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1. Het museum 

Een museum is vaak een gebouw. 
Soms kan een museum ook buiten zijn. 
In een museum is van alles te zien. 
Er wordt van alles bewaard? 
Soms is dat kunst. 
Er hangen schilderijen of er staan beelden. 
In een ander museum leer je over vroeger. 
Je vindt er spullen van vroeger. 
 
In een museum wordt het bewaard. 
En jij mag het bekijken. 
In dit boek lees je over musea. 
 
Misschien zit er een leuk museum voor jou bij. 
Dan kun je dat museum bezoeken. 
Er zijn in een museum spannende dingen te zien. 
Maar je kunt er soms ook leuke dingen doen. 

 
 

 



2. Schilderijen 

 Hallo, ik ben Vincent van Gogh. 
Ik leefde meer dan 100 jaar geleden. 
Ik schilderde kunst. 
Ik hield van felle en wilde kleuren. 
Alleen als ik schilderde, voelde ik me gelukkig. 
Niemand kocht mijn schilderijen. 
Mensen vonden het veel te modern. 
Nu ben ik beroemd. 
Mijn werk hangt in een museum.  
Het heet het van Goghmuseum (1). 
Ik ben er heel trots op. 
Ik sta zelfs op mokken en kussens. 

Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

Kijken en doen 
In dit museum kijk je naar schilderijen. 
Je kunt met Vincent en zijn koffer op reis. 
In de koffer zitten leuke opdrachten. 
Er is ook een speurtocht langs Vincents werk. 
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http://www.vangoghmuseum.nl/nl/zien-en-doen/kinderen-en-families


3. Schepen van vroeger 

 

Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

 Houd je van schepen? 
Dan is dit een museum voor jou. 
Het is het scheep-vaart-museum (1). 
Zie je het schip. 
Het is heel oud. 
Ik voer er vroeger op. 
Je kunt het schip van binnen bekijken 

Kijken en doen 
In het museum speel je een spel. 
Door het spel leer je meer over schepen. 
Hoe was het leven aan boord? 
Je begint als matroos. 
Weet je veel? Dan word je zeker kapitein in dit spel. 
Je kunt ook een zeereis maken. 
Het is een verre reis van vroeger. 
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https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/families-en-kinderen


4. Natuur 

 

 Ik ben Pieter Vermeulen. 
Dit is mijn museum (1). 
Ik leefde bijna 100 jaar geleden. 
Ik was meester en was dol op de natuur. 
Ik verzamelde van alles uit de natuur. 
Na mijn dood gaat mijn zoon Frits verder met 
verzamelen. Houd je van de natuur? Kom dan snel! 

Kijken en doen 
In dit museum ontdek je van alles over de natuur. 
Je gaat ook op pad de natuur in. 
Er is van alles te doen: spoorzoeken, kaas en boter 
maken. 
Er zijn ook spannende kisten over bijen, het strand 
en fossielen. 
Ook kun je er knutselen. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://www.pieter-vermeulen-museum.nl/


5. Het kasteel 

 

 Ik ben ridder Ruud. 
Honderden jaren geleden leefde ik op dit kasteel. 
Het kasteel heet het Muiderslot (1). 
Nu is het een museum. 
Je kunt er zien hoe er geleefd werd op dit slot. 
Er bleef van alles bewaard. 
Houd je van de tijd van vroeger? 
Dan is dit museum leuk voor jou. 

Kijken en doen 
In het Muiderslot volg je een speurtocht langs 
de torens van het kasteel. 
Je kijkt goed rond. Je maakt de opdrachten. 
Verkleed je als ridder of jonkvrouw. 
Je doet een echte ridder-speurtocht. 
Ook kun je op bezoek bij een valkenier (2). 
Hij vertelt hoe vroeger de heer op jacht ging. 
Hij werd geholpen door een valk. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://www.muiderslot.nl/


6. Treinen van vroeger 

 

 Ik ben Moos de machinist. 
Ik reed vroeger op een stoomtrein of locomotief. 
Het was een sissend, fluitend en dreunend, 
stalen monster. 
De koeien in de wei sloegen op hol 
Uit de schoorsteen kwam zwarte rook. 
De witte was van moeders werd er vuil van. 
Ik denderde over het spoor. 
In dit museum (1) zie je treinen van vroeger. 

