
Ik ben een groot fan van graaf Volta, de bedenker  
van dit apparaat. Je kunt er stroom mee maken,  
iets volkomen nieuws! Dat geeft geweldige moge- 
lijkheden voor de mensen. Je kunt er een lampje 
mee laten branden. En misschien komt er ooit een 
zelfrijdende koets met hulp van dit apparaat…

a  Waar kun je het lampje aan vastmaken, denk je? 
Teken het in het plaatje hierboven.

b  Het bestaat uit plaatjes zink en koper, en een  
nat lapje vilt. In mijn tijd noemen we dit apparaat 
‘de Zuil van Volta’. Hoe noem jij het?

 T  Een batterij
 U  Een kerncentrale

Loop naar de vitrine links van de 
Zuil. Daar staat een grote opstelling 
met glazen bollen en flessen.

Je bent aan het eind gekomen van 
de speurtocht. Ik hoop dat je net  
zo onder de indruk bent als ik!
Maar nu wil je natuurlijk nog weten 
of ik de vonk heb gezien… Vul hier 
alle letters in op de goede plek en  
je vindt het antwoord:

a  Teken hier hoe hij/zij eruit gezien kan 
hebben:
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Loop naar de overkant van de zaal 
en zoek in kast II de Zuil van Volta.

Ik ben wel 
verbaasd 
dat er  
hier een 

Mosasaurus-kaak ligt. 
In 1795 hebben de 
Fransen uit Maastricht 
ook zo’n kaak meege- 
nomen. Die ligt nu in 
Parijs in mijn eigen 
museum. Die van mij  
is natuurlijk mooier 
dan deze…!

a  De Mosasaurus, of Maashagedis, leefde ongeveer 
65 miljoen jaar geleden in een zee waar nu de 
Maas loopt. Hij kon zo lang worden als de hele 
middenvitrine. Hoeveel meter is dat?  

Meet maar na:_______________ m

b  Ik denk dat het een soort krokodil was.  
Denk jij dat ook? 

 
  Ja / Nee

c  Hij had altijd scherpe tanden en kon daarmee hele 
schildpadden opeten. Hoe komt het dat zijn 
tanden nooit bot werden? Kijk goed naar zijn 
kaken!

  S  Hij sleep ze door ze langs rotsen 
  te schuren
  T  Hij wisselde regelmatig zijn 
  oude tanden, zodat hij weer 
  scherpe had 

Napoleon heeft hem ....

Speurtocht voor kinderen vanaf 8 jaar

Welkom in Teylers Museum, het oudste van 
Nederland! Wist je dat keizer Napoleon hier 
in 1811 is geweest? Volg hem, kijk door zijn 
ogen naar het museum en ontdek wat hij  
hier kwam doen.

Napoleon
Door de 
ogen van

Dit apparaat is – natuurlijk – bedacht door een land- 
genoot, een Fransman. In de glazen flessen zit aan  
de ene kant zuurstof en aan de andere kant waterstof. 
Als je ze samenvoegt in de glazen bol in het midden, 
ontstaat er water! Wat een wonder, toch?

Wel moet je dan een vonk overbrengen op de  
glazen bol. Zie jij de plek waar je dat moet doen? 
Trek een lijntje naar het plaatje hieronder.

Verlaat de Ovale Zaal. Loop door  
de Instrumentenzaal naar de  
2e Fossielenzaal. Aan het begin  
van de middenvitrine ligt de kop 
van de Mosasaurus.
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Zoek in de 1e inham rechts dit  
fossiel:

21

a  Omcirkel op de foto waar de vonk 
kan overspringen.

b  Hoe ziet zo’n bliksem er uit volgens 
jou? Teken hem hier: 

c  Heb je al ontdekt wat er onder de houten kap op 
het schilderij verborgen zat…? 

  

d  Aan het begin van de zaal staat een aantal  
grote potten. Dat zijn ‘Leidse flessen’.  
Je kan er elektriciteit in bewaren.  
Hoeveel Leidse flessen zijn er?

