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U kent ze wel, die Europese bolwerken van kennis 
waar de wetenschap al eeuwen de boventoon 
voert. Zoals Oxford, Cambridge, Bologna, Leuven. 
En Leiden. De Universiteit Leiden - de oudste van 
Nederland - is gesticht in 1575 in een omgeving 
waar vrijheid het hoogste goed is. 
Niet voor niets dragen zowel de universiteit als de 
stad zelf vrijheid in hun credo: Praesidium Libertatis 
(Bolwerk van vrijheid) en Haec libertatis ergo 
(Dit omwille van de vrijheid).

Grote aantrekkingskracht  Dit open klimaat oefent 
al eeuwen grote aantrekkingskracht uit op wetenschappers uit 
de hele wereld. Van Clusius tot Einstein, van Ehrenfest tot Von 
Siebold en local heroes zoals Boerhaave, Kamerlingh Onnes, 
Huizinga en Oort - ze voelden zich thuis in Leiden. Nergens 
anders in Nederland vindt men zoveel aan een universiteit 
verbonden Nobelprijswinnaars en laureaten.

En ook vandaag de dag trekt de stad grote denkers en doeners 
aan. In deze bijlage leest u daarom een interview met hoogleraar 
Carsten de Dreu, die dit voorjaar een grant van de Europese 
Research Council én de Spinozapremie kreeg, en met hoogleraar 
Koos Biesmeijer, bijgenaamd de bijenprofessor, die naar een 
bredere biodiversiteit streeft . Aan Hogeschool Leiden worden de 
onderwijzers van de toekomst opgeleid.

European City of Science  Het is dan ook geen toeval 
dat Leiden is aangewezen om in 2022 het ESOF (European 
Science Open Forum) te hosten. Het open karakter van 
deze grootste Europese cross-sectorale wetenschappelijke 
bijeenkomst over onderzoek en innovatie sluit naadloos aan bij 
die open Leidse academische cultuur, waarbij er voor iedereen 
kennis voor het oprapen ligt. Nergens anders in Nederland is een 
zo hoog opgeleide bevolking te vinden. Als gevolg van ESOF is 
Leiden in 2022 het hele jaar European City of Science. 

In deze bijlage leest u over dat onderzoek, die ontdekkingen, die 
knappe koppen. Over de innovaties op het Leiden Bio Science 
Park en over de kracht van geesteswetenschappen. Welkom in 
Leiden, Stad van ontdekkingen, waar vandaag de ontdekkingen 
van morgen worden gedaan.   www.visitleiden.nl

Van brood krijg je een dikke buik, zuivel verzuurt 
het lichaam en met eieren is ook van alles mis. 
Maar wie denkt dat fake science een hedendaags 
verschijnsel is, moet naar de tentoonstelling 
Herman Boerhaave. En de Gouden Eeuw van de 
wetenschap in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. 
De tentoonstelling, gewijd aan de beroemde 
Leidse hoogleraar medicijnen, laat zien dat fake 
science al in de zeventiende eeuw bestond. En 
Herman Boerhaave (1668 – 1738) vocht er tegen.
 
Zo streed hij tegen de veelgehoorde opvatting dat 
het lichaam wordt geregeerd door de verhouding 
zuren en zouten (iatrochemie). Of dat het lichaam 
een machine is, waarvan de onderdelen los van 
elkaar kunnen worden vervangen. Dat hij zo zijn 
voorganger, de Leidse hoogleraar Sylvius, en de 
Italiaanse wis- en natuurkundige Borelli ‘in de 
bezemkast’ stopte, zoals curator Tim Huisman 
zegt, nam hij op de koop toe.

De belangrijkste vraag voor Boerhaave was: Is het 
te bewijzen? ‘Het kan werken in een reageerbuis, 
maar dat betekent nog niet dat het in het menselijk 
lichaam werkt’, aldus Huisman. Dat mag vandaag 
de dag voor de hand liggen – in de zeventiende 
eeuw dacht men daar heel anders over.

Boerhaave wilde de geneeskunde ontdoen 
van allerlei dwalingen om haar vervolgens te 
hervormen, Hippocrates in gedachten. Op 
anatomisch gebied volgde hij veelal de inzichten 
van de Nederlandse anatoom Frederik Ruysch, 
een virtuoos in het maken van anatomische 
preparaten van met was ingespoten vaatstelsels.

Maakte zijn strijd tegen fake science hem bekend, 
beroemd was hij als het ging om de zogenoemde 
bed side manners, patiëntenzorg. Uit heel Europa 
kwamen geleerden, studenten en patiënten 

naar hem toe. Zelf verliet hij Leiden nauwelijks; 
beroemd is het verhaal dat tsaar Peter de Grote 
op zijn voordeur klopte, waarna Boerhaave hem 
te verstaan gaf de volgende dag maar eens terug 
te komen. 

In een tijd waarin hoogleraren zich amper aan 
het ziekbed waagden, ze alleen college gaven 
en geen vragen tolereerden, was Boerhaaves 
praktische aanpak een verademing. In het Caecilia 
Gasthuis in de Leidse binnenstad, voor de armen, 
waar vandaag de dag Rijksmuseum Boerhaave is 
gevestigd, zat hij samen met zijn studenten aan 
het bed van de patiënt. Hij ondervroeg de zieken 
en stelden samen met zijn leerlingen diagnoses.

Zijn invloed zie je nog altijd terug, in bijna alle 
ziekenhuizen. Bij het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) bijvoorbeeld, waar de zorg 
voor patiënten wordt gekoppeld aan medisch 
wetenschappelijk onderzoek. Boerhaave was ook 
voorstander van een interdisciplinaire aanpak.

De tentoonstelling, een eerbetoon aan 
Boerhaave, zal bestaan uit materiaal uit het 
depot van het museum zelf, aangevuld met 
brieven, documenten en meer uit andere 
archieven. Huisman: ‘Het verhaal van Boerhaave 
is voornamelijk het verhaal van hoe hij met zijn 
patiënten en studenten omging.’ Welkom in de 
wereld van Boerhaave.

Rijksmuseum Boerhaave, 
Herman Boerhaave. En de Gouden Eeuw 
van de wetenschap. 

30 nov tot en met 1 sep 2019
www.rijksmuseumboerhaave.nl

Na een verbouwing is 
Rijksmuseum Boerhaave 
weer open. En dan viert 

het museum ook nog 
de 350e geboortedag van 

Herman Boerhaave. 
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Geneesheer aan het ziekbed

waar vandaag de
ontdekkingen van morgen
worden gedaan

Toveren 
met tijd

Natuurlijk, je hebt de tijd op de klok en de historische tijd. Maar er zijn ook andere benaderingen 
van tijd. De Nacht van Ontdekkingen, een festival op het snijvlak van kunst en kennis, van 
wetenschap en cultuur, legt zich ook toe op deze alternatieve inzichten. Bioloog Menno Schilthuizen 
schetst een biologische benadering van tijd: hij laat zien hoe dieren in de stad evolueren. Tessa van 
Dijk laat zien hoe Darwin werd beïnvloed door vrouwelijke natuurkundigen, door Charles’ angels. 
Filosoof Martin Lipman onderzoekt nieuwe manieren om tijd te defi niëren. 

