
 

Welkom in Teylers Museum, het oudste  
museum van Nederland. Wist je dat je hier  
de sneeuw kunt zien liggen op de Mont Blanc? 
In de tentoonstelling Echte winters kom  
je nog veel meer sneeuw  
en ijs tegen. 

Volg Lodewijk van der  
Heyden om alles te  
ontdekken over ijspret  
en schaatsplezier!

Glad ijs?!
Speurtocht voor kinderen vanaf 8 jaar

Loop verder langs de lange wand  
en zoek deze schaatswedstrijd.

Vlak ernaast hangt een soort  
stripverhaal van Johan Veltens.

Loop langs de achterwand van de 
zaal. Voorbij de nooddeur hangt 
Klaas Bording met zijn twee zoons, 
van Hermanus Koekkoek.

Loop weer verder langs de wand. 
Aan het eind hangt het portret van 
Lodewijk van der Heyden, uit 1811. 

Loop helemaal terug naar de ingang. 
Rechts naast de deur hangt 
Sneeuwlandschap met sloot van 
Jan Mankes.

Hier zie je een wed-
strijd die in januari 
1809 gereden werd  
in Leeuwarden. 

a.   Wat valt je op aan 
 de deel nemers? 

 Het zijn

b.  In het midden staat de keurmeester: hij wijst aan 
wie er gewonnen heeft. Wie van de twee wint? 

 K  De (voor ons) rechter schaatsster
 L  De (voor ons) linker schaatsster 
    
c. Is het een populaire wedstrijd?

 T  Ja, er zijn heel veel mensen 
  op de been!
 U  Nee, dat is nooit zo met dit soort  

wedstrijden. 

d.  De schaatswedstrijd is in Friesland,  
maar is het de Elfstedentocht?

e. Waarom denk je dat?  

  

Dit schilderij laat de watersnood zien 
van 1855. Het water stond hoog toen 
het begon te vriezen. Toen het in 
maart ging dooien, braken overal  
de dijken door het smeltwater.

a.     Alle plaatjes laten een ramp met water of ijs zien.
Maar één plaatje is anders. Omcirkel hieronder  
het plaatje dat géén overstroming laat zien.

b. Wat zie je op dat plaatje?

 R  Een kerkdienst voor vrouwen in  
de St. Geertekerk in Utrecht

 S  Een opvangcentrum voor vrouwen:  
de St. Geertekerk in Utrecht

Tot nu lijkt het wel alsof de winter  
één groot feest van sneeuw- en 
schaats pret is. Maar het kan natuurlijk 
ook bar en boos koud zijn! Het verhaal  
van Klaas Bording en zijn zoons is 
daarvan een dramatisch voorbeeld.

a.  Wie van de drie is vader Klaas volgens jou? 
Omcirkel hem op het plaatje.

Het gebeurt allemaal in januari 1849. Klaas is een  
visser die met zijn zoons gaat vissen op de dicht-
gevroren Zuiderzee (nu het IJsselmeer). Ze hakken 
wakken in het ijs en vangen heel veel vis.

b.  Zie je iets waarin ze de vis konden bewaren? 
Omcirkel het.

Dan gaat het dooien… Het ijs op de Zuiderzee breekt 
en verandert in ijsschotsen. Ze kunnen niet meer 
terug naar huis in Enkhuizen lopen, en drijven maar 
op hun ijsschots rond!

c. Naar wie of wat zwaait de jongste zoon?

 M Naar zijn moeder op de kant
 N Naar een schip in de verte

Het schip ziet hen niet… Ze drijven verder over zee. 
Het enige dat ze eten, is de gevangen rauwe vis. 
Klaas raakt vreselijk verzwakt.

d. Zie je waar hij tegenaan leunt?

 Tegen zo’n 
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 als op de schilderijen in vraag 6 en 9

Pas na 2 weken worden ze gered. Helaas sterven 
Klaas en de oudste zoon snel daarna. Alleen de jong-
ste overleeft, en daardoor kennen we nu dit verhaal.

Hij is hier ongeveer 6 jaar oud! 
Net als iedereen was hij kenne-
lijk dol op schaatsen. Zelfs zó dol 
dat de schilder hem mét zijn 
schaatsen heeft afgebeeld. 

a.  Wat denk jij, kwam Lodewijk 
uit een arm of rijk gezin? 

 D arm 
 E rijk

b. Waarom denk je dat?  

  

Dit is een rustig en stil 
wintergezicht: er zijn 
gelukkig geen rampen  
te zien. Net als op het  
wintergezicht van vraag 5 
zie je geen mensen, maar 
toch is het totaal anders.

a.  Waardoor is dit schilderij zo anders dan het  
schilderij uit vraag 5? Zet een kruisje (er zijn  
meer antwoorden mogelijk):

 Er zijn (bijna) geen bomen te zien

 De zon schijnt niet

 Er is een sloot met water

 Er vliegen vogels

 Het zijn bijna allemaal rechte lijnen en vlakken

 Er ligt veel minder sneeuw
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Brantsen van de Zijp 
Stichting, Arnhem

Je bent aan het eind gekomen van 
de speurtocht. Maar hoe kwamen 
de mensen vroeger nu vooruit  
op die botjes? Vul hier alle letters 
in op de goede plek en je vindt  
het antwoord:

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

Tot ziens!

1 2

3 4 5 6 97 8 10 11 12

1513 14 16 17 18

19 20 21 22 2523 24 26

b.  Is dit schilderij stiller dan het schilderij  
uit vraag 5? 

  Ja   Nee

c. Waarom vind je dat?  

  

Ongeveer 20 jaar later maakte 
een andere kunstenaar, Piet 
Mondriaan, dit werk: Het is 
totaal anders dan het werk  
van Mankes, maar toch zijn  
er overeenkomsten.

d.  Vergelijk de lijnen op het werk van Mankes en  
van Mondriaan. Je ziet bij allebei veel horizontale,  
liggende lijnen. Zijn ze recht of krom?

 T Het zijn rechte lijnen
 U Het zijn kromme lijnen

e.  Welke kleuren zie je vooral op beide werken?
 
 Zwart, blauw en
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 Ja  

 Nee
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De vrouw naast de boom is ook niet zo dik gekleed, 
en ze staat ontspannen te kletsen. Kennelijk al een 
tijdje, want de kraaien op het pad trekken zich niets 
van haar aan. Zij doen iets héél anders.

b.  Wat zijn de kraaien aan het doen?

 D  Ze pikken in een los hoopje aarde
 E  Ze pikken in de verse paarden vijgen

Loop het museum in: je komt in de 
1e Fossielenzaal. Gelijk rechts is 
een vitrine. Zoek het ronde doosje 
met de haar.

Loop verder langs de lange wand en 
zoek Winterlandschap van Andreas 
Schelfhout.

Loop naar de overkant van de zaal. 
Op de lange wand hangt Winter
gezicht met schaatsers van Johan 
Barthold Jongkind.

In de buurt staat een hele mooie slee.  Iets verder is een vitrine met allerlei 
botten.

Loop weer terug naar het trapje  
en verlaat de Ovale Zaal. Sla linksaf 
de gang in. Iets verder aan je 
rechter hand is de ingang van de 
tentoonstelling Echte winters.

Loop verder door de 2e Fossielen
zaal en de Instrumentenzaal. Ga 
rechtdoor het trapje op naar de 
Ovale Zaal. Loop naar het andere 
uiteinde van de middenvitrine. Daar 
staat de Mont Blanc!

Loop rechts om de wand heen.  
Iets verderop hangt op  
de zijwand Winterlandschap van 
Barend Koekkoek. 

Zoek de schedel van net zo’n dier. 
Hij staat vlakbij de vitrine. Loop om de zijwand heen met het 

schilderij van Koekkoek (vraag 6). 
Aan de andere kant zie je een  
wedstrijd met paarden en sleden.

Schelfhout was beroemd vanwege zijn  
ijs gezichten. Ze werden ‘schelfhoutjes’ 
genoemd. Iedereen wilde er wel een hebben.
 

 Hij heeft zijn naam 
op het schilderij 
gezet (dat heet 
‘gesigneerd’).  

Maar waar?

Op de punt van de  

Jongkind was  
een leerling van 
Schelfhout. Hij 
schildert hier 
inderdaad het-
zelfde onderwerp, 
maar toch is het 
heel anders. 

a.  Waar denk jij dat de schaatsers  
het kouder hebben? 

   Bij Schelfhout (nr. 9)   Bij Jongkind (nr. 10)
  
b.  Waar ligt dat aan, volgens jou? Zet een kruisje  

(er zijn meer antwoorden mogelijk):

  Je kunt zien dat er meer wind staat

   De schaatsers hebben meer sjaals om  
en mutsen op

   Er ligt meer sneeuw

   Er zijn meer wolken en minder zon

   Het is ‘ruwer’ geschilderd, waardoor  
je de kou bijna voelt

   De schaatsers hebben rode neuzen

   Het ijs is dikker

c. Welk schilderij vind jij het mooist? 

  

Ongeveer 1.000 jaar geleden 
gebruikten mensen botten 
om op te schaatsen. Zo’n 
schaats heette toen een glis. 
Hier zie je een plaatje ervan. 

a.  Weet jij welk bot in deze vitrine gebruikt 
kon worden als glis? Kies uit deze drie:

Je ziet gelijk Bos bij winter van Louis Apol. Dit schil-
derij is een prachtig wintergezicht. Ssst…. hoor je  
de zachte stilte van de sneeuw? – Of toch niet? 

a. Maakt het schilderij lawaai?   Ja   Nee

b. Waarom vind je dat?  

  

c.  Vind je het een  
mooi schilderij?

 Ja  

 Nee

De Mont Blanc is de  
hoogste berg van  
Europa. Hij is  
ongeveer 4800 m  
hoog. Deze maquette  
laat het hele bergmassief zien. 

a.  Wat is echt de hoogste punt?  
Omcirkel hem op het plaatje.

De top is altijd met sneeuw bedekt, daarom heet  
hij dus de ‘Witte Berg’. De sneeuw op deze maquette 
is van gips en kwarts gemaakt. 

In 1787 is de Mont Blanc beklommen door Horace  
de Saussure. Hij nam allerlei instrumenten mee,  
om te meten hoe hoog hij was. Als je goed kijkt  
kun je zijn route op de maquette zien.

b. Hoe is zijn route aangegeven?

 Met 
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 stippeltjes

Het heeft hier flink 
gevroren en 
gesneeuwd. Toch  
lijken de mensen 
daar niet zo’n last 
van te hebben. Let 
maar eens op de 
twee mannen op 
het ijs. 

a.  Wat valt je op aan de handen van de voorste  
man (die met de hoed)?  

 
 Hij draagt géén 

Maar zo’n bot is toch vreselijk bot! Hoe kan je daar 
op glijden als op een schaats? Dan kom je toch niet 
vooruit?

b. Hoe denk jij dat mensen dat vroeger deden?

  

Dit is de kop van net zo’n 
dier. Alleen is deze ‘maar’ 
40.000 jaar oud. Hij is  
in 1820 in de Betuwe 
gevonden, toen er een  
dijk doorbrak. Deze dieren 
leefden dus ook ooit in 
Nederland.  

Op het plaatje zie  
je hoe groot hij was!

Als het ijs dik genoeg is, kan je er wedstrijden 
met paarden op houden. Er is veel publiek  
op deze wedstrijd afgekomen. Het zit op de  
tribune en staat langs de kant. Twee families 
hebben het slim aangepakt om beschut te  
blijven tegen de koude wind. 

a.  Hoe hebben ze  
dat gedaan?

  In plaats van 
langs de baan  
te staan, zitten 
ze beschut  
in een 

      

b.  Hoe heet het winnende paard? De

Van welk dier is de haar? Van een
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a.  Geef op het plaatje 
aan hoe groot jij 
bent.

b.  Welke tanden  
zie je níet op het 
plaatje, maar  
wél hier in het 
museum?

 S zijn kiezen  
 T zijn slagtanden
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R  Hoorns van 
een antiloop

P  Middenvoetsbeentje 
van een paard

O  Onderkaak van een  
antiloop
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Deze haar is héél erg oud. Namelijk van een dier 
dat wel 100.000 jaar geleden leefde in Siberië, 
Noord-Rusland. Het was toen de IJstijd: dat was 
pas een echte winter! Hij had dus wel een warme 
vacht nodig.

Op het vorige schilderij duwde een van de mannen 
een slee met spullen.  

a. Denk je dat deze ook bedoeld is voor spullen? 

 M  Ja, je kan er goed houtblokken  
voor de haard mee vervoeren,  
zoals op het schilderij.

 N  Nee, daar is hij veel te mooi  
voor. Er kan een kind in zitten.

 

b.  Hij is prachtig beschilderd. Wat zie je  
op de linkerzijkant?

 Een ooievaar en een familie 
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