
20 november 
17.00 - 22.00 uur

Op expeditie door de verzamelingen 
van de Utrechtse musea! 

Start met de quiz

Meteen Naar het stappenplan



Quiz

Naar eerste vraag

Bekijk hier eerst de film!

https://www.youtube.com/watch?v=Aw6ZrXhxxx0


Vraag 1

Een plek waar je naar  
bijzondere spullen kunt kijken. 

Een plek waar spullen  
verzamelt en bewaart worden.

Een plek waar je kunt leren over 
allerlei bijzondere onderwerpen. 

Een plek waar onderzoek wordt 
gedaan naar bijzondere spullen. 

Een plek waar iedereen 
welkom is. Alle antwoorden zijn goed. 

B

a

C F

E

D

Wat is een museum?



Ja, dat klopt!  
Maar dit is niet het beste antwoord,  
probeer het nog een keer. 

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Heel goed!  
Alle antwoorden zijn inderdaad goed.

Naar volgende vraag



Vraag 2

Nee JaA B

De spullen die een museum verzamelt 
noemen we objecten. Elk museum heeft 
een eigen onderwerp en verzamelt 
objecten die bij dat onderwerp passen. 
Het Spoorwegmuseum gaat over de geschiedenis van 
treinen en de spoorwegen. Denk jij dat het object 
hiernaast thuis hoort in Het Spoorwegmuseum? 



antwoord

Super!  
Dit stuk steen heeft niks met treinen te maken.  
Het is een meteoriet en je kunt het vinden 
in Sonnenborgh - museum & sterrenwacht.

Naar volgende vraag



Helaas, dit object vind je niet in het Spoorwegmuseum,  
maar in Sonnenborgh - museum & sterrenwacht.  
Het is een meteoriet. 

antwoord

Naar volgende vraag



Vraag 3

Musea verzamelen niet zomaar elk object,  
maar alleen objecten die héél interessant zijn.  
Welk object zal je nooit in een museum zien?

Al deze 
objecten 
kunnen  
in een  

museum 
komen. 

a B C D E



Dit object vind je in Museum Speelklok.  
Het is speelgoed van wel 100 jaar geleden!

probeer het nog eens

antwoord



Deze IKEA kast vind je nu in de winkel. Maar misschien is er 
over 100 jaar wel een museum over de IKEA.

probeer het nog eens

antwoord



Dit is niet zomaar een stuk papier, maar het Stadsrecht van 
Utrecht. Dit vertelt over het begin van de  
stad Utrecht. Je vindt dit in Het Utrechts Archief. 

probeer het nog eens

antwoord



Deze wasmachine had in jouw eigen huis kunnen staan.  
Maar in het Volksbuurtmuseum hebben ze een  
wasmachine van zo’n 100 jaar geleden. Misschien staat  
deze wasmachine over 100 jaar ook in een museum. 

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of er is een 
museum over. Elk object kan interessant zijn om te 
verzamelen. Sommige van deze objecten staan nu nog niet 
in een museum, maar over een tijdje misschien wel. 

Naar volgende vraag



Vraag 4

In het Universiteitsmuseum vind je dit 
bijzondere object. Het was van professor 
Bleuland, een dokter. Waarom verzamelde  
hij objecten van mensen met een afwijking? 

Hij vond  
deze bijzondere 

skeletten  
mooi en wilde  

er graag  
naar kijken. 

  Hij wilde meer leren  
over aangeboren afwijkingen. 

Zo hoopte hij te begrijpen 
wat er tijdens de zwanger-

schap en de ontwikkeling van 
de baby mis was gegaan. 

De familieleden wilden 
de overleden lichamen 
niet begraven. Daarom 

gaven ze deze aan 
professor Bleuland.

A B C



Dat is niet de reden waarom hij dit verzamelde.  
Welk antwoord past bij het beroep van professor Bleuland? 

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Inderdaad! 
Bleuland was een soort huisarts en hij deed onderzoek 
naar allerlei afwijkingen en ziektes waar 200 jaar 
geleden weinig over bekend was. Mede dankzij het 
onderzoek van professor Bleuland is er in de jaren 
daarna veel meer bekend geworden over waterhoofden. 

