Kamishibai Mechelse Ommegang
voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar.

Eens om de 25 jaar gaat de Hanswijkcavalcade Mechelen uit. Deze optocht bestaat uit de
Hanswijkcavalcade (religieus historische stoet) en de Mechelse Ommegang (wereldse stoet).
Dit jaar trekt deze stoet door de Mechelse straten op 25 augustus en 1 september. Michael
%F$PDL EJSFDUFVSWBOUIFBUFSU"34&/""- TUBBUJOWPPSEFTDFOPHSBmFWBOEF0NNFHBOH
anno 2013.
De Mechelse Ommegang kent een lange traditie die teruggaat tot de 14de eeuw. Deze
traditie wordt ook op internationaal niveau erg waardevol geacht. Zo staan onze Mechelse
Ommegangsreuzen op de UNESCO Lijst voor het immaterieel erfgoed. De Ommegang is
een feestelijke optocht met onder andere de reuzenfamilie, het Ros Beiaard en verschillende
praalwagens.
De Mechelse Erfgoedcel staat mee in voor het in stand houden van deze traditie. Dit wil ze ook
doen aan de hand van dit educatief pakket. We reiken de leerkrachten enkele handvaten aan
om in de klas over de traditie rond de Mechelse Ommegang te werken.
Het pakket bestaat uit twee delen. Eerst wordt het verhaal van de Mechelse Ommegang
op een toegankelijke manier verteld aan de hand van kamishibai-prenten. De tekst bij deze
vertelprenten is van Michael De Cock en de tekeningen zijn van de hand van Gerda
Dendooven. Daarna kunnen leerkrachten aan de slag met creatieve opdrachten die
werden bedacht door vzw Casa Blanca.
Het materiaal dat je nodig hebt, kan je vanaf 1 juni 2013 uitlenen bij Erfgoedcel Mechelen
of downloaden op www.erfgoedcelmechelen.be.

We wensen jullie alvast veel plezier in de klas.

Vertel het verhaal van de Mechelse Ommegang aan de kinderen van je klas.
Er zijn verschillende mogelijkheden om het verhaal te vertellen:

Download volgende twee documenten via www.erfgoedcelmechelen.be
‘voorleestekst de reuzentrein’ en ‘prenten de reuzentrein’.
Print de voorleestekst van het verhaal uit en hou die bij de hand. Open op een computer
de PDF met de prenten van het verhaal. Zet dit document via ‘Beeld’ in ‘modus volledig
scherm’. Projecteer je beeldscherm door middel van een beamer of een digitaal bord zodat de
hele klas mee kan kijken. Lees nu het verhaal voor en klik op de gepaste momenten op enter
zodat de juiste prent te zien is.

Ontleen de vertelplaten van het verhaal bij Erfgoedcel Mechelen. Plaats een kamishibaitheatertje vooraan in de klas. Schuif de vertelprenten er in zodat de kinderen het titelblad zien.
Haal deze eerste prent er uit. Lees het stukje tekst voor dat je op de achterkant ziet staan. Het
hoort bij de prent die nu vooraan zit in het theatertje. Neem daarna ook deze prent weg en lees
het stukje tekst voor op de achterkant. Zo ga je verder tot het verhaal rond is.

Wil je graag de vertelprenten uitlenen? Heb je geen verteltheatertje of projector in je
school? Geen nood. Erfgoedcel Mechelen heeft twee volledige exemplaren (verteltheater + platen) in huis. Je kan een afspraak maken om deze te ontlenen via:
ERFGOEDCEL MECHELEN
Lamot
Van Beethovenstraat 8-10 - 2800 Mechelen
015 29 49 10 - lamot-erfgoed@mechelen.be

Hier volgen enkele ideeën als naverwerking. De eerste zijn geschikt voor kinderen van de 3e
kleuterklas, het 1e leerjaar en het 2e leerjaar. De volgende zijn bedacht voor kinderen van het
3e leerjaar en het 4e leerjaar. Wees vooral vrij om te beslissen welke naverwerking het best bij
jouw klasgroep past of maak zelf een geschikte mix van opdrachten voor jouw leerlingen.