Kijken en doen 
De locomotief “de Arend”  (2) was de eerste trein 
in Nederland. Hij staat in het museum.  
Je kunt hier een droomreis maken met de trein. 
Je bezoekt de werkplaats met 
mooie treinen van vroeger. 
En je kunt ook een station van 
vroeger bezoeken. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://www.spoorwegmuseum.nl/


7. Water 

 

 Ik ben Niek Nat. 
En ik weet alles over water. 
Dat leerde ik in het Watermuseum (1). 
Over water valt veel te leren. 
Wist je dat jij voor het grootste deel uit water 
bestaat? 
En dat er veel meer water is dan land. 
Ben je dol op proefjes? 
Houd je van ontdekken? 
Dan vlug naar het Watermuseum. 

 

Kijken en doen 
Dit is een echt doe-museum. 
Je leert er hoe belangrijk water is voor 
alles wat leeft. 
Je doet er proefjes met water. 
En je kunt er ook knutselen. 
Over water kun je veel meer leren dan 
je denkt. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://watermuseum.nl/


8. Leven in vroeger tijd 

 

 Hoe leefden en woonden mensen vroeger? 
Je ziet er meer over in dit museum. 
Je wandelt in de open lucht. 
Daarom heet het het open luchtmuseum (1). 
Er is van alles te zien. 
Oude molens, een oude fabriek, een 
boerderij van vroeger. 
Je loopt van gebouw naar gebouw. 
Er is echt heel veel te zien. 
Bezoek mijn bakkerij! 

Kijken en doen 
Er is een speurtocht. 
Doe het werk van de boer van vroeger. 
Verzorg de dieren. Melk de koeien. 
Bezoek een school van vroeger. 
Leer er schrijven met een griffel op een lei (2). 
Maar er is ook een speeltuin en een doolhof (3. 
In dit museum kom je ogen 
tekort. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://www.openluchtmuseum.nl/


9. Reis door je lichaam 

 

 Hoe ziet je lichaam er van binnen uit? 
Als dokter kan ik je er van alles over zeggen. 
Maar dit museum legt je het veel beter uit. 
Het is het museum “Corpus” (1) 
Corpus betekent lichaam. 
Zie je die grote man zitten? (1) 
Door die reus reis je heen. 
Hoe ziet je oor er van binnen uit? 
En heb je wel eens door een mond gelopen? (2) 
In dit museum kan het allemaal. 

Kijken en doen 
In dit museum maak je een reis. 
Onderweg bekijk je van alles. 
Je speelt er ook spelletjes. 
Zo leer je van alles over je lichaam. 
Hoe kun je je lichaam gezond houden? 
Ook daar leer je van alles over. 
Je leert er over gezond eten. 
En over bewegen, want dat is gezond. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://corpusexperience.nl/


10. Spullen van verre volken 

 

 Dit is een museum vol mooie spullen. 
Ze komen uit verre landen. 
Je hoeft niet een lange reis te maken. 
Ze zijn hier in dit museum: het museum Volkenkunde (1). 
Er zijn veel maskers, beelden, kleding en potten. 
Ze komen uit Afrika, Azië en Amerika. 

Kijken en doen 
Voor kinderen zijn er bijzondere beelden. 
Het zijn beelden van dieren. 
Geen gewone dieren, maar 
vreemde dieren. 
Een krokodil met poten op zijn rug. 
Een god met de kop van een olifant. 
En natuurlijk draken. 
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Lijkt dit museum leuk? 
Lees hier dan meer. 

http://volkenkunde.nl/


11. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-naar-het-
museum/  

Huisje Boompje Beestje 
Naar het museum 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-het-museum/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-het-museum/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-het-museum/






Bronnen  

https://www.museumkids.nl/leukste-musea 
https://www.museumkids.nl/museum/van-gogh-museum/1168 

https://www.museumkids.nl/museum/het-scheepvaartmuseum/329 
http://www.pieter-vermeulen-museum.nl/ 

https://www.museumkids.nl/museum/muiderslot/549 
https://www.museumkids.nl/museum/het-spoorwegmuseum/1068 

https://www.museumkids.nl/museum/nederlands-watermuseum/859 
https://www.museumkids.nl/museum/nederlands-

openluchtmuseum/849 
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