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Oudste röntgenfoto's ter wereld  

Onlangs deden we een spectaculaire vondst in onze collectie, NRC schreef er dit 

weekend een prachtig artikel over. In de nalatenschap van Nobelprijswinnaar 

Hendrik Antoon Lorentz is een uiterst zeldzame complete set van de oudste 

röntgenfoto’s ter wereld ontdekt. Deze foto's werden afgedrukt door Wilhelm 

Röntgen zelf. Lorentz kreeg ze door hem toegestuurd. De afdrukken, waaronder de 

beroemde foto van de hand van Röntgens echtgenote, door Time Magazine bij de 

100 invloedrijkste foto’s ooit geschaard, zijn tot en met 14 juli te zien in het 

Boekenkabinet. In verband met de kwetsbaarheid van de foto's kunnen we ze maar 

kort laten zien. Kom je kijken?  

 

  

 

Ernst Haeckel - 

Kunstvormen in de 

natuur 

 

Bezoek het Lorentz 

Lab 

⚡️ Meer dan 40.000 enthousiaste 

bezoekers gingen je voor: beleef het 

Lorentz Lab en ga mee met de 

theatrale tour De Lorentz Formule. 

Samen met twee acteurs reis je terug 

in de tijd naar de hoogtijdagen van 

Nobelprijswinnar Hendrik Lorentz.  

Spectaculair slotstuk is de werkende 

replica van de Grote 
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Ter ere van zijn 100ste sterfjaar laten 

we de wonderlijke beeldwereld van 

de Duitse zoöloog en kunstenaar 

Ernst Haeckel zien. Haeckel (1834-

1919) was een van de belangrijkste 

wetenschappers van zijn tijd én een 

zeer begenadigd tekenaar. Net als 

zijn grote helden Goethe en Von 

Humboldt wilde hij de natuur in 

haar grote samenhang doorgronden. 

Daarbij gebruikte hij emotie en ratio, 

kunst en wetenschap. 

 

De prachtige afbeeldingen zijn te 

bewonderen in het Boekenkabinet. 

 

Je kunt zijn werk ook online 

bekijken. 

 

 

 

Elektriseermachine, Teylers topstuk 

uit 1784. 

De Lorentz Formule is een 

coproductie van Teylers Museum en 

Swarte Kunst in samenwerking 

Toneelschuur Producties. 

Voor meer informatie en reserveren 

klik je hier 

 

Bekijk ook  de trailer: 

 

 

 

 

 

  

BEZOEK HET MUSEUM  

Praktische informatie  

Wat is er te zien en te doen?  

Scholen en kinderen  

 

ONTDEK HET MUSEUM  
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Ontdek het gebouw & de collectie  

Publicaties en meer  

Bibliotheek en studiezalen  

OVER HET MUSEUM  

Organisatie  

Pers  

Steun Teylers Museum  

Verhuur  

VOLG ONS OP  

Facebook  

Twitter  

Youtube  

Instagram  

Teylers Museum Spaarne 16 2011 CH Haarlem  

tel. 023 516 0960 info@teylersmuseum.nl  
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