Tijdens de Ommegang van Mechelen trekken er reuzen door de stad.
Wie heeft er al eens een reus gezien?
Wat is er zo speciaal aan een reus?
Denken jullie dat reuzen echt leven?
Over heel de wereld en in alle tijden vertellen de mensen verhalen over reuzen. Zouden die
verhalen waar zijn?
Kennen jullie de reus Goliath?
Toon de prent van David en Goliath (bijlage 1).
Goliath was een supersterke reus en niemand kon tegen hem op. Op een dag stond David oog
in oog met Goliath. De kleine jongen was niet sterk en moest dus iets anders bedenken om de
reus te verslaan. Gelukkig kon David heel goed stenen werpen. Hij mikte precies tussen de
ogen van de reus en deze viel onmiddellijk neer. De kleine David had de grote Goliath verslaan.
Opdrachtje:
Plaats alle leerlingen van je klas in een rij van klein naar groot en splits deze rij daarna in twee
gelijke groepen: de kleine Davids en de grote Goliaths. Teken op het bord een reuzenhoofd.
Tussen de ogen teken je een groot kruis. Met een zacht balletje mag elke leerling twee keer
mikken naar het kruis. Wie juist gooit krijgt een punt. Welk team wint in deze klas? Verslaat groot
klein of klein groot?
Kennen jullie zevenmijlslaarzen?
Toon de prent van de zevenmijlslaarzen (bijlage 2).
Reuzen kunnen zowiezo al snel stappen want ze hebben superlange benen. Maar sommige
reuzen hebben speciale schoenen: zevenmijlslaarzen. Met deze laarzen stappen ze in één keer
zeven mijlen ver en dat is heel ver!
Opdrachtje:
Er bestaan reuzenstappen, er bestaan muizenstapjes en er bestaan ook kinderstappen. Een
reus kan in één stap van de ene kant van de speelplaats naar de andere kant. Hoeveel kinderstappen zijn hier voor nodig? Laat de kinderen experimenteren en tellen. Wie heeft de minste
kinderstappen nodig?

In de stad Mechelen wonen dus ook reuzen. Deze reuzen leven niet echt. Ze zijn gemaakt door
mensen en ze worden gedragen. Om de 25 jaar komen de reuzen van Mechelen naar buiten.
Dan dansen ze op straat en is er feest in de stad.
Dit jaar, in 2013, gebeurt dit opnieuw op zondag 25 augustus en op zondag 1 september. Het
feest van de reuzen wordt de ‘Ommegang’ genoemd.
Voor zo’n groot feest moeten de reuzen er opperbest uitzien. Daarom krijgt de Mechelse reuzenfamilie dit jaar nieuwe kleren. Een heleboel naaisters werken er aan mee.
Toon de foto van de reuzenfamilie (bijlage 4) en bekijk de kledij.
Wat vinden de kinderen er van?
Welke kleren moeten de reuzen volgens hen dragen op de feestdag?
Feestkleren omdat het een feestdag is?
Kleren uit een vroegere tijd omdat de reuzen al zo lang bestaan?
Moderne kleren die passen in het jaar 2013?
Of misschien nog iets helemaal anders?
Knutselopdracht: multi-media-reus.
Materiaal:
oude tijdschriften en kranten
schaar en lijm
bijlage 3 uitvergroot op stevig A3-papier (per 2 lln van je klas)
Tijd om de reuzen eens goed van onder het stof te halen en welkom te heten in de 21ste eeuw.
In oude tijdschriften gaan de kinderen op zoek naar moderne elektronische voorwerpen: pc’s,
gsm’s, tv’s, hoofdtelefoons, moderne auto’s, I-pads,... Op de standaard reus zonder kleren
mogen de leerlingen per twee onderzoeken hoe een gsm een stukje van de reus zijn mouw kan
worden, een I-pad een rokje of een tv een hippe schoen.