Het thema tijd is ingegeven door sterrenkundige Stephen Hawking, die dit voorjaar overleed, en 
zijn beroemdste werk A Brief History of Time. Natuurkundige Thomas Hertog (KU Leuven) vertelt 
over zijn samenwerking met Hawking en vraagt zich af of er na de big bang een multiversum of 
universum ontstond. Carlo Beenakker en Vincent Icke gaan op hun beurt in op de mogelijkheden 
van teleportatie en tijdreizen. Zo geven tientallen Leidse wetenschappers van alle zeven faculteiten 
tijdens de Nacht van Ontdekkingen acte de présence, met lezingen, workshops en debatten.

Daarnaast zijn er muziek, kunst, theater, talkshows en excursies in de Hortus botanicus Leiden, op 
het Rapenburg en het Pieterskerkplein. De bekende fi lmmaker en editor Geert de Graaff  geeft  een 
dubbellezing over tijd in fi lmmontage. Te veel om op te noemen? Zeker. Daarom vijf tips:

Tijdens het cultuur- en wetenschapsfestival 
Nacht van Ontdekkingen buigen tientallen deskundigen 

zich over het verschijnsel tijd. Van evoluerende 
stadsduiven tot een snelweg voor het brein.

Liesbeth de Lange maakt een Tomtom voor het brein
Navigatiesystemen koppelen informatie over vervoersmiddel, verbindingswegen, verkeersdrukte en mogelijke blokkade aan elkaar. 
Je hoeft  alleen een locatie in te toetsen, het systeem loodst je er vervolgens op de meest effi  ciënte manier naar toe. Wat nu als we 
een soort navigatiesysteem voor medicijnen zouden bouwen? Onderzoekcentrum LACDR ontwikkelde zo’n Tomtom voor het brein, 
een wiskundig model voor de hersenen. Het berekent de relatie tussen de eigenschappen van het farmacon, het wegennet in de 
hersenen, de farmaca concentratie en de mogelijke invloed van veranderingen in de hersenen. Zo komen we te weten hoe snel en 
hoeveel van een bepaald farmacon op de plaats van werking in de hersenen aankomt en kunnen we de eff ecten van het medicijn veel 
beter voorspellen. Hoogleraar Voorspellende Farmacologie Liesbeth de Lange laat aan de hand van mooie metaforen zien 
hoe medicijnen hun weg in onze hersenen vinden.                          Oude Sterrewacht, Sterrewachtlaan

De Leidse Opera speelt het Oranjeoproer
De Universitaire Bibiotheken Leiden kocht op een online veiling een manuscript over de strijd tussen patriotten en prinsgezinden. 
Eenmaal bezorgd bleek het een onbekende Leidse opera te zijn, getiteld De Vrijheijdt, over het Oranjeoproer in de stad in 1784. 
‘Morgen moet dees stadt zyn met Breyn en bloedt bespat.’ Fragmenten van de opera worden uitgevoerd door studenten van 
Collegium Musicum, onder leiding van dirigent Aldert Prast. Julia Duijvekam schetst daaraan voorafgaand de historische situatie 
van het Oranjeoproer.                                                                          P.J. Vethgebouw, Hortus

Nacht van Ontdekkingen, Leiden, 15 september, 19.00 uur tot 01.00 uur.
Locaties zijn onder voorbehoud. Voor kaartverkoop en blokkenschema zie www.nachtvanontdekkingen.nl.

Victor Mids tovert met tijd 
Sinds Victor Mids zijn studie Geneeskunde in Leiden afrondde, raakte zijn carrière in een stroomversnelling – als illusionist 
welteverstaan. Naast het succesvolle tv-programma Mindf*ck schreef hij een gelijknamige bestseller. Mids richt zich op 
‘neuromagic’: een intelligente combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde en vingervlugheid. Op de Nacht van 
Ontdekkingen buigt hij zich ook over het thema van de nacht: tijd. Lukt het Mids om onze hersenen en zintuigen voor de gek
te houden en aan de haal te gaan met ons tijdsbesef?                                                                 Hoofdpodium, Pieterskerkplein

 

Mohammed Benzakour redt Berberse gezegden
Zeven jaar lang doolde schrijver, socioloog en imker Mohammed Benzakour door zijn geboortestreek in de Rif, Marokko. Om oude, 
Berberse taalschatten te redden van de vergetelheid. Om ze op schrift  te stellen en te vertalen naar het Nederlands. Gewapend 
met notitieblok en bandrecorder bezocht hij de meest afgelegen dorpjes. Want hij begreep: als straks zijn ouders (en met hen een 
hele generatie) in een kist terugkeren naar hun dorpje in de bergen, daarmee ook duizenden taalschatten roemloos verloren gaan. 
Schitterende wijsheden, gezegden, verhalen, sagen, raadsels, elegieën, hymnen – wie behoudt ze voor het nageslacht? Niemand, 
en dus besloot Benzakour het zelf te doen. 

Het resulteerde in het Berbers spreekwoordenboek Tien op een ezel. Daarin staan talloze parels: ‘Vrouwen en vissen zijn het best 
in het midden’. Of: ‘Wie kip eet, heeft  veren op z’n kop’. Benzakour, in 2016 winnaar van de ANV Debutantenprijs, vertelt over de 
Berberse gezegden en hun Nederlandse evenknieën door de tijd heen.                                                              Academiegebouw, Rapenburg

Sada Mire verkent Afrikaanse tijd
Mire onderzoekt de relatie tussen oude kalenders, kosmologie, schrift  en geneeskunde in de Hoorn van Afrika (Somalië, 
Somaliland, Ethiopië). Zelf deed Mire, archeologe van Zweeds/Somalische afkomst, gespecialiseerd in de archeologie, etnologie 
en geschiedenis van de volkeren in Noord-Oost Afrika en werkzaam aan de Universiteit van Leiden, opgravingen in die regio.  Op 
basis van dat onderzoek, en door samenwerking met andere wetenschappelijke gebieden, verkent zij de relatie tussen archeologie, 
folklore en tijd. Rotsschilderingen uit Kenia worden vergeleken met die in Somaliland. Ook worden de traditionele folklore en 
kalenders van Oost-Cushitic sprekende volkeren, inclusief maan- en zonnekalenders, vergeleken. Mire, verhalenverteller pur sang, 
neemt haar gehoor mee naar oude Afrikaanse tijden. Lezing in het Engels.                                                             Gravensteen, Pieterskerkhof

Herman Boerhaave
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Geschiedenis van de 
stadscultuur
Vanaf 1 september 2018 is universitair docent Ariadne Schmidt 
benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis van de 
stadscultuur, in het bijzonder van Leiden’, op de Magdalena 
Moonsleerstoel van de Universiteit Leiden.