Naar volgende vraag



Alhoewel familieleden de lichamen van hun dierbaren 
wel aan professor Bleuland gaven, is dit niet de reden 
waarom ze dat deden. Welk antwoord past bij het beroep 
van professor Bleuland?

probeer het nog eens

antwoord



Vraag 5

Hier werden huisdieren in 
gewassen. 

Om je kleren mee te wassen 
en te drogen. 

Dit is een pasta machine, het deeg maakte je in de grote bak en door het 
ding erbovenop draai je de pasta. 

a

B

C

Musea verzamelen bijvoorbeeld objecten 
die ons iets leren over vroeger. In het 
Volksbuurtmuseum worden er objecten 
bewaard die ons iets vertellen over het leven 
van 100 jaar geleden. Waar werd dit object voor gebruikt? 



Nee, dit is niet bedoeld voor huisdieren. 

probeer het nog eens

antwoord



Vroeger moest er voor grote gezinnen gekookt worden, 
maar dit museumobject werd daar niet voor gebruikt.

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Dat klopt!  
Dit is een ouderwetse wasmachine. Hoe het werkt?  
Dat ontdek je in het Volksbuurtmuseum.

Naar volgende vraag



Vraag 6

Tijdschriften B Luisterboeken D Al deze dingen F

BoekenA E-booksC Dvd’sE

De Bibliotheek Utrecht doet ook mee aan  
de Museumnacht Kids, maar is geen museum.  
Toch verzamelt ook de bibliotheek iets.  
Wat verzamelen zij?



Heel goed, maar ze verzamelen ook nog iets anders,  
kies nog een keer! 

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Ja, top!  
De bibliotheek verzamelt veel verschillende dingen, 
natuurlijk hebben ze vooral boeken, maar al deze andere 
dingen (en nog meer) worden ook verzameld  
en uitgeleend. 

Naar volgende vraag



Vraag 7

In Museum Catharijneconvent verzamelen ze objecten  
die iets te maken hebben met religieuze feesten; feesten 
die horen bij een geloof. Welk van deze museumobjecten  
is verzameld door Museum Catharijneconvent? 

a B C



antwoord

Ja, heel goed! 
Hier zien we het feest van Sint Maarten.  
Rechts zit Sint Maarten op een paard en deelt  
daar zijn rode mantel met een bedelaar.

Naar volgende vraag



Met dit straatorgel kun je natuurlijk goed een  
feestje bouwen, maar dit muziekinstrument vind  
je in Museum Speelklok.

probeer het nog eens

antwoord



De eerste treinrit van Nederland in 1839 was wel een 
feestje waard, maar dit object vind je natuurlijk in het 
Spoorwegmuseum.

probeer het nog eens

antwoord



Vraag 8

Die gaan de prullenbak in. Die worden bewaard of 
vinden een andere plek. 

Elke Utrechter kan een stukje Domtoren ophalen tijdens de restauratie. 

a

B

C

Heb je al gezien dat de Domtoren in de steigers 
staat? De Domtoren wordt gerestaureerd, dat 
betekent dat alles wat kapot is, wordt vervangen of 
weer wordt gemaakt. Maar wat doet de Domtoren 
met alle kapotte stukken die ze naar beneden halen? 



Nee, je kan niet zomaar stukken van de Domtoren  
in de prullenbak gooien, dat is hartstikke zonde! 

probeer het nog eens

antwoord



Dat zou leuk zijn!  
Maar helaas gaat dat niet gebeuren.

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Inderdaad, de stukken worden bewaard. 
Sommige worden verkocht en sommige worden verwerkt 
in Utrechtse projecten. De komende tijd kun je zelfs in 
de andere musea een stukje Domtoren vinden. Ga je die 
bekijken tijdens de Museumnacht?

Naar volgende vraag



Vraag 9

Door het schip in 
een donkere kelder 

te leggen met  
weinig zonlicht. 

Elke week wordt het 
schip schoongemaakt 

met een lekker geurend 
schoonmaakmiddel. 

Het schip is inge smeerd  
met een mengsel van teer 

en olie toen het in het  
museum werd neergezet. 

A B C

Musea zorgen heel goed voor hun museumobjecten; 
conserveren heet dat. In het Centraal Museum  
staat een schip dat meer dan 1000 jaar oud is.  
Hoe zorgen ze ervoor dat dit schip geconserveerd blijft?  
Tip: bekijk de film nog een keer! 



