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NATIONALE BASILIEK 

VAN HET HEILIG HART 

KOEKELBERG 

 

[DE BASILIEK VAN 

KOEKELBERG] 
Met dit boekje kan je zelfstandig of in groep kennismaken 

met de basiliek.  
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Algemeen 

 

Je gaat zelfstandig of met je klas, groep naar een aantal 

plaatsen in en rond de Basiliek. De plaats waar je heen 

moet kan je achterhalen aan de hand van de titels. 

Volgende plaatsen zal je bezoeken: 

 De basiliek buiten  

 De basiliek binnen 

 Het museum moderne religieuze kunst 

 Panorama Brussel 

Zelfstandig of met je klas, groep kan je de opdrachten dat 

je terugvindt in dit boekje maken. Zit je vast? Spreek dan 

je begeleider aan, deze kan je verder helpen. 

Je zal in je bundel een meisje tegenkomen. Dit 

meisje is Roos. Roos zal je steeds wat meer 

vertellen over de plekken waar je iets moeten 

oplossen. Roos weet namelijk hoe je alle 

opdrachtjes in de basiliek moet maken. 

 

Veel plezier!  

Hoe ga je tewerk? 
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Kennen jullie Leopold de II nog? Neen? Dan vertel ik jullie 

graag wat meer over hem, want de basiliek werd in 

opdracht van hem gebouwd. 

 

Leopold de II was de 2de koning van 

België. Hij was gefascineerd door de 

basiliek, Sacré-Coeur in 

Parijs. Omdat hij dit 

gebouw zo mooi vond 

wou hij voor de 75ste 

verjaardag van het 

onafhankelijk België een 

gelijkaardig gebouw bouwen op het 

plateau van Koekelberg. Het is de 5de grootste kerk ter 

wereld. 

 

Voordat jullie met de wandeling in de 

basiliek starten is het belangrijk dat jullie de 

geschiedenis van de basiliek kennen. In de 

oefening op de volgende pagina vind je 

een tekst waar enkele woorden ontbreken. 

Deze woorden vind je in de kader. Het is de 

bedoeling het juiste woord op de juiste 

plaats te noteren.  

 

Succes! 

 

Geschiedenis 
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stad in een stad – architect – 100 jaar – Albert Van Huffel – 

Leopold de II 

 

……………………… koos ervoor om deze prachtige basiliek 

te bouwen. Maar zelf heeft hij de afgewerkte basiliek 

nooit kunnen zien want de bouw ervan duurde ongeveer 

…………………………. Om iets te bouwen heb je sowieso 

arbeiders, iemand die alles betaald maar ook een 

…………………………. nodig. Deze man/vrouw zorgt 

ervoor dat alle plannen voor de bouw goed zijn 

uitgewerkt. Voor de Basiliek van Koekelberg deed 

………………………………….. dit. De basiliek wordt ook wel 

eens een …………………………….. genoemd. 

 

 

 

 

Ik denk dat jullie misschien al gehoord hebben van deze 

kunststijl. Waarschijnlijk kunnen sommige onder jullie mij 

hier zelf wat meer over vertellen. Maar voor de personen 

die niet goed weten wat ‘art-deco’ inhoudt 

zal ik alles wat duidelijker maken door de 

volgende opdrachten: 

Wandel naar buiten of als je al buiten bent, 

wandel dan naar een plek waar je de 

basiliek in zijn geheel kan bezichtigen. 

Art-deco wasda?! 
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Goed, je bent buiten, neem nu even de tijd om de 

basiliek eens goed te bekijken. Maak ook een wandeling 

rondom. In de stijl art-deco komen kenmerken terug uit 

andere stijlen. Hieronder staan er enkele, Probeer te 

zoeken welke foto bij welke stijl past en verbindt ze. 

o Functionalisme …. 

o Kubisme …. 

o Expressionisme …. 

o modernisme ….  
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Binnenin de basiliek komt de art-deco stijl ook 

terug. Om de stijl wat duidelijker te herkennen 

raad ik je aan goed te kijken naar alles in de 

basiliek. Noteer op de openstaande lijntjes 

welk(e) elementen je herkent van art-deco. 