Schmidt zal zich bezighouden met ‘cultuur met een kleine c, 
cultuur van de stad’. ‘Op welke manier gaan mensen met de 
stad om, door de tijd heen. Wat betekent die stad, wat is er 
bijzonder aan het leven in de stad?’ Ze is als historica vooral 
bezig met de zeventiende en achttiende eeuw, maar wil de 
geschiedenis van de stadscultuur ook doortrekken tot na 
1850, naar ver in de negentiende eeuw, waarin ‘onze normen 
en waarden bepaald zijn, en de rol van de vrouw’.

De Leidenaar, zegt ze, is zoveel diff user dan hij of zij zelf denkt. 
‘Leiden is een arme textielstad. Een universiteitsstad. Een stad 
waar grote denkers en kunstenaars zijn geboren en werkten. 
Een stad van migranten en vluchtelingen. Een stad ook, 
waar op een gegeven moment meer vrouwen dan mannen 
woonden.’  

Ze is ook aangesteld om de band tussen de Universiteit Leiden 
en de Leidse verenigingen, archieven en erfgoedinstellingen 
te verstevigen. Haar vuurdoop valt op de moeder der Leidse 
feestdagen: 3 oktober. Op  die dag, tijdens Leids Ontzet, 
spreekt ze voor de 3 October University.

Geesteswetenschappen, wat zijn het?
‘De geesteswetenschappen zijn een samenvoeging van wat vroeger Letteren heette, samen 
met Religiestudies en Filosofi e. Naast taal- en regiostudies biedt geesteswetenschappen 
opleidingen op het gebied van (kunst)geschiedenis, fi lm- en literatuurwetenschap, fi losofi e, 
religie- en taalwetenschap. Geesteswetenschappen, of Humanities, is de grootste faculteit van de 
Universiteit Leiden. Ruim zevenduizend studenten van over de hele wereld volgen onderwijs bij 
een van de 26 bachelor- en 27 masteropleidingen.’

Waarom zijn geesteswetenschappen belangrijk?
‘In een tijd van globalisering, migratie, politisering van cultuur en de opkomst van nieuwe 
grootmachten is het werk van geesteswetenschappers zeer belangrijk – in Nederland en 
daarbuiten. Onze wetenschappers worden regelmatig gevraagd het nieuws te duiden en hun 
visie te geven op belangrijke gebeurtenissen. Erik-Jan Zürcher als het over Turkije gaat; Remco 
Breuker is een veelgevraagd Korea-deskundige; Leo Lucassen voert mede het migratiedebat 
aan; Isabelle Duyvesteyn adviseert de regering over vrede en veiligheid.’

Waarom kiezen studenten voor geesteswetenschappen?
‘Onze studenten kiezen een studie uit passie en interesse. Omdat ze iets willen betekenen voor 
de wereld. De continu veranderende wereld vraagt om academisch gevormde studenten die 
door hun kennis op het gebied van talen, culturen en religies situaties in het juiste historische 
perspectief kunnen plaatsen.’ 

Interessant, maar wat heb ík aan geesteswetenschappen?
‘We doen gericht onderzoek, van direct nut voor de samenleving. De onderzoeksgroep 
bij linguïstiek bijvoorbeeld, helpt mee aan de ontwikkeling van een bril voor doven en 
slechthorenden: speech view glass. Begint de mens tegenover je te praten, dan verschijnen de 
letters op het glas op de bril. Het werk van Marietje Beemsterboer is een ander voorbeeld. Zij 
deed onderzoek naar islamitische basisscholen en integratie, met verrassende uitkomsten.’

Wat kunnen we in de toekomst van 
geesteswetenschappen verwachten?
‘De wereld verstedelijkt; nu al woont 70 procent van alle Europeanen in een stad. Studenten 
leren tijdens onze nieuwe Engelstalige opleiding Urban Studies, op onze campus in Den Haag, 
naar stedelijke ontwikkeling te kijken vanuit verschillende invalshoeken: gezondheid, veiligheid, 
duurzaamheid en de multiculturele kant van en in de stad.’  

www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen

Leer de
   wereld kennen

In een verdeelde samenleving zijn 
geesteswetenschappen belangrijker dan ooit. 
Ze vormen een venster op de wereld. 
Vijf vragen aan Decaan Mark Rutgers van de 
Leidse faculteit Geesteswetenschappen. 

Leg een fi etssnelweg aan

‘Wist je’, zegt Carolien van den Berg, ‘dat  je gemiddeld 
dertig minuten over een afstand van 7,5 kilometer fi etst? Dat 
is toch goed te doen? Toch neemt de helft  van de mensen 
de auto om deze afstand af te leggen.’ Dat moet veranderen, 
vindt de master-student aan de TU Delft . Daarom onderzoekt 
ze voor de gemeente Leiden, waar ze stage loopt, hoe ze 
mensen sneller op de fi ets dan in de auto kan laten stappen.

Van den Berg is een van de studenten die deelneemt 
aan de Resilient Cities Hub, een van de kennis- en 
innovatieprogramma’s van het Leiden-Delft -Erasmus Centre 
for Sustainability. Dit onderzoekscentrum van de drie 
universiteiten, verenigd in LDE (Leiden, Delft , Erasmus), 
legt zich toe op duurzaamheid. Een van de organisaties 
waar onderzoek wordt gedaan, is de gemeente Leiden. Vijf 
studenten zijn daar momenteel aan de slag.

Van den Berg onderzoekt de komende maanden de 
‘fi etssituatie’ in Leiden en kijkt daarvoor ook naar andere 
steden. Naar Kopenhagen bijvoorbeeld, waar een 
fi etssnelweg is aangelegd. ‘En heeft  Leiden al gedacht aan een 
groene golf, maar dan voor fi etsers in plaats van auto’s?’

Universiteit Leiden

444, een bijzondere 
verjaardag op komst 
In 2019 bestaat de oudste universiteit van Nederland 444 
jaar. Die bijzondere verjaardag gaat de Universiteit Leiden 
vieren: met studenten, medewerkers en alumni, en met 
de inwoners van Leiden en Den Haag. Want wie jarig is, 
trakteert. Dus opent de Universiteit Leiden haar deuren 
voor iedereen. En trekken medewerkers en studenten 
erop uit. Op de dies natalis, 8 februari 2019, zullen Leidse 
hoogleraren lesgeven in groep 7 op Leidse en Haagse 
basisscholen. En studenten van de 
master Journalistiek en Nieuwe 
Media gaan verslag doen van wat 
er speelt in de stad. De universiteit 
heeft  nog veel meer mooie 
plannen. Ontdek het 
komend najaar op  
www.universiteitleiden.nl/444
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Nadat de Leidse hoogleraren Eveline Crone en  Michel 
Orrit  vorig jaar de Spinozapremie wonnen, krijgt dit jaar 
wederom een Leidse hoogleraar de prestigieuze prijs. 
Eerder deed Carsten de Dreu onderzoek naar het hormoon 
oxytocine, dat in eerste instantie gold als knuff elhormoon, 
maar waarvan De Dreu ontdekte dat het mensen ook 
agressief kan doen reageren tegenover buitenstaanders. 
Ook onderzocht hij confl ictculturen in verschillende 
bedrijven.