Voor sommige museumobjecten is het inderdaad  
belangrijk dat er niet te veel zonlicht op het object valt.   
Maar voor dit schip maakt dat niet zo veel uit.

probeer het nog eens

antwoord



Oh, nee!  
De meeste museumobjecten kunnen helemaal  
niet tegen gewoon schoonmaakmiddel, ze moeten  
heel voorzichtig schoongemaakt worden. 

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Dat klopt!  
Je kunt dit nog goed ruiken in de ruimte waar het  
schip staat. Snuif je het op in het Centraal Museum?

Naar volgende vraag



Vraag 10

a B C

Sommige objecten zijn zo bijzonder dat ze de wereld 
over reizen. Welke van deze objecten is in het 
buitenland geweest om daar iets te laten zien van 
onze Nederlandse cultuur?



antwoord

Heel goed!  
Dit draaiorgel, De Drie Pruiken, is al op verschillende 
plekken geweest, zoals in Shanghai bij de 
wereldtentoonstelling in 2009. Daar moest het zorgen 
voor een Nederlandse uitstraling. Kom jij ook dansen  
op de muziek in Museum Speelklok?

Naar volgende vraag



Alhoewel de Domtoren natuurlijk echt Utrechts is,  
is het als gebouw niet zo gemakkelijk om de wereld  
over te reizen. Zoals jullie net geleerd hebben kunnen  
er nu wel stukken van de Domtoren op reis.

probeer het nog eens

antwoord



Deze Merz telescoop waar je bij Sonnenborgh doorheen 
kan kijken, staat vast in het museumgebouw en kan 
absoluut niet op reis. Maar je kunt er wel dingen mee zien 
die niet op aarde zijn!

probeer het nog eens

antwoord



Vraag 11

Zodat je het schilderij niet  
kapot laat vallen.

Zodat je het schilderij niet in je  
tas stopt en mee naar huis neemt.

Op je handen zitten allemaal vetten, zout en bacteriën, deze kunnen  
het schilderij beschadigen.

a

B

C

Vaak mag je in een museum de objecten niet 
aanraken. Als een restaurator (iemand die goed voor 
de objecten zorgt) een object wil oppakken gebruikt 
hij of zij daar handschoenen voor. Waarom mag je 
sommige objecten, zoals dit schilderij niet aanraken? 



Ook al wil een museum niet dat objecten vallen,  
is dat niet de belangrijkste reden dat je dit schilderij 
niet aan mag raken. 

probeer het nog eens

antwoord



antwoord

Dat klopt! 
Zelfs als je net je handen hebt gewassen, kun je nog 
steeds het schilderij beschadigen. 

Naar volgende vraag



Natuurlijk moet je geen museumobject stelen! 
Maar dat is niet de belangrijkste reden  
waarom je dit schilderij niet mag aanraken. 

probeer het nog eens

antwoord



Vraag 12

Het Stadsrecht van Utrecht kun je maar  
één keer per jaar bewonderen (op 2 juni). 
Waarom laat het Utrechts Archief dit  
object maar één dag per jaar zien? 

Het document 
is heel oud en 

kwetsbaar.  
Het Archief is er 
extra zuinig op. 

Het object is super saai,  
wie wil er kijken naar  
een stuk perkament?  
Zo wordt het toch een  

beetje spannend.

Andere steden  
willen het Stadsrecht  
van Utrecht stelen.  

Dat is moeilijker als het 
maar één dag te zien is. 

A B C



antwoord

Dat klopt! 
Het is heel bijzonder dat de stadsrechten van 900 jaar 
bewaard zijn gebleven, dus Het Utrechts Archief  
wil het graag zo goed mogelijk bewaren. Dat gaat beter  
als het niet elke dag te zien is in het museum. 

Naar volgende vraag



Nee, dat is niet waar. 
Dit is een super spannend object, het is 900 jaar oud en 
het is geschreven op de huid van een dier! 

probeer het nog eens

antwoord



Nee, dat klopt niet. 
Andere steden hebben niks aan de stadsrechten van 
Utrecht. Op 2 juni 1122 (de verjaardag van Utrecht) zijn de 
Stadsrechten ondertekent. Vanaf dat moment is Utrecht 
een echte stad!

probeer het nog eens

antwoord



Vraag 13

Aan de Museumnacht Kids doen 10 
organisaties mee, welke wil jij bezoeken?