Er bestaat een heel erg oud reuzenlied dat tijdens de Ommegang zeker gezongen zal worden.
Leer de kinderen het lied aan en/of luister ook eens naar de versie van Kapitein Winokio (Al wie
daar zegt ‘De reus die komt’ van Kommil Foo - CD Kapitein Winokio zag 4 beren).

Reuzenlied
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Al die daar zegt de reus die komt, de reus die komt. Zij lie-gen er - om.
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Al die daar zegt de reus die komt, de reus die komt.
Zij liegen erom.
Kere weerom, reuske, reuske.
Kere weerom, reuzegom.
Zeg moeder, zet de pot op ’t vier, de pot op ’t vier.
De reus is hier.
Zeg moeder, snijd een boterham, een boterham.
De reus is gram.
Zeg moeder, tap van ’t beste bier, van ’t beste bier.
De reus is hier.
Zeg moeder, stop nu maar het vat, nu maar het vat.
De reus is zat.

Het reuzenlied wordt tijdens de Ommegang op veel verschillende manieren gezongen. Kunnen
de kinderen volgende versies even uitproberen?
De reuzen zingen het lied met een luide en zware stem.
Op een feest mag je wel eens gek doen. Zing met een dichtgeknepen neus.
Je hebt teveel gedronken en je moet dringend naar het toilet. Zing het lied zo snel als je kan.

Reuzen houden enorm veel van dansen. Aangezien ze van riet en hout gemaakt zijn en
gedragen worden door mensen, gaat dat dansen niet altijd even makkelijk. Tijd om het zelf
even uit te testen!
Bewegingsspel - het Rad van Fortuin.
Gooi met een dobbelsteen en laat het lot beslissen over een reuzeleuke of reuzesaaie
bewegingsopdracht. Heb je een nummertje al uitgevoerd? Dan mag je meteen nog eens
gooien.
dobbelsteen 1: Joepie! Dit is een reuzeleuke opdracht!
Als reuzendrager kan je enkel dansen met je voeten. Leg je handen op je hoofd en bedenk
de grappigste danspassen: draai eens rond, voetjes in de lucht, op de tenen stappen, snel of
traag, … Maak het nog toffer en leg een vrolijk muziekje op. Speelt er muziek, dan mag je
dansen. Stopt de muziek, dan sta je stil.
dobbelsteen 2: Oh oh... Dit is een reuzesaaie opdracht!
De Mechelse reuzen kunnen niet praten. Iedereen mag één minuut lang helemaal niks zeggen.
dobbelsteen 3: Joepie! Dit is een reuzeleuke opdracht!
Reuzen zijn heel stijf. Als ze stappen, glijden ze precies over de grond. Leg een boek op je
hoofd en stap naar de overkant van de klas. Kijk goed naar elkaar! Kan je ook zonder dat boek
op je hoofd op dezelfde manier stappen?
dobbelsteen 4: Oh oh... Dit is een reuzesaaie opdracht!
De Mechelse reuzen staan telkens 25 jaar stil. Iedereen mag één minuut niet meer bewegen.
dobbelsteen 5: Oh oh... Dit is een reuzesaaie opdracht!
De hoofden van de Mechelse reuzen zijn uit hout gemaakt. Hun monden kunnen niet bewegen.
Voor één minuut lang mag niemand lachen.
dobbelsteen 6: Joepie! Dit is een reuzeleuke opdracht!
In de Ommegang dansen verschillende rieten paardjes. De dragers van de paardjes zitten er
niet volledig onder verstopt. Hun bovenlichaam en benen zijn zichtbaar. Speel het paardjesspel! Twee kinderen staan aan de kant, achter krijtlijn A en krijtlijn B. De rest van de klas staat
verspreid over de speelplaats. Bij het startsein lopen kind A en B elk naar iemand en nemen die
op hun rug. Zo moeten ze die tot achter hun lijn weten te dragen. De leerling die net aankomt
mag op zijn beurt nog iemand halen. Achter welke lijn staan op het eind het meeste kinderen?

