathedraal staan?

      Het lijkt wel een woud!

�… de barokke beeldhouwer Pieter Scheemaekers 
in het grafbeeld voor twee rijke families Pietje de Dood
als een geraamte afbeeldt? Hij mist zelfs een aantal 
tanden! 

     �…  er maar liefst  28 afbeeldingen 
               van honden te vinden zijn in de kathedraal? 

 �…  je hier heel oude wandschilderingen 
        terugvindt die meer dan 500 jaar 
   geleden werden gemaakt?

 �… Jan Fabre, een kunstenaar van 
         nu, in 2015 het bronzen beeld maakte 

van de man die het kruis draagt?
Het gezicht van het beeld is een 
zelfportret van de kunstenaar. 

             �… je het wapenschild van 
 Rubens kan terugvinden in de 
 kathedraal, in een kapel achter 
 het altaar?