Klik op Naar website  als je meer wilt  
weten over het museum van jouw keuze.

>



Het Centraal Museum 
is het oudste stedelijk 
museum van Nederland. 
Ontdek alle Utrechtse ico-
nen, zoals de kunstwerken 
van Rietveld of het werk 
van Dick Bruna, de turbu-
lente Utrechtse geschie-
denis maar vooral ook 
hedendaagse kunst.
 

Naar website

Het symbool voor de stad: 
de Domtoren! De hoogste 
kerktoren van Nederland 
is met 465 traptreden ruim 
112 meter hoog. Dit zorgt 
natuurlijk voor een prach-
tig nachtelijk uitzicht over 
de hele stad en regio.
 

Naar website

Het ontdekken van de 
Utrechtse geschiedenis is 
nog nooit zo leuk geweest! 
In de vernieuwde Expo 
van Het Utrechts Archief 
komt het archief tot leven 
en nemen de historische 
figuren je mee op reis 
langs alle hoogtepunten 
van het verleden.
 

Naar website

>

antwoord

https://www.centraalmuseum.nl/nl
https://www.domtoren.nl/nl/bezoekersinfo/voor-kinderen
https://hetutrechtsarchief.nl/


Passagiers opgelet!  
De nachttrein gaat ver-
trekken richting het 
Spoorwegmuseum.  
In dit coole museum ont-
dek je hoe de trein de 
wereld heeft veranderd. 
 

Naar website

Museum Catharijne
convent gaat over alles wat 
met religie te maken heeft 
en bezit veel mooie schat-
ten over de geschiedenis 
van het christendom. Het 
museum is gevestigd in een 
oud klooster. Zelfs de Sint 
is onder de indruk van dit 
gebouw: elk jaar wordt het 
museum omgetoverd tot 
het huis van Sinterklaas!
 

Naar website

Museum Speelklok, 
bezoek het vrolijkste 
museum van Nederland 
en wordt ondergedompeld 
in de wondere wereld van 
zelf spelende muziekin-
strumenten. Laat je ver-
rassen door de vrolijke 
muziek die vanuit alle hoe-
ken van het museum klinkt 
en ja, er mag natuurlijk 
gedanst worden!
 

Naar website >

antwoord

https://www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/kids/
https://www.catharijneconvent.nl/kinderen-familie/
https://www.museumspeelklok.nl/


In het Volksbuurtmuseum 
beleef je hoe het was om 
in de armoedige omstan-
digheden van rond 1920 te 
leven. Hoe leefden men-
sen zo’n 100 jaar geleden? 
Waar waren de WC’s? Hoe 
kwam je aan heet water? 
Je zult je verbazen over de 
verschillen met jouw leven 
in de 21e eeuw. 
 

Naar website

In deze sterrenwacht ont-
rafelden onderzoekers 
vroeger de samenstelling 
van de zon en werd het 
eerste weerbericht van 
Nederland gemaakt. Nu 
kijk je door dezelfde tele-
scoop als de onderzoe-
kers van vroeger en ont-
dek je van alles over het 
heelal. Bij Sonnenborgh 
 museum & sterrenwacht 
komt ver weg dichterbij!
 

Naar website

Universiteitsmuseum 
Utrecht, ook wel bekend 
als hét onderzoeksmu-
seum van Nederland! 
Een echt familiemuseum 
waar je kennis maakt met 
wetenschappelijk onder-
zoek van de Universiteit 
Utrecht van vroeger en nu. 
Hier word je als bezoeker 
zelf een onderzoeker.
 

Naar website

>

antwoord

http://www.volksbuurtmuseum.nl
https://www.sonnenborgh.nl/kinderen
https://umu.nl/


Alle verhalen onder één 
dak, 979 boekenkasten, 
een laboratorium, een ate-
lier, een filmzaal, een the-
aterzaal en nog veel meer. 
Bibliotheek Neude is dé 
bibliotheek van Utrecht en 
daarom gelukkig ook een 
deelnemer van Museum-
nacht Kids Utrecht op 20 
november 2021. 
 

Naar website

antwoord

Naar het stappenplan

https://www.bibliotheekutrecht.nl/museumnacht


stappenplan

Maak je eigen verzameling



start

Klaar?