Hij is nog beduusd. Vlak voor de zomer kreeg de hoogleraar 
Sociale - en Organisatiepsychologie in acht weken tijd twee 
prestigieuze prijzen toegekend. Eerst ontving hij een grant 
van de Europese Research Council, daarna kreeg hij de 
Spinozapremie. Naast de eer bestaan beide prijzen uit 2,5 
miljoen euro elk. Dat is evenveel geld als hij tot nu toe in zijn 
twintigjarige carrière bij elkaar wist te halen. Een gesprek 
met de man van vijf miljoen.

Wat dacht u toen u de Spinozapremie won?
‘Ik kon het niet geloven, heb drie kwartier naar mijn 
computer zitten staren. Natuurlijk zag ik vorig jaar dat 
andere collega’s de prijs kregen. Dan ga je toch denken: 
misschien zou ik … Aan de andere kant zullen ze de prijs 
niet nog een keer aan een psycholoog in Leiden geven, 
dacht ik. Dus nee, ik had het niet verwacht.’

Waarom is deze prijs zo belangrijk?
‘De Spinozapremie wordt uitgereikt door Nederlandse 
wetenschappers. Ik ben gewikt en gewogen, ten opzichte 
van álle andere Nederlandse wetenschappers. 
En ze hebben mij uitgeroepen tot een van hun topweten-
schappers. Dat is een enorme erkenning van mij en mijn 
onderzoeksgroep. Nog afgezien van het enorme, vrij te 
besteden bedrag is de Spinozapremie de grootste en 
mooiste prijs.’ 

Wat maakt u tot zo’n goede onderzoeker?
‘Dat  is een lastige vraag. Anderen zeggen dat ik baanbre-
kend onderzoek heb verricht. Nu, uit mijn onderzoeks-
groep zijn hoogleraren voortgekomen, mijn werk wordt 
veelvuldig geciteerd. Maar bovenal heb ik interdisciplinair 
gewerkt. Ik heb bruggen geslagen naar de neurobiologie 
en de micro-economie. Bij mijn onderzoek naar oxytocine 
waren biologen verrast dat het hormoon verschillend 
gedrag stuurt tegenover mensen van de eigen en de 
andere groep. We onderzochten dat in een economi-
sche spelsituatie, wat het ook voor economen interessant 
maakte. Dat maakt werken in het ‘compacte’ Leiden ook zo 
fi jn. Zowel de medische als beta-faculteit zijn goed bereik-
baar, hetgeen interdisciplinair werken vergemakkelijkt. En 
de onderzoeksfaciliteiten zijn state-of-the-art.’

Wat betekent de prijs in de praktijk?
‘De komende tien jaar, zo niet langer, hoef ik me niet 
meer druk te maken over het binnenhalen van geld voor 
onderzoek.  Had ik voorheen een idee, dan moest ik eerst 
geld aanvragen, en dan duurde het zo’n twee jaar voor ik 
goed op stoom was. Heb ik nu een idee en zie ik een slim 
iemand, dan loop ik  naar personeelszaken en een maand 
later gaan we aan de slag!’

Vechten
of innoveren
Hoogleraar Carsten de Dreu wil zijn 
Spinozapremie gebruiken om de relatie 
tussen klimaat, schaarste en oorlog 
te onderzoeken. 

Taco van der Eb

Wat gaat u met het geld doen? 
‘Ik heb me voor de komende jaren gecommitteerd 
aan de Europese Research Council. Het geld van de 
Spinozapremie hoop ik op de wat langere termijn te 
kunnen inzetten, voor dan opkomende vragen. Voor de 
ERC gaan we onderzoek verrichten naar de wijze waarop 
omgevingsstress mensen in groepsverband beïnvloedt. 
Ik heb een theoretisch model opgezet: onder invloed van 
omgevingsstress zoeken mensen elkaar op. En wat gebeurt 
er dan? 

Geeft  u eens een voorzet. Wat gebeurt er dan? 
‘Welk eff ect heeft  klimaatverandering op de relatie tussen 
groepen? Worden de groepen vijandiger of slaan ze 
de handen ineen? Neem Syrië. Vanaf  begin deze eeuw 
hebben zij te kampen met droogte. Het drinkwater werd 
schaars, de oogst mislukte, het vee ging dood, de voedsel-
prijzen stegen. 

Die toenemende krapte trof de bevolking – sommige 
groepen meer dan andere. In bepaalde wijken kwamen de 
mensen in opstand tegen de machthebbers. Er zijn zelfs 
deskundigen die menen dat die hele Arabische lente voort-
komt uit de droogte die begin deze eeuw het Midden-
Oosten trof.’

Hoe kunt u dit onderzoeken?
‘Het lastige is: je kunt niet experimenteren en zo’n confl ict 
niet overdoen. Dus moeten we technieken ontwikkelen om 
oorzaak en gevolg te kunnen onderscheiden. We zullen 
gebruik maken van tijdreeksanalyse. We gaan vijfhonderd 
tot duizend jaar terug, en van elk jaar gaan we data zoeken. 
Hoe koud was het? Waren er epidemieën, overstromingen? 
Wat waren de prijzen voor voedsel?

Met die tijdreeksen brengen we de klimaatveranderingen 
in kaart. Dan volgt de economie. De statistieken over de 
klimaatveranderingen koppelen we aan de bestanden 
over voedselprijzen. En dan brengen we de confl icten in 
kaart en kijken we of we deze kunnen koppelen aan de 
reeksen over klimaat en economie. Daarnaast gaan we de 
laboratoria in. We gaan schaarste simuleren, en kijken hoe 
mensen daarop reageren. Wat gebeurt er met hun hartslag, 
hun hormonen en hoe relateert dat aan vijandig gedrag 
richting andere groepen.’

En als u dit alles in kaart hebt gebracht, wat dan? 
‘Kijk naar Syrië. De hele situatie in Syrië doet heel erg 
denken aan de boerenopstand in Zuid Duitsland, rond 
1500. Ook daar brak droogte uit en kwamen de boeren 
in opstand tegen de machthebbers.  Maar wat maakt nu 
dat in sommige gevallen de wapens worden opgepakt 
en in andere gevallen de handen ineen worden geslagen 
om het probleem op te lossen? Wanneer leidt schaarste 
tot agressie en vechten en wanneer tot innovatie? Met de 
Spinozapremie hoop ik ook die vraag te onderzoeken. 
En wie weet, kunnen we in de toekomst de reactie op 
schaarste bijsturen.’ 
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Naturalis 
Biodiversity 
Center
Het museum is even dicht, maar het grootste deel 
van Naturalis Biodiversity Center draait gewoon door: 
het beheer van de enorme natuurhistorische collectie 
en het wetenschappelijk onderzoek naar biodiversi-
teit in verleden, heden en toekomst. Onderzoek naar 
biodiversiteit is van levensbelang. De natuur is prachtig 
en verdient daarom alleen al onze bescherming. Maar 
we hebben de natuur ook nodig. Voor een duurzame 
wereld is biodiversiteit onmisbaar - voor voldoende 
voedsel, medicijnen, schoon water, een gematigd 
klimaat. Het onderzoek van Naturalis zorgt ervoor dat 
we biodiversiteit begrijpen en daardoor beter kunnen 
beschermen.

Naturalis is het nationale kenniscentrum rondom 
biodiversiteit. Of het nu om de reusachtige bloem van 
Stapelia gigantea gaat, een minuscule garnaal of het 
indrukwekkende skelet van Tyrannosaurus rex – de 
natuur roept steeds nieuwe vragen op.  Veel leefge-
bieden staan onder druk. Veel dieren- en plantensoorten 
sterven uit. De collectie helpt de 120 wetenschappers 
van Naturalis en hun collega’s wereldwijd te begrijpen 
hoe dit in z’n werk gaat. 

Zoemende bijen, 
bloeiende 

bedrijfsterreinen 

Nieuw gebouw
In 2019 opent Naturalis het nieuwe gebouw, ontworpen 
als ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil ontdek- 
ken en leren over de natuur. Verbouwen is nodig vanwege 
de sterk toegenomen bezoekersaantallen. Bovendien 
groeide de natuurhistorische collectie in een korte tijd 
naar 42 miljoen objecten door het samengaan van ver- 
schillende nationale collecties. Meer depotruimte is 
noodzakelijk. Daarnaast neemt het aantal onderzoekers 
bij Naturalis sinds enige jaren sterk toe en zijn meer werk-
plekken en laboratoria nodig.

Nieuwe  
technologie
Een uitgebreide veldgids op je mobiel via een app die 
automatisch dieren en planten kan determineren. Dat 
is een van de innovaties waarmee Naturalis Biodiversity 
Center informatie over de natuur ontsluit voor publiek 
en onderzoek. Door de koppeling van databestanden 
met waarnemingen en gedigitaliseerde collectie-items 
ontstaan omvangrijke natuurhistorische datasets die de 
basis vormen van tools voor soortherkenning. Naturalis 
ontwikkelt samen met Waarneming.nl en COSMONiO 
Imaging BV bijvoorbeeld de app Obsidentify, een app 
met beeldherkenning voor de complete Nederlandse en 
Belgische biodiversiteit.

Technologie vergroot ook de schaal en het tempo van het 
wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit. Digitale 
koppeling van natuurhistorische collecties stelt weten-
schappers in staat betere modellen te ontwikkelen van 
het verloop van het leven op aarde. De toepassing van 
DNA-technieken maakt het mogelijk sneller een beeld te 
krijgen van het leven op specifieke locaties op het land of 
in het water. 

Sponzen kweken  
tegen kanker 
Hoogleraar Nicole de Voogd doet namens Naturalis Biodiversity Center 
en de Universiteit Leiden onderzoek naar sponzen en koraalriffen en naar 
methoden om sponzen in zee te kweken voor medicijnen, onder meer tegen 
kanker. De Voogd verbindt verschillende wetenschappelijke disciplines 
om de complexiteit van koraalriffen in kaart te brengen. ‘Koraalriffen zijn 
de meest productieve ecosystemen in de oceaan, ook al beslaan ze maar 
een heel klein oppervlak van de zeebodem. Ze herbergen meer dan een 
kwart van de totale mariene biodiversiteit. Sponzen zijn essentieel voor de 
nutriëntenhuishouding van het rif. Ik probeer ook beter te begrijpen hoe 

 

het komt dat sponzen zo’n hoge diversiteit aan farmaceutisch interessante 
stoffen produceren.’ De Voogd gaat regelmatig op expeditie, maar 
haalt ook veel kennis uit de sponzen die zijn opgenomen in de 
natuurhistorische collectie van Naturalis. Haar meest recente onderzoek 
deed ze naar kalksponzen van de West-Indische oceaan en de Rode Zee 
door sponspreparaten in de collectie te bestuderen met verschillende 
technieken, zoals DNA-sequencing. Ze identificeerde onder meer zestien 
nieuwe soorten in de collectie. Door relevante exemplaren van specifieke 
soorten sponzen mee terug te nemen van haar expedities houdt ze dit 
deel van de collectie bovendien up-to-date. Inmiddels staat het volgende 
project op stapel: De Voogd gaat zich richten op de manier waarop de 
sponzen reageren op klimaatveranderingen in combinatie met regionale 
verstoringen. De kennis die dat oplevert, zal helpen om de sponzen 
efficiënter te beschermen.

Neptunus Bekerspons (Cliona patera)

Vindplaats: Sumatra, Indonesië, 1919

Grootte: 150 bij 100 cm

Onderzoek: Men dacht tot voor kort dat deze soort 
was uitgestorven, maar de spons is herontdekt in 
Singapore, Thailand en Cambodja. Sponzen van 
dit formaat zijn een zeldzame verschijning, wat de 
historische collectie extra belangrijk maakt voor 
wetenschappelijk onderzoek.

Hielco Kuipers
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‘De stad is een 
laboratorium 

voor de natuur’, 
zegt Naturalis’ 

wetenschappelijk 
directeur Koos 

Biesmeijer. Dan 
moeten we de  

natuur wel sturen. 

om dingen mee te doen en om te 
gebruiken.’ 

Dat zo’n redenering argwaan 
opwekt, snapt hij. Maar dat we de 
natuur de ruimte moeten geven, 
onderhouden en soms zelfs sturen, 
staat voor hem vast.  En dan komt 
de appeltaart om de hoek kijken. 

De appeltaart staat voor de 
ecosysteemdiensten. Of eenvou- 
diger gezegd, voor de bij. Die 
verdwijnt. En dat is een ramp. 
Want bijna negentig procent van 
de planten wordt bestoven door 
insecten. En twee derde  van wat 
de mensen eten en drinken heeft 
bestuiving nodig.  

Terwijl bijen ‘alleen bed & break-
fast nodig hebben.’ Oftewel een 
plek om te nestelen en voldoende 
voedsel. Dat blijkt heel goed te 
kunnen in de stad, ja, soms zelfs 
beter in de stad dan in open gebied. 
Neem het Groene Hart, een lande-
lijk gebied niet ver van Naturalis 
vandaan. De veeteelt is er intensief, 
de gewassen zijn er bespoten. Daar 
kunnen bijen slecht tegen.  

Nee, dan de stad. Tegel eruit, 
bij-vriendelijke plant erin. Nou ja, 
zo eenvoudig is het natuurlijk ook 
weer niet. Maar, zegt Biesmeijer 
- bijgenaamd de bijenprofessor - 
stellig, ‘de stad is een laboratorium 
voor de natuur.’ Dan moeten we 
wel sturen.

Je kunt in ingewikkelde termen over 
natuur en biodiversiteit spreken, 
maar dan ben je bij Koos Biesmeijer 
aan het verkeerde adres. Bij zijn 
oratie, dit voorjaar, sprak de weten-
schappelijk directeur van Naturalis 
Biodiversity Center over ‘de 
Veluwe, appeltaart en bier’. 

De Veluwe, zo zegt de kersverse 
hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan 
de Universiteit Leiden vandaag 
weer, staat voor de natuur. ‘Grote 
robuuste natuur.’ Hier groeide 
hij op, zocht hij tijdens lange 
wandelingen naar edelherten, 
paddenstoelen, vogels. Hier ook 
vond hij de levende hulpbronnen, 
deel van het natuurlijk kapitaal: 
dieren, planten, bacteriën, 
schimmels. 

Toch komt onze rijkdom voort uit 
niet-levende, oftewel abiotische, 
hulpbronnen: olie, gas en ijzererts. 
En die raken op. Daarom moeten 
we onderzoek doen naar andere 
hulpbronnen: wind, water en 
zon. Voor Biesmeijer staat het 
vast: ‘We moeten leren leven met 
windparken aan de horizon en 
weilanden vol met zonnecellen.’ 

Dat is iets anders dan grote robuuste 
natuur, maar laat Biesmeijer eerlijk 
zijn; die bestond bijna niet (meer) in 
Nederland. Hier bestaat de natuur 
om soorten te beschermen en om 
de mens te dienen. ‘Natuur als ons 
kapitaal dat we kunnen inzetten 

Hoe? Door bijvoorbeeld mediter-
rane bomen te planten. ‘Door de  
opwarming van de aarde stijgen de 
temperaturen en sommige medi-
terrane bomen kunnen beter tegen 
de warmte dan de eigen, inheemse 
soorten.’ Door parkeerplaatsen 
en sportvelden op te  doeken of 
aan te kleden met bomen. ‘Deze 
plaatsen en velden verhitten de 
omgeving; in de stad kan het wel 
zo’n vier graden warmer zijn dan 
daar buiten.’ 

Nederland telt inmiddels zestig 
‘bij-vriendelijke’ gemeenten, 
onder de noemer Nederland 
Zoemt, waar Naturalis deel aan 
neemt. Bij-vriendelijke gemeenten 
gebruiken geen gifstoffen, leggen 
bloemenperken naast de fiets-
paden aan en maaien op een 
andere manier. ‘Vijf jaar geleden 
werd al het gras tegelijk gemaaid. 
Nu maaien ze niet, of later, zodat 
wilde planten eerst nog kunnen 
zaaien.’  

Voor Nederland Zoemt maakten 
ze bij Naturalis ook een bijenkaart. 
Daarop kunnen gemeenten zien 
welke bij in hun buurt veelvuldig 
voorkomt. In Leiderdorp bijvoor-
beeld, groeit de grote wederik 
veelvuldig langs de slootkant. 
Dat is fijn voor de slobkousbij. 
In Zoetermeer floreert weer een 
andere bij, het vosje. Naturalis 
helpt deze gemeenten met infor-

matie over bijen en advies over 
beter beheer.  

Naturalis helpt ook bedrijventer-
reinen groener te maken – ‘bloei-
ende bedrijventerrein’ noemen 
ze dat. ‘Nu wil je er niet dood 
gevonden worden, straks wil je er 
fietsen, joggen en je hond uitlaten’, 
zegt Biesmeijer optimistisch. 

Het bier ten slotte, staat voor 
Heineken. De grootste brou-
werij in  Europa is gevestigd in 
Zoeterwoude, niet ver van Leiden 
vandaan.  Binnen twintig jaar moet 
Heineken klimaatneutraal produ-
ceren en zijn CO2 uitstoot mini-
maliseren. Een groene circulaire 
economie heet dat, gevangen in 
de term Groene Cirkels. ‘Zodat dat 
groene flesje écht groen wordt.’ 

Samen met vijf partners, onder 
wie Naturalis, is Heineken aan de 
slag gegaan. Inmiddels heeft het 
bedrijf vier windmolens naast  de 
brouwerij laten bouwen, koopt 
het groene energie in en onder-
zoekt het hoe het biomassa kan 
aanwenden. 

Een circulaire economie, het kan 
echt, zegt Biesmeijer. Bij Naturalis 
geloven ze er heilig in. 

naturalis.nl 

Zwavelkristallen met witte aragoniet
Vindplaats: Sicilië, Italië
Grootte: 20 bij 15 cm

Onderzoek: Wetenschappers van over de hele 
wereld bezoeken de geologische collectie van 
Naturalis. De Japanner Chitoshi Mizota was dit jaar 
een van hen. Hij analyseert zwavelmonsters uit de 
collectie van Naturalis en andere instituten en verge-
lijkt ze met de zwavelcomponenten uit buskruit. 
Zo onderzoekt hij herkomst en verspreiding van dit 
ooit zo breed verhandelde en politiek belangrijke 
mengsel.

Biophytum sensitivum

Vindplaats: Ambon, Indonesië, 1657-1671 

Verzamelaar: De Duitse botanicus Rumphius 
verzamelde en beschreef in de 17e eeuw een schat 
aan Indonesische planten. Nadat hij blind werd, 
werkte hij nog twintig jaar door.

Onderzoek: Het onderzoek aan historische 
collecties levert niet alleen veel informatie op over 
veranderingen in plantgebruik en de botanische 
wetenschap in de afgelopen vijfhonderd jaar, 
maar ook over contacten tussen wetenschappers 
onderling.

Malariamug (Anopheles maculipennis)

Vindplaats: Heemstede, woonhuis, 1942  

Historie: Deze soort is niet zo lang geleden, 
halverwege de 19e eeuw, verdreven uit Nederland.

Onderzoek: Naturalis doet morfologisch onderzoek 
naar muggen in de collectie om de evolutionaire 
stamboom van de mug beter te begrijpen. De 
gespecialiseerde microscopen van het instituut 
ondersteunen dit onderzoek.

topstukken.naturalis.nl

Naturalis Biodiversity Center herbergt de nationale collectie van 
natuurhistorische objecten. Vier toppers uit de collectie. 

www.naturalis.nl
www.topstukken.naturalis.nl
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Leiden Bio Science Park

Janssen Biologics in Leiden maakt actieve grondstof voor medicijnen. Deze 
medicijnen zijn monoklonale antilichamen, complexe biologische genees-
middelen. Ze vinden hun toepassing in voornamelijk de ernstige vormen 
van auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, psoriasis en de ziekte 
van Crohn, en verschillende vormen van kanker. Deze moleculen herkennen 
specifi eke moleculaire structuren, waardoor ze zeer gericht en eff ectief kunnen 
ingrijpen in processen die ontstekingen in stand houden of verergeren (in het 
geval van auto-immuunziekten) en de afweer stimuleren tegen tumorcellen.

Aan de productie van zo’n medicijn gaat een hele ontwikkeling vooraf. Bij een 
ziekte onderzoekt men welke mechanismen een rol spelen en hoe men kan 
interveniëren. Is er eenmaal een stof met een mogelijk genezend eff ect, dan 
worden vergunningen ingediend bij de overheid om het medicijn pre-
klinisch (op dieren) en daarna klinisch (op mensen) te kunnen testen.

Eerst wordt er getest op gezonde vrijwilligers, vervolgens op een kleine groep 
patiënten en tenslotte op een grote groep patiënten. Verlopen die testen 
goed, dan kan een handelsvergunning worden aangevraagd bij bijvoorbeeld 
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of de Amerikaanse Food and 
Drugs Administration (FDA).

Dit proces van ontdekking van een potentieel geneesmiddel tot registratie van 
de handelsvergunning duurt al snel tien tot vijft ien jaar. En bij elke stap is de kans 
groot dat een kandidaat-medicijn niet aan de verwachtingen voldoet en afvalt.

EMA ligt straks
onder handbereik

Eind vorig jaar viel de beslissing: het Europees Geneesmiddelenagentschap 
(EMA) komt naar Nederland. Tot groot verdriet van Duitsland en vooral Italië, 
die het prestigieuze agentschap ook wilden binnenhalen.

Jarenlang was het EMA, opgericht in 1995, gevestigd in Londen, maar met 
de Brexit op komst moest het vertrekken. Nu komt het naar Amsterdam, 
naar de Zuidas om precies te zijn. Daar wordt een nieuw onderkomen voor 
de negenhonderd medewerkers gebouwd. Het EMA is een belangrijke 
organisatie. Wil een farmaceutische fabrikant een nieuw geneesmiddel op de 
Europese markt brengen, dan moet hij een handelsvergunning aanvragen bij 
het EMA. Het agentschap adviseert vervolgens de Europese Commissie, die 
het advies bijna altijd overneemt. 

In het bidbook speelde Leiden een belangrijke rol. Dat komt allereerst door 
Leiden Bio Science Park, het grootste life science kenniscluster in Nederland 
en kraamkamer voor baanbrekend onderzoek en innovatieve toepassingen. 
Hier onderzoeken, ontwikkelen en produceren duizenden wetenschappers, 
ondernemers en studenten nieuwe en ‘gepersonaliseerde’ medicijnen, 
geavanceerde  therapieën en buigen ze zich over de laatste medische 
technologie.

De stap naar de registratie van op Leiden Bio Science Park ontwikkelde 
medicijnen en therapieën is straks klein – letterlijk twee treinstations. 
Aan die aanvraag echter, gaat een heel proces van scientifi c advice vooraf. 

De productie van medicijnen, zeker 
van monoklonale antilichamen, is 
complex: een molecuul van een 
monoklonaal antilichaam is ongeveer 
duizend keer groter dan dat van 
paracetamol. En ook de driedimen-
sionale structuur is van belang voor 
de werkzaamheid. Het molecuul 
wordt gemaakt in cellen die de eigen-
schappen hebben van het kunnen 
blijven delen, en het uitscheiden van 
een eiwit. Dat eiwit is het medicijn.

Het eiwit wordt via meerdere 
stappen gezuiverd om uiteinde-
lijk een pure actieve grondstof te 
verkrijgen. Deze grondstof wordt 
opgeslagen bij -40oC en verscheept 
naar andere locaties om het eindpro-
duct te maken. 

Elke keer dat er een nieuwe charge 
wordt gemaakt, moet het product 
voldoen aan strikte eisen. Daarom 
wordt de actieve grondstof onder-

worpen aan een streng testregime 
dat bestaat uit tien tot twintig verschil-
lende testen.

Inmiddels heeft  Janssen, de groep 
van geneesmiddelenontwikkelaars 
van Johnson & Johnson, meer dan 
tachtig geneesmiddelen op zijn naam 
staan. Wereldwijd werken bij Janssen 
36.000 mensen, van wie er zo’n 
2.000 werkzaam zijn op het Leiden 
Bio Science Park.

Senior Manager Operations Cell 
Culture, Eduard Gruithuyzen: ‘Niet 
alleen zijn hier veel farmaceutische 
bedrijven gevestigd waarmee we 
kunnen samenwerken, zijn we dicht 
gevestigd bij talenten van de verschil-
lende onderwijsinstellingen, zoals de 
universiteit, ook zijn we goed bereik-
baar voor de hele wereld. En straks 
ligt het EMA ook nog eens dichtbij.’

www.janssen.com/netherlands

Na een harde 
concurrentiestrijd 

komt het
 Europees Genees-

middelenagentschap
 naar Nederland. 

Op Leiden Bio 
Science Park bereidt

 men zich voor.

Bij Janssen Biologics maken ze medicijnen, onder meer tegen kanker. 
Het bedrijf heeft  meer dan tachtig medicijnen op zijn naam staan.  

Zo maak je
een medicijn

Daar hebben de deskundigen van het EMA hun collega’s op het Leiden Bio 
Science Park bij nodig – en omgekeerd. Ten slotte trekt EMA veel internationale 
wetenschappers en andere experts aan, zij zijn straks ook binnen handbereik 
van de onderzoekers op het park.

Woningen en scholen
Leiden speelde ook een andere rol in het bidbook. Amsterdam raakt vol, de 
woningen zijn er duur, de hotels bezet. In Leiden en omgeving, en ook op 
Leiden Bio Science Park zelf, is ruimte. Nu al zijn de Universiteit Leiden, het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), bedrijven en de musea CORPUS, 
‘reis door de mens’ en Naturalis Biodiversity Center op het park aanwezig. In 
de toekomst komen er niet alleen meer kantoren en laboratoria  bij, maar ook 
woningen, aangevuld met kleinschalige horeca en detailhandel. Een Chinese 
investeerder heeft  plannen om het naburige Holiday Inn uit te breiden. 

Ook het internationale onderwijs is goed; in het nabijgelegen Voorschoten 
staat The British School; in Wassenaar de American School; in Den Haag de 
Deutsche Internationale Schule. Veel universitair en hbo-onderwijs in Leiden 
is tweetalig; het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft  een tweetalige opleiding 
voor vwo’ers.