  U 15  V 20  W 25 

e   Het is vandaag 24 oktober 1811 en het regent  
al dagenlang. Een echte natte Hollandse herfst. 
Wat denk jij, krijg ik – keizer Napoleon – de vonk 
te zien…? 

   

b  Een paar maanden geleden kwam hier een goede 
kennis van mij langs: Georges Cuvier. Hij heeft het 
wittige steen weg gehakt bij de ‘armen’. Trek een 
lijn om het uitgehakte deel op het plaatje.

c  Georges ontdekte toen dat het geen mens  
was, maar een dier! Met voorpoten…  
Welk dier denk jij?

R Spookdiertje 

S Sidderaal

T Reuzen-
 salamander 

Als je wilt weten of je het goed hebt, kun je in  
de winkel je antwoorden checken. Je krijgt er  
ook een cadeautje. 

Dank je wel voor je bezoek en tot ziens!14

Loop nu weer terug naar de 
Instrumentenzaal. In het midden 
staat een enorme machine, hij is  
je vast al opgevallen!
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De vinder van dit fossiel dacht in 1726 
dat het de resten van een mens waren. 
Alleen waren de ‘armen’ toen nog niet 
zichtbaar: die zaten in het steen verstopt.

Ik heb gehoord dat je met deze machine bliksems 
kunt maken: vonken van wel 60 cm lang! Dat wil ik 
wel eens meemaken natuurlijk. 
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Loop de Ovale Zaal uit door de  
zijdeur, tegenover de deur waar  
Napoleon binnenkwam. Sla gelijk 
linksaf: je bent in de 1e Schilderijen- 
zaal. Recht tegenover de deur hangt 
het schilderij De soepuitdeling.

Gisteren, 23 oktober, 
was ik bij Zaandam. 
Daar zag ik rijen 
moderne windmolens 

staan. Ze scheppen de sloten 
in de polders leeg. Daardoor 
loop je er eigenlijk rond op  
de zeebodem. Voor mij als 
Fransman is dat een gek idee.

a  Natuurlijk wilde ik weten 
waarom er zeilen over de wieken gespannen zijn. 
Weet jij het?

  
  Dan vangen ze meer  23 ,
  waardoor het waterrad harder gaat draaien.

b  Het deel voor het water heeft een hele goede 
kleur. Welke?

 
  Het scheprad en de waterbak zijn

 24 11   

Boven dit schilderij hangt het  
portret van Martinus van Marum.

Loop de Schilderijenzaal weer  
uit door dezelfde deur. Sla gelijk 
linksaf: je komt bij de munten.  
In het linkerpad, aan het eind van 
de middenvitrine ligt een muntstuk 
met Napoleon.

Hier heb ik op 24 oktober 1811 rondgelopen. Ik kwam 
binnen door de deur aan je linkerhand: dat was toen 
de ingang van het museum.

Stel dat jij mij was. Wat valt jou dan het meest op? 
Wat vind jij, als Napoleon, het mooist in deze zaal? 
Teken het hier: 

Loop door de twee Fossielenzalen 
en de Instrumentenzaal. Ga dan het 
trapje op: je staat in de Ovale Zaal. 
Let op: de nummering begint bij 2.

 
Kijk, dit is de Ovale Zaal zoals ik er vandaag in rond 
liep. Toch best indrukwekkend, al is het geen Frans 
paleis. Op de voorgrond staat het instrument waar  
ik speciaal voor kwam. Het heeft glazen poten en 
koperen buizen, zie je wel? 

Wat denk jij dat er onder de houten kap 
verborgen zit? 

  

Loop naar de achterkant van de 
zaal. Links achterin staan in kast III 
twee molens.

Zoek de snelkookpan. Hij staat in 
kast V, achteraan in de zaal.
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Iets verder op deze wand hangt een 
schilderij van de Ovale Zaal. 

b  Drie mensen op het schilderij zijn blij:  
zij hebben net soep gekregen. Omcirkel  
ze op het plaatje.

c  De sjieke dames en heren achter de balk hebben 
geen potten en pannen bij zich, zoals de rest van 
de mensen. Waarom eigenlijk niet?

  
 
 Zij hebben wél genoeg   5 3

 om soep te kunnen maken of kopen.

d  Wat heeft de man in de lange groene jas eigenlijk 
in zijn hand? Kies uit deze plaatjes:

 

 H  Goudse pijp      I  vuilnisgrijper      J  rugkrabber

Natuurlijk ben ik trots op deze uitvinding, want 
hij is gedaan door een Fransman! Denis Papin 
heette hij. Maar ik moet toegeven dat de  
1e directeur van Teylers, Martinus van Marum, 
er wel iets aan verbeterd heeft. Het is een 
snelkookpan.

a  Als je soep of water kookt, 
komt er stoom vanaf. Maar 
als je zorgt dat die stoom niet 
uit de pan weg kan, loopt de 
druk in de pan op. Daardoor 
gaat de soep eerder koken. 
Vandaar ‘snelkookpan’! Maar 
wat is nou eigenlijk de pan? 
Waar ging de soep in? 
Omcirkel hem op het plaatje 
hiernaast. 

b  Via een buis met kraantjes 
kon je koud water toevoegen. 
Hoeveel kraantjes zie je?

 H 1          i  2          J  3 
 Zet de letter van je antwoord 
 in het hokje.

53

Hier is de snelkookpan in bedrijf. Helemaal links 
achterin het lokaal staan mannen soep te scheppen, 
zie je dat? Er staat ook een lange rij mensen te 
wachten om soep te krijgen. 

a  Waarom staan al die mensen daar?
 
 Y Een beroemde kok heeft gekookt.  
    Ze willen allemaal wel een lekker  

kopje soep komen eten.
 Z Ze zijn zo arm dat ze geen geld hebben  
  om zelf soep te kunnen maken. 

4

De heer Van Marum heeft mij bekwaam rondgeleid 
door het museum. Ik ben vol lof over hem. Hij doet 
wetenschappelijk onderzoek dat nuttig is voor de 
mensen. Zoals die verbeterde soeppan. Hij is alleen 
wel ouderwets. Door wat hij op zijn hoofd draagt, zit 
er wit poeder op de kraag van zijn jas. Zeg nou zelf, 
dat is toch geen gezicht… Zelf draag ik zo’n ding niet 
meer hoor, veel te onhandig als ik met mijn soldaten 
een veldslag lever. 

Wat draagt Martinus op zijn hoofd?    

Een
     2       
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Nederland is nu deel van mijn Franse keizerrijk. 
Daarom kun je met deze munt van 5 franc gewoon  
in Nederland betalen. Is dat niet geweldig! Zie  
je mijn knappe kop? Ik lijk wel een beetje op de 
machtige Romeinse keizer Augustus, vind ik zelf.

Daarom draag ik ook hetzelfde op mijn hoofd  
als Romeinse keizers. Weet jij wat het is?

S Een hoofdband tegen het zweet
T  Een krans met laurierblaadjes

8
Wat?! De top van míjn hoogste, wit besneeuwde 
berg ligt hier in Teylers Museum!? Maar dat kan  
toch niet! 

a  Welke berg is dat dan…?
 
     De    
        13 14   

    12+19 10   

      
b  Oef, gelukkig, het is niet waar… 

 Het is het hoogste brokstukje dat niet onder witte
  

 20 1 6+9 22     

 bedekt was, toen het werd meegenomen.

9

Ach kijk! Mijn zoon Napoleon junior! Hij is  
nu 7 maanden oud, want hij werd geboren op  
20 maart. En een paar dagen geleden is net zijn 
eerste tandje doorgebroken. De mooiste baby ter 
wereld, vind je ook niet?

Ik heb hem bij zijn geboorte gelijk maar 
koning gemaakt. Weet jij van welke stad…? 
Tip: kijk op het tekstbordje bij nr. 21.

Napoleon junior was koning van

 16

Ga nu terug naar de Ovale Zaal en 
loop recht naar de middenvitrine. 
Daar ligt dit brokje steen:
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Ongeveer halverwege de  
wandvitrine ligt deze penning:
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