Maak je eigen verzameling 
Wow, wat weet je al veel over verzamelen! In de quiz heb je  
gezien dat musea bijzondere objecten verzamelen,  
maar ook mensen verzamelen vaak allerlei dingen.  

Maak vandaag je eigen verzameling en plaats deze op 
Facebook of Instragram met #mnkverzameling



stap 1

Brainstormen 
Als eerste moet je bedenken welke objecten je wilt gaan 
verzamelen. Pak een papiertje en schrijf alles op wat je mooi/
leuk/interessant/gek vindt. Bij brainstormen mag je alles 
opschrijven hoe gek het ook is, later gaan we bekijken wat 
ook echt gaat lukken! Bedenk minstens 5 ideeën. 

Klaar?



Voorbereiding 
Nu moet je bedenken hoe je de objecten uit stap 1 gaat 
verzamelen. Schrijf van alle dingen uit stap 1 op waar je 
deze kunt vinden. Bijvoorbeeld: bladeren kun je zomaar op 
straat en in het bos vinden. Knuffels van pandaberen moet 
je in de winkel kopen. Schrijf ook op of je objecten voor jouw 
verzameling misschien al in huis hebt. 

stap 2

Klaar?



Keuze 
Nu moet je een keuze gaan maken! Streep als eerste de 
dingen door die voor jou niet haalbaar zijn om te verzamelen. 
Bijvoorbeeld: bladeren kan ik gemakkelijk verzamelen, want 
ik heb allemaal bomen in mijn straat staan, bladeren laat ik 
dus op mijn lijstje staan. Maar knuffels kan ik nu niet kopen, 
want daarvoor heb ik te weinig zakgeld. Knuffels streep ik 
dus door. 

vervolg stap 3

stap 3



Heb je na het doorstrepen nog één ding op je lijstje: top! 
Dit ga je verzamelen: je kunt door naar de volgende stap!

Heb je nu nog meerdere dingen op je lijstje staan?  
Maak dan een keuze: wat vind je het leukste om te verzamelen?  
Of op welke plek kun je het makkelijkste komen? 

Keuze gemaakt?

stap 3



Al veel gevonden?

stap 4

Begin met verzamelen 
Maak een plek in de klas of op je kamer waar je de objecten kunt  
bewaren (bijvoorbeeld in een doos). Zoek als eerste thuis of in de 
klas naar objecten die bij jouw verzameling passen. Zoek daarna 
op de plekken die je bij stap 2 hebt opgeschreven. Zodra je een 
object voor jouw verzameling hebt gevonden leg je deze op de 
uitgekozen plek of in de doos. 



stap 5

Sorteren 
Bekijk je objecten goed. Wat maakt ze anders van elkaar en 
welke dingen hebben ze gemeen? Bedenk hoe je je objecten 
kunt sorteren.  
Je kan bijvoorbeeld de objecten sorteren op kleur, op grootte, 
op bijzonderheid, op materiaal, etc. Leg nu alle objecten die bij 
elkaar horen bij elkaar.

Klaar?



stap 6

Tentoonstellen 
Zoek een plek in de klas of thuis waar je jouw verzamelde objec-
ten mooi kan neerleggen. Zorg dat je genoeg plek hebt voor alle 
objecten. Ga nu je objecten uitstallen op een mooie manier. Leg 
alle gesorteerde objecten bij elkaar en let er ook op dat er vol-
doende ruimte is tussen de objecten. Misschien wil je zelfs wel 
naamkaartjes maken bij elk object? Daar kan je opschrijven wat 
het object precies is, waar je het hebt  
gevonden, hoe oud het is, enz. vervolg stap 6



stap 6

Ben je tevreden over je tentoonstelling? 
Laat iedereen (je familie, je vrienden, enz.) naar de 
tentoonstelling kijken. 

Museumnacht Kids is ook erg benieuwd naar het resultaat!
Maak een foto van je verzameling en plaats de foto 
op Facebook of Instragram met #mnkverzameling

volgende pagina



Ga op expeditie door de verzameling 
van de Utrechtse musea tijdens de: 

zaterdag  
20 november 2021

VERGEET  
NIET OM  

VAN TE VOREN 
KAARTJES TE 

KOPEN MET JE 
OUDERS!

museumnachtkids.nl/utrecht

https://museumnachtkids.nl/utrecht/
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