
 
 



Welkom in het Autrique Huis!
Dit boekje vergezelt je tijdens je bezoek aan de tentoonstelling. Je krijgt 
er allerhande uitleg en spelletjes die verband houden met wat je ziet. Op 

het einde vind je een grondplan die je door de tentoonstelling gidst. 
We wensen je een fijn bezoek toe! 

SPEELBOEKJE 
TENTOONSTELLING

Camille & La Jamais Contente ! 

Jenatzy



CAMILLE JENATZY

Camille Jenatzy wordt in 1868 in Schaarbeek geboren. 
Als kind raakt hij verknocht aan fietsen. Naarmate hij 
groter wordt gaat zijn belangstelling uit naar wagens. 
Na ze te hebben uitgevonden, ontworpen en gebouwd, 
rijdt hij er nog mee rond ook! 

Camille is een uitstekende racer. Hij neemt deel 
aan talloze wedstrijden en wint vele prijzen. Zijn 
tegenstanders noemen hem de “Rode Duivel” omdat 
hij uiterst snel rijdt en omwille van zijn vuurrode 
haardos. 

Klaar om zijn verhaal te ontdekken? Zet dan meteen je 
racebril op!



Doorstreep de volgende woorden in het rooster: 

Band  
Piloot
Rood  
Elektrisch 
Schaarbeek
Mechanisch
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Het ontbrekende woord vorm je met de 6 resterende 
letters die je niet doorstreept hebt.

___________________________

Tip: men maakt er autobanden mee. 



EEN ONDERNEMERSFAMILIE

De ouders van Camille Jenatzy stichten de 
Schaarbeekse fabriek “Manufacture Jenatzy-
Leleux”. Hun bedrijf vervaardigt waterdichte 
artikelen op basis van rubber. 
Rubber is een natuurlijke grondstof die in de 
Kongo-Vrijstaat in Afrika gewonnen wordt. 
De eerste autobanden worden er in 1880 mee 
gemaakt.
Met de opkomst van de Michelinbanden richt 
ook het bedrijf van vader Constantin Jenatzy 
zich tot de automobielindustrie. 

Weet je de rubberfabriek te vinden op het grote 
stadsplan?



PARIJS, 1898

In Parijs verplaatsen de inwoners zich met koetsen of omnibussen, die door paarden voortgetrokken worden. 
De Franse Société Commerciale d’Automobile wil de stad moderniseren en bestelt bij Camille Jenatzy 
verschillende elektrische voertuigen die vanaf september 1898 in de hoofdstad rondrijden. 

Om zijn uitvindingen te beschermen dient Camille Jenatzy ver-
schillende octrooien in. Het nummer van dit octrooi is onleesbaar 
vervaagd. Weet jij het te ontcijferen? 

2 __ __  __ 6 __. 



De tekeningen die je 
op de tentoonstelling 
ziet hebben elk hun 
verhaal… Vind jij het 
verhaal dat bij elk werk 
hoort? 

Het eerste voertuig dat 
Camille Jenatzy bouwde 

kreeg als bijnaam de 
“kastanjekachel”. Deze 
stoomwagen had een 

gietijzeren plaat waarop 
Jenatzy kastanjes pofte. 

Op een dag, tijdens een 
fietswedstrijd, gooide 
Camille Jenatzy zijn 

fiets aan de kant om een 
ongelukkige te redden 

die in het kanaal aan het 
verdrinken was.  

De grootste rivaal van 
Camille Jenatzy was graaf 
Gaston de Chasseloup-

Laubat. Talloze wedstrijden 
moest hij het tegen hem 

opnemen. 



Op 28 april 1899, in Achères, overwint 
Camille Jenatzy zijn rivaal, graaf Gaston de 
Chasseloup-Laubat. Tegelijk verbetert hij 
het wereldrecord snelheid op de weg. 

Welke snelheid behaalde het voertuig “La 
Jamais Contente”? 

A. 105 km/u
    B. 95 km/u
        C.170km/u



Camille Jenatzy heeft een probleem. 
Zijn wagen “La Jamais Contente” is 
zoek. Kan jij hem helpen om de auto 
terug te vinden? 
Hierbij moet je de goede weg vinden 
en ongelukken vermijden!
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LA JAMAIS CONTENTE

De beroemdste wagen van Camille 
Jenatzy is genaamd “La Jamais 
Contente” (= De Nooit Tevredene)! 
Deze naam zou hij gekozen hebben 
om te spotten met zijn vrouw, die 
nooit tevreden was… Het is waar 
dat hij veel tijd spendeerde met zijn 
wagens!



STERPILOOT VAN MERCEDES

Emil Jellinek is autohandelaar. Hij is de bedenker van 
de beroemde merknaam Mercedes, die verwijst naar de 
voornaam van zijn dochter. 
Op zoek naar de beste piloten om zijn racewagens te 
besturen ontmoet hij Camille Jenatzy. Aan het stuur 
van een Mercedes wint Jenatzy in 1903 de Gordon 
Bennett Cup in Ierland. 

Noteer het nummer van de ontbrekende stukken in de 
witte vakjes en herstel zo de Gordon Bennett Cup. 
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