In het verhaal wordt verteld over de reuzenstoet of de Ommegang in de stad Mechelen.
Wie heeft er al eens een reuzenstoet gezien?
Hadden jullie al gehoord over de Ommegang in Mechelen?
Weten jullie wanneer deze stoet doorgaat?
Dit jaar, in 2013, op 25 augustus en 1 september. Aangezien deze stoet maar één keer om de
25 jaar uitgaat kan je er maar beter bij zijn!
*OEF0NNFHBOHTUPFUPGEFSFV[FOUSFJOWBO.FDIFMFOLPNFOWFSTDIJMMFOEFmHVSFOBBOCPE
Print enkele foto’s af uit de bijlages of bekijk ze samen via deze PDF op het digitaal schoolbord.
tDe Reuzenfamilie (bijlages 4, 5 en 6). Mama, papa, hun 3 kinderen (Janneke, Mieke en
Claeske) en grootvader reus. Deze laatste wordt ook wel de ‘oude reus’ genoemd omdat hij
EF0NNFHBOHOJFUUFWPFU NBBS[JUUFOEPQFFOLBSBnFHU
tHet Ros Beiaard (bijlage 7) met de 4 broers. Het dier wordt gedragen door 8 mannen.
tHet Rad van Avonturen of het Rad Van Fortuin (bijlage 8) is een groot wiel dat ronddraait
PQFFOTDIVJOFTQJMFOWFSUFMUPWFSHFMVLFOPOHFMVLJOIFUMFWFO"DIUmHVSFOESBBJFOSPOE
Vrouwe Fortuna: een advocaat, een rijke dame, een bedelaar, een boerin, een nar, een
kwezel, een jager (of soldaat) en een bedelaarster.
tHet Schip van Oorlog (bijlage 9).
tDe Kemels (bijlage 10) zijn kamelen met cupido’s op hun rug.
tDe Paardjes (bijlage 11). De dragers van de paardjes zitten er niet volledig onder verstopt.
Hun bovenlichaam en benen zijn zichtbaar.
tHet Op-Signoorken (bijlage 12) is een pop die een gulzig man voorstelt. Als straf voor zijn
losbandig leven wordt hij op een zeil omhoog gegooid terwijl zijn medeburgers met hem
spotten.
tDe Reuze-Opsignoor (bijlage 13) is de laatste aanwinst in de reuzenfamilie. Deze pop is
3,60 meter hoog.
t7PPSEF0NNFHBOHJO[VMMFOFFOBBOUBMWBOEFWFSEXFOFOmHVSFOPQOJFVXHFNBBLU
worden, zoals de draak, de walvis en de eenhoorn.

Maak een mini-reuzentrein
&MLLJOELJFTUFFO0NNFHBOHTmHVVSPN[FMGUFLOVUTFMFO[PBMTIJFSPOEFSTUBBUCFTDISFWFO
)FUJTOJFUFSHBMTFSTPNNJHFmHVSFONFFSEFSFLFSFOXPSEFOVJUHFLP[FO
Materiaal:
* een heleboel Playmobil-mannetjes
* wit papier A4
* potlood, schaar, nietjesmachine
* kleurpotloden en stiften
*GPUPTWBOEFmHVSFOPNOBUFUFLFOFO