(zijn er bijvoorbeeld enkele kenmerken die 

terugkeren?) 

 

 De trappen 

 De koepel 

 De pilaren waarop alles steunt 

 

Welke elementen keren er steeds (nog) terug? 

…………………………………………………………………………. 

 

Op deze afbeelding vind je in 2 glasramen terug. Ga op 

zoek naar dit glasraam. Moest je het vinden noteer dan 

de titel op de stippenlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………     …………………………... 

 

 

De basiliek binnenin 
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Wanneer de zon binnenvalt geven de glasramen een 

mooi effect. Op deze pagina mag je een eigen glasraam 

creëren. Zorg dat er minstens 5 elementen in terug keren 

die je op de verschillende glasramen in de basiliek vindt. 
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Jullie hebben al veel van de Basiliek gezien. 

Groot hé? Toch hebben jullie nog steeds 

niet alles gezien! We verplaatsen ons 

daarom naar het museum van de Basiliek. 

In het museum kan je verschillende werken 

van zeer uiteenlopende kunstenaars zien.  

 

In het museum is het de bedoeling dat jullie vooral goed 

kijken. Daarom volgen er nu enkele opdrachten waarvoor 

je beide ogen moet gebruiken. Ook kleurpotloden en/of 

stiften zijn welkom. 

 

Ga naar het werk nummer 15 (VANPARYS Luce, ‘De 

kardinaal’, doek, vlaslinnen). Verander de compositie van 

dit schilderij: teken de lijnen op een andere plaats in het 

lege kader. Zie je hoe je door de lijnen te verplaatsen een 

heel ander werk maakt? 

 

 

 

 

 

 

Het museum 
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Ga naar het volgende schilderij, nummer 19. (ASSE 

Geneviève, ‘Passage du bleu’, 2003, olie op doek). Je ziet 

een volledig blauw doek met hier en daar wat 

kleurverschil. Teken op het blauwe vlak, op deze pagina 

iets dat jij met dit schilderij of de kleur blauw verbindt. Laat 

je fantasie de vrije loop en maak er een eigen creatie 

van! 
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Een schilderij van Joan Miro mag je zeker niet voorbij 

lopen. Sta eventjes stil bij volgend schilderij en bedenk 

een leuke titel voor dit werk. 

 

Titel: …………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk hierna ook even naar de andere werken van Joan 

Miro. Je ziet dat zijn werken zeer modern zijn. Alles is zeer 

kleurrijk en hij maakt gebruik van verschillende vormen. 

Noteer enkele vormen die je herkent: 

- ……………………………………… 

- ……………………………………… 

- ……………………………………… 

- ……………………………………… 

- ……………………………………… 
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Op volgend schilderij zijn er enkele vlakken weggevallen. 

Vul aan: 

(PIRON Anne, ‘Rozenkrans’, nummer 49) 
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Ga op zoek naar de schilderijen waar je volgende 

fragmenten in terug vindt. Noteer de titel van het werk en 

de schilder:  

 

 

Titel: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Schilder: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

 

Titel:…………………………………………… 

…………………………………………………… 

Schilder: .…………………………………… 

………………………………………………….. 

 

 

Titel: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

Schilder:………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 

Titel: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

Schilder: ………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 
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Titel: ………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Schilder:…………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 

Titel: ………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Schilder:…………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 

Titel: ………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Schilder:…………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

Titel: ………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Schilder:…………………………………………… 

…………………………………………………………. 
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Het laatste en misschien wel leukste deel van de basiliek is 

het bezoek aan het panorama. Neem de lift tot helemaal 

boven tref een prachtig uitzicht over heel Brussel aan. 

 

Teken of schrijf in onderstaande vakjes/stippellijn 

enkele dingen waardoor jij ziet dat de Basiliek 

van Koekelberg zich in Brussel bevindt. Kijk dus 

zeker eerst goed rond. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Panorama 
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Hopelijk weten jullie nu wat meer over de basiliek! Ik hoop 

dat jullie het leuk vonden! 

Tot de volgende keer! 