Nederland krijgt het EMA. Dat is dus goed nieuws, óók voor de duizenden 
onderzoekers en honderden startups op Leiden Bio Science Park. 
www.leidenbiosciencepark.nl
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Leiden Bio Science Park

Natuurlijk spreekt het onderzoek naar DNA in opsporingszaken het 
meest aan, met dank aan tv-series als CSI en Bones. Maar bij het grootste 
onafhankelijke DNA laboratorium in Nederland, BaseClear in Leiden, 
buigen ze zich net zo goed over het DNA van enzymen in wasmiddelen, 
tulpenbollen en slootjes. En dat is minder eenvoudig dan het lijkt. 

Neem die tulpenbollen. Daar is iets bijzonders mee 
aan de hand, want een tulp heeft  enorm veel DNA, 
wel 35 miljard basenparen, ruim elf keer zoveel als de 
mens. Onlangs zette Future Genomics Technologies, 
een start-up opgericht door de Universiteit Leiden en 
BaseClear, het DNA van de oranje tulp in volgorde. Met 
hulp van een speciaal apparaat, de nanopore-sequencer, 
ging dat sneller dan voorheen.

Of, zoals BaseClear oprichter Bas Reichert zegt: ‘In het begin konden 
we alleen heel kleine stukjes doen, nu kunnen we in enkele dagen de 
genetische code van een heel mens leveren. Op basis van een buisje 
bloed, blaadje van een plant of een micro-organisme bepalen wij de 
basevolgorde op het DNA.’ De klant wilde weten hoe hij zijn bollen
minder vatbaar voor ziektes kon maken.

Of neem de kwaliteit van het oppervlaktewater. Anderhalf jaar geleden 
groeven onderzoekers van de Universiteit Leiden zesendertig slootjes. 

DNA-sequencing
       kan steeds sneller

Onlangs werd het DNA van de oranje tulp in volgorde gezet. Een mega-klus. 

Tezamen vormen die waterweggetjes een levend laboratorium, waar het 
eff ect van landbouwchemicaliën wordt getest op kleine waterdieren en 
planten. BaseClear analyseert mede het DNA van de diertjes en plantjes.

Vijfentwintig jaar bestaat BaseClear nu. In die tijd is het uitgegroeid tot 
een gerenommeerd DNA-lab. Opgericht door de 

studenten Bas Reichert en Erna Barèl aan de Universiteit 
Leiden met een, voor die tijd, ongebruikelijke 

ondernemerszin. Inmiddels werken er zestig mensen 
aan DNA-onderzoek, DNA- en RNA-sequencing en 

complete bioinformatica-oplossingen. 

Op Leiden Bio Science Park voelen ze zich thuis. Reichert roemt het 
‘community-gevoel’. ‘We trekken veel met elkaar op, met de universiteit, 
met andere bedrijven, met hun onderzoekers.’

Als het om een gezonde levensstijl gaat, daar kijken collega’s van 
BaseClear’s afdeling MyMicroZoo naar: via analyse van het DNA van darm-
bacteriën kunnen ze snel inzicht geven in de status van de darmgezond-
heid en helpen ze met dieetsuggesties om deze te verbeteren. Een van de 
vele mogelijkheden van hedendaags DNA onderzoek.

  
www.baseclear.com

Een tulp heeft
wel 35 miljard

basenparen 

Er is ook sublinguale therapie. 
Dan druppel je thuis zelf het 
medicijn onder de tong. Maar dat 
moet je dan wel doen. ‘Bij deze 
behandeling is het van belang dat 
je regelmatig de druppels neemt. 
Maar is het bijvoorbeeld slecht 
weer in het pollenseizoen, dan 
denken patiënten vaak dat ze het 
middel niet meer hoeven te nemen, 
waardoor de eff ectiviteit afneemt.’

Er wordt veel onderzoek gedaan 
om Allergeen Immunotherapie nog 

beter te maken. Uit data uit Sub
Sahara Afrika is bijvoorbeeld 
geconcludeerd dat besmetting met 
een parasiet kan leiden tot vermin-
dering van de allergieklachten. 
Door de component uit de parasiet 
te isoleren die dit eff ect veroor-
zaakt, kan mogelijk een verbeterde 
therapie worden gemaakt. Zo 
kun je in de toekomst wellicht 
met een heel korte Allergeen 
Immunotherapiebehandeling van 
je allergie afkomen. 

www.hal-allergy.nl

voor middel- en zware allergieën 
heeft  HAL Allergy een therapie 
bedacht. 

Huismijt 
Stel, je bent allergisch voor 
huismijt. Dan halen ze bij HAL 
Allergy het eiwit, dat tot een 
allergische reactie leidt, uit de 
huisstofmijt om het vervolgens via 
een chemisch proces te veranderen 
en onder je huid in te spuiten. 
‘Op die manier proberen we het 
immuunsysteem aan te leren om 

niet meer te reageren. Je traint 
als het ware het lichaam door die 
injecties. Dit kan in principe met 
ieder allergeen.’

De injecties (Allergeen Immuno-
therapie) worden gegeven door 
een arts. De eerste maand zitten 
de injecties dicht op elkaar, daarna 
krijgt de patiënt om de maand een 
injectie. 

Wie de therapie een aantal jaar 
volgt, wordt minder allergisch of is 
dat zelfs helemaal niet meer.

Klimaatverandering 
De klimaatverandering is een 
andere factor die een rol lijkt te 
spelen. Daardoor veranderen 
de bloeiseizoenen; bomen, 
bloemen en grassen staan vroeger 
in bloei, soms is er zelfs sprake 
van dubbele bloei, en door de 
hogere temperaturen zijn de 
allergeenconcentraties hoger in 
planten. Zo wordt de mogelijkheid 
op, en de sterkte van, een 
allergische reactie groter.

Het veranderende klimaat kan 
ook tot de introductie van nieuwe 
soorten leiden. Nu bevindt de 
Ambrosia, een plantje dat voor 
zware allergische reacties kan 
zorgen, zich nog in Hongarije en 
Griekenland, maar het rukt op naar 
Noord-West Europa.

Over sommige allergieën groei 
je heen, zegt Van Schijndel, van 
andere heb je je leven lang last, 
zoals de pinda-allergie. Voor lichte 
allergieën kun je naar de drogist, 

Soms lijkt het alsof iedereen 
allergisch is. Ja, beaamt Principal 
Scientist Hans van Schijndel van 
HAL Allergy. Vraag je mensen of 
ze allergisch zijn, dan zegt een 
fl ink aantal ja. Maar onderzoek je 
ze, dan daalt het werkelijke aantal 
drastisch. Hoe dat komt? Van 
Schijndel lacht: ‘Dat is psychologie, 
niet mijn vakgebied.’ 

Verwar zo’n allergie nu niet 
met intolerantie – een fout die 
vaak voorkomt. Mensen zijn 
bijvoorbeeld niet allergisch voor 
gluten – ze kunