
Wat is er na 8 jaar wachten eindelijk gebeurd?

Er is een
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geboren.

Je bent aan het eind gekomen van 
de speurtocht. Maar je wilt natuur
lijk vast nog weten welk weer het 
wordt boven De Vijver! Vul alle  
letters die je gevonden hebt in op 
de goede plek, en je vindt het  
antwoord: 

12

Loop naar de tussenwand aan  
de overkant van de zaal. Er hangt 
een hele grote aquarel met twee 
lome leeuwen.

Ernaast hangt een ander werk van 
Roelofs: Na het onweer.

Je hoeft als schilder niet alleen maar  
in de velden of bij vijvers te gaan zitten. 
Je kunt ook op andere plekken buiten 
schilderen. 

Waar heeft de maker van dit werk gezeten, denk je?

C In een wildpark in Tanzania, Afrika
D In de dierentuin Artis, Amsterdam

Langs lome leeuwen en  
zwierende zwaluwen

Welkom in Teylers Museum, het oudste 
museum van Nederland. Je komt hier de 
gekste dingen tegen, van boomstenen en 
donderhuisjes tot zwaluwen en leeuwen. 

Wist je trouwens dat je  
vandaag ook het weer  

leert voorspellen? Volg  
de lome leeuwen om 
alles te ontdekken. 

Veel plezier! 

Speurtocht

Loop langs de lange wand en de  
volgende tussenwand naar het  
achterste deel van de zaal. Je ziet 
een grote houten prentmolen staan 
met aquarellen. Vroeger stond hij  
in de aparte Aquarellenzaal van  
het museum.

Zoek in de prentmolen de tekening  
De huiselijke twist. Twist betekent 
ruzie… 

a  Waaraan kun je zien dat ze echt stevig ruzie  
hebben gemaakt?

 Ze hebben alles
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gegooid

b  Het dienstmeisje komt wijn brengen.  
Denk jij dat het helpt om ze te verzoenen?

  Ja   Nee

Zoek in de prentmolen het werk  
van David Bles: Na 8 jaar wachten.

Aan het eind van de 19de eeuw begonnen kunste-
naars ook andere onderwerpen te schilderen dan 
landschappen of het gezinsleven. Dit is een heel 
goed voorbeeld: een vriend van de kunstenaar in  
een café. Zijn hondje is zelfs mee!

Wat is Piet Meiners aan het doen? Hij is aan het   

7 21 19 10

Alle huizen hebben het onweer gelukkig overleefd, 
misschien wel dankzij een bliksemafleider!

Roelofs heeft heel mooi een weersver-
schijnsel getekend dat vaak voorkomt 
als zon en regen elkaar ontmoeten. 

a Hoe heet dat weersverschijnsel? Een
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Sommige mensen zeggen dat aan het eind ervan  
een goudschat ligt… 

b  Omcirkel op het plaatje waar die schat  
verborgen ligt!
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t/m 7 juni
DE AQUAREL

Mesdag
Israëls
Mauve
Breitner
Mondriaan
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Loop naar de overkant van de zaal. 
Op de lange wand hangt een werk 
van Willem Tholen die zijn vriend  
Piet Meiners heeft geschilderd.
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Als zwaluwen 

1 2 3 4

5 6 7 8 119 10

12 13 14 15 16   17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

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!

Vlakbij hangt Hartjesdag van 
George Breitner.

Hartjesdag was een feestdag die in Haarlem en 
Amsterdam werd gevierd op de 3de maandag  
van augustus. Kinderen gingen verkleed langs  
de deuren om geld voor vuurwerk op te halen.  
Jammer dat het niet meer wordt gevierd! 

a Wat is bij alle verklede kinderen hetzelfde?

 H  Ze hebben allemaal een feestmuts  
op hun hoofd

 I Ze dragen allemaal een masker 24
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b  Sommige kinderen deden ook iets met hun 
gezicht. Kijk maar eens naar het jongetje 

 helemaal rechts, met een blauwe feestmuts op.
 
 Hij heeft zijn gezicht 
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 geverfd 

voor kinderen vanaf 8 jaar



Deze zijn veel  
kleuriger dan die  
uit vraag 1. 

a  Welke vind jij het meest 
op een boom lijken: deze 
kleurige, of die uit vraag 1?

  Deze kleurige stenen

  De boomsteen uit vraag 1

b  Dit zijn ook dendrieten (metaalvlekjes) in steen. 
Maar hoe heet de steen? 

 Het is een
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Loop door de Eerste Fossielenzaal 
naar de Tweede Fossielenzaal. Houd 
de middenvitrine aan je linkerhand. 
Aan het begin van de vitrine ligt  
de ‘boomsteen’.

Het lijkt wel een waterverftekening van Barend 
Koekkoek. Dat zie je straks wel als je in de  
tentoonstelling bent.

Teken in de ruimte eromheen de rest van  
het landschap. Staan de bomen op een berg  
of in een wei? Staat er een boerderijtje onder?  
Stroomt er een riviertje langs?

Eigenlijk is dit een ‘dendriet’: een reactie van metaal 
in steen. Het líjken wel bomen, maar het zijn roestige 
vlekjes in steen.

Loop verder door de Instrumenten
zaal. Ga het trapje op naar de Ovale 
Zaal en blijf rechts van de midden
vitrine. In deelvitrine 11 liggen nog 
meer mooie boomstenen.

1
Eigenlijk is het geen huisje, maar een poort. Er loopt 
net een man onderdoor met een dier. 

a Welk dier?

Een 
     13 22

Je kan aan het huisje zien hoe belangrijk het is om 
een bliksemafleider op je huis te hebben. Als je de 
bliksemafleider NIET met de aarde verbindt, slaat 
een vonk in alsof het de bliksem is. Dan vliegt het 
schildwachthuisje de lucht in en ook twee ramen!

b  Zet op het plaatje een cirkel om de ramen  
die los kunnen springen.

Loop verder de Ovale Zaal in en 
zoek wandkast VI. Het is de tweede 
kast ná de deur aan je rechterhand. 
Er staat een donderhuisje in.
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Loop de Ovale Zaal weer uit. Ga het 
trapje af en sla linksaf de gang in. 
Verderop aan je rechterhand is de 
ingang van de tentoonstelling.

Links aan de lange wand hangt een werk van Barend 
Koekkoek: Landschap in het Middelgebergte. Vind je 
niet dat zijn bomen sprekend lijken op de boomsteen 
uit vraag 1? 

In de dwarswand iets verderop zie 
je een vitrine. Er hangt een tekening 
in die nog niet af is. 

Het is een waterverfschilderij, of met een sjiek 
woord ‘aquarel’, van Matthijs Maris. Je kunt 
goed zien hoe hij te werk ging. Eerst maakte 
hij een precieze potloodtekening: daarna 
kleurde hij die in met waterverf. Eigenlijk 
maakte hij dus zijn eigen kleurplaat!

De tekening heet ‘het pandjeshuis’. Dat is een soort 
bank. Je leent je eigen dure spullen uit, en krijgt  
er geld voor terug. In het midden zie je de klant  
die iets uitleent aan de pandjesbaas. 

Wie is de klant?

K Een man 
L Een meisje
M Een vrouw

Loop om de tussenwand heen. Hier 
hangen werken waarvoor de kunste
naars veel buiten hebben zitten 
schetsen.

Zoek De Vijver van Willem Roelofs. Er staat 
een jongen langs de kant met een hengel.  
Hij kijkt vast of er vis in de vijver zit.

a  Er vliegen allerlei vogels vlak boven het water. 
Eentje plonst er zelfs in om insecten te vangen. Zie 
je welke? Omcirkel hem op het plaatje hieronder.

b  Het zijn zwaluwen. Je kunt aan hun gedrag  
zien welk weer het de volgende dag wordt.  
Weet jij welk weer het morgen wordt boven  
de vijver?
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a  Onder de boom zie je iemand knielen. 
Voor wie of wat knielt hij? Kies de 
afbeelding die het best past:

b  Hij heeft ook dieren bij zich. Welk dier lijkt het 
meest op het dier uit vraag 3a? Omcirkel dat dier 
op het plaatje in de vorige kolom.

Vergelijk de tekening met de tekening die eronder 
hangt. Een van de twee heeft eigenlijk maar twee 
kleuren: grijs en bruin.

c Welke is dat? V de bovenste
   W de onderste
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 A B C

Ernaast hangt een prent met 2 man
nen die een wereldbol bestuderen. 

Het zijn 
Willem 
Barentsz en 
Jacob van 
Heemskerck  
die hun 2de 
reis naar Nova 
Zembla (en  
het Behouden 
Huis) voor- 
bereiden in 
1595. 

Wat je ziet is fantasie, want de tekening is pas 
rond 1850 gemaakt. De schilder heeft thuis in 
zijn atelier bedacht hoe het gegaan kan zijn. 

Wat denkt hij bijvoorbeeld dat ze van hun  
1ste reis hebben meegenomen? Het hangt  
aan de haak aan de muur.

Het vel van een
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Je ziet in de vitrine ook een kistje
staan.

Eind 18de eeuw werd uitgevonden hoe je waterverf  
in blokjes kon persen. Vanaf dat moment was het 
makkelijker om naar buiten te gaan. Schilders  
konden ter plekke in de natuur zitten werken. Dit  
is een kistje met de nodige spullen. 

a  Zulke doosjes kennen we nu nog. Er zit ook eigen-
lijk hetzelfde in. Trek lijntjes naar dezelfde dingen 
van het moderne doosje naar het oude kistje.

b  Maar bij het oude kistje ontbreekt iets, wat je  
juist absoluut nodig hebt voor waterverven!  
Wat ontbreekt er? Een fles of glas met  
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a  Lief hè. 
Hoeveel  
puppies zijn 
er eigenlijk?

K 5   
L 6 
M 7

b  De tekening is zo precies gemaakt dat je heel mak- 
kelijk kunt zien welk soort hondje het is. Welke 
van de hondjes hieronder is het volgens jou? 

 F Chihuahua
 G Kooiker
 H Cavalier King Charles

Loop naar de overkant van de zaal. 
Op de zijwand hangt een waterverf
tekening met hondjes. 
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