Mini-reus:
Vouw een A4-blad dubbel tot een A5. Kies of je het gevouwen blad rechtopstaand of plat voor
je legt. Teken heel zacht met een potlood langs elke rand een marge van ongeveer 1 cm. BinOFOEF[FNBSHFUFLFOKFOV[PNPPJNPHFMJKLEFVJUHFLP[FOmHVVS,MFVSEBBSOBJONFUTUJGUFO
of potlood. Ga nu ruim met je potlood rondom je tekening en knip op deze lijn. Nu heb je twee
helften. Niet deze langs de rand samen (behalve de onderkant). Vul je poppetje op met de
resten van je papier (indien nodig met extra kladpapier). Plaats een playmobil-mannetje onder
KFmHVVS[PEBUEFWPFUKFTFSOFUPOEFSVJULPNFO
TIP: Indien je een stukje van een rietje (ongeveer 7 cm) vastmaakt met tape op de rug van het
playmobil-mannetje, blijft het papierpoppetje makkelijker staan.
Decor:
"MTBMMFmHVSFO[JKOHFNBBLULBOEFSFV[FOUSFJOXPSEFOPQHFTUFME0NIFUQMBBUKFDPNQMFFUUF
maken kunnen de kinderen een mooi decor maken. Wie tekent een straat waarop de stoet kan
plaatsnemen? Wie knutselt een achterwand met de skyline van Mechelen? Zijn er nog genoeg
playmobil-mannetjes om wat publiek te plaatsen? Misschien kan de kar van de opa-reus
worden voortgetrokken door playmobil-paarden? …
Stop-motion:
Wil je nog een stapje verder gaan? Wek de mini-stoet dan tot leven door er een stop-motion
mMNQKFWBOUFNBLFO4UVVSKPVXmMNQKFEPPSOBBS-BNPUFSGHPFE!NFDIFMFOCF
#JKFFOTUPQNPUJPOmMNQKFNBBLKFWFSTDIJMMFOEFGPUPTPGIFFMLPSUFmMNGSBHNFOUKFT5VTTFO
FMLFTIPUPGPQOBNFWFSBOEFSKFEFQPTJUJFTIPVEJOHFOWBOKFmHVVSUKFTUFMLFOTFFOLMFJO
beetje. Zo kan je de stoet beetje per beetje voor de camera laten verschuiven. Bekijk je
uiteindelijk alle beelden snel na elkaar, dan lijkt het of de stoet vanzelf beweegt.
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Ons land telt heel veel reuzen. Er zijn er zeker 1.500, waarvan enkele heel bijzondere!
Tijd om die eens te leren kennen. Bij elk hoort een uitdagende opdracht. Veel succes!
De grootste reus van het land. (bijlage 14)
Nieuwpoort heeft de grootste reus van het land. Zijn naam is Jan Turpin II en is 10,40m hoog.
De grootste Mechelse reus meet 4,45m.
Opdracht:
Neem een meetstok en teken de grootste reus van ons land met krijt op de speelplaats.
Hoeveel kinderen is deze reus hoog?
De kleinste reuzen van het land. (bijlage 15)
Een dwergreus is maar zo groot als een volwassen mens. In Borgerhout wonen er vier
dwergreuzen: de Reuskens. Zij dansen een heel bijzondere dans uit de achttiende eeuw:
FFONFOVFU)FUJTFFOLBMNFEBOTJOFFOFSOTUJHUFNQPNFUFFOWPVEJHFmHVSFOBMT[XFOLFO 
springen, draaien en buigen.
Opdracht:
Surf naar ‘De Reuskens van Borgerhout 2011’ op YouTube (vanaf 1 minuut) en kijk hoe ze
dansen. Bestudeer alle bewegingen, maak een eigen menuet en dans samen met de hele klas!
Reuzen houden van muziek.
Reuzen hebben een eigen reuzenlied. Dit jaar werd er voor de Ommegang van Mechelen een
nieuwe versie van opgenomen.
Opdracht:
-BBUEFLJOEFSFOPQ:PV5VCF 1*5"SFV[FOMJFE LJKLFOOBBSIFUmMNQKFWBONV[JLBOU1*5"8BU
vinden de kinderen van deze hippe versie? Kenden ze het oude lied? Kunnen ze het reuzenlied
meezingen?
Zware reuzen. (bijlage 16)
De stad Ath, in Wallonië, heeft een zeer bekende reuzenstoet. De reus Goliath wordt tijdens de
stoet telkens gedragen door één reuzendrager. Deze man moet wel heel sterk zijn, want Goliath
weegt maar liefst 126 kg.
Opdracht:
Leg vooraan in de klas een groot deken. Zorg voor een weegschaal in de klas en verzamel op
de lap stof 126 kg aan spullen (schooltassen, boeken, …). Hoeveel kinderen zijn er nodig om
het deken van de grond te tillen? Stel je voor dat je dit gewicht voor enkele uren moet dragen.
Oef!

Het Ros Beiaard. (bijlage 17)
Mechelen heeft het oudste Ros Beiaard, Dendermonde het grootste. Op het reuzenpaard zitten
steeds vier broers. Dat zitten is geen makkelijke opgave want de rug van het paard is 2 meter
breed. De jongens moeten deze houding verschillende uren kunnen volhouden en houden de
ganse tijd een zwaard vast. De kinderen van Dendermonde krijgen hiervoor speciale training.
Opdracht:
Wie slaagt er in om 2 minuten in de heemskinderen-houding te staan: beenwijdte 1,50 m en
rechterarm in de lucht.
De binnenkant van een reus. (bijlages 18 en 19)
Aan de binnenkant van een mens zit een skelet van beenderen. Aan de binnenkant van een
reus zit een skelet gemaakt van riet of aluminium. Het is een hele kunst om het skelet van een
reus te bouwen. Dit ambacht wordt uitgevoerd door reuzenbouwers.
Opdracht:
Verdeel de klas in kleine groepjes. Ze krijgen scharen, plakband en een hele hoop plastic
rietjes. Wie slaagt er in om een mini-reuzenskelet te bouwen? Laat ze experimenteren met
verschillende technieken: knippen, plakken, in elkaar schuiven, vlechten, weven, plooien,...
Wees creatief, denk technisch en werk samen! Welk groepje maakt het mooiste en/of het
stevigste skelet?

Ontwikkelingsdoelen:

Nederlands / Luisteren - spreken
1.5 – 2.6 – 2.5

Muzische vorming / Beeld
1.2 – 1.4 - 1.5

Lichamelijke opvoeding
1.7 – 1.17 – 1.20 – 3.2

Muzische vorming / Muziek
2.1 – 2.2 - 2.4

Wereldoriëntatie / Sociaal-culturele
verschijnselen
4.5

Muzische vorming / Beweging
4.1 – 4.4

Muzische vorming / Beeld
1.2 – 1.4 – 1.5

Eindtermen:
Nederlands / Spreken
2.5

Muzische vorming / Muziek
2.2 – 2.3 – 2.5
Muzische vorming / Beweging
4.1 – 4.2 – 4.6

Nederlands / Interculturele gerichtheid
7
Wereldoriëntatie / Tijd
5.9

Eindtermen:
Nederlands / Spreken
2.5

Muzische vorming / Beeld
1.2 – 1.4 - 1.5

Nederlands / Interculturele gerichtheid
7

Muzische vorming / Muziek
2.1 – 2.2 - 2.4

Wereldoriëntatie / Tijd
5.9

Muzische vorming / Beweging
4.1 – 4.4

:
Het kamishibai-verhaal ‘De reuzentrein’ werd geschreven door Michael De Cock, directeur van
theater ’t Arsenaal in Mechelen en regisseur van de Mechelse Ommegang 2013. De tekeningen
zijn van de hand van Gerda Dendooven.
:
Erfgoedcel Mechelen
:
vzw Casa Blanca

De tekeningen zijn van Gerda Dendooven. Deze mogen niet gereproduceerd en/of openbaar
HFNBBLUXPSEFO EPPSNJEEFMWBOESVL GPUPLPQJF NJDSPmMNPGPQXFMLFBOEFSFXJK[FEBOPPL 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur

