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Peter Winnen opent 
zomertentoonstelling  

Naar de top 
Expeditie Mont Blanc 

 

op zondag 20 mei 2012 in Teylers Museum 
 

 
Voormalig profwielrenner Peter Winnen, o.a. winnaar van de bergetappes naar Alpe d’Huez 
in de Tour de France van 1981 en 1983, opent op zondag 20 mei de tentoonstelling Naar de 
top. Expeditie Mont Blanc. In deze spannende familietentoonstelling die van 20 mei t/m 9 
september te zien is, reizen bezoekers mee naar het dak van Europa met moedige 
avonturiers en nieuwsgierige wetenschappers.  
 
Eerste beklimming 
Tot aan het einde van de 18de eeuw waren bergen het domein van draken, monsters en andere 
onheilspellende wezens. In 1787 wist de Zwitserse onderzoeker De Saussure als eerste 
wetenschapper de ‘reus van Europa’ te bedwingen. Hij bracht niet alleen een nog onbekende 
wereld in kaart, hij stond ook aan de wieg van een nieuwe wetenschap: de mineralogie.   
Terwijl hedendaagse klimmers met zo weinig mogelijk kilo’s op pad gaan, liet De Saussure een 
vracht aan bagage naar de top van de Mont Blanc verslepen. Met twee gidsen en 15 dragers liet 
hij o.a. een bed, verschillende flessen wijn en kirsch, dropjes, zes paar schoenen, pantoffels en tal 
van wetenschappelijke meetinstrumenten naar de top brengen. Alleen al het omhoog dragen van 
zijn uitrusting moet topsport zijn geweest! 
 
Tentoonstelling 
Een deel van de originele uitrusting van De Saussure is op de tentoonstelling te zien naast de 
prachtigste gesteenten. Hun fraaie kristalstructuur  kan o.a. met behulp van microscopen  van 
dichtbij bewonderd worden . Wie hebberig wordt van al die bling-bling kan voor een klein bedrag 
een handvol mineralen uit de kristalautomaat halen. Voor jonge bezoekers is er een spannende 
speurtocht. Net als De Saussure kunnen jong en oud experimenteren met verschillende 
instrumenten. En wie indruk wil maken op familie en vrienden kan een digitale ansichtkaart 
versturen van zichzelf bij de top van de Mont Blanc. 
 
Topje van de Mont Blanc al 210 jaar in Teylers Museum 
Slechts weinig mensen weten dat Teylers Museum al sinds 1802 het topje van de Mont Blanc 
huisvest, destijds losgehakt door De Saussure en nu het middelpunt van de tentoonstelling 
Een ander topstuk is een unieke historische maquette waarop precies de route van De Saussure 
naar de top is uitgestippeld. Deze werd al in 1799 verworven. Teylers wilde de nieuwste 
ontdekkingen en inzichten op de voet volgen. De maquette is onlangs gerestaureerd, dankzij giften 
van het publiek. Op de tentoonstelling is hij weer in oude luister te zien, inclusief de rode 
voetstapjes en de sneeuwkristallen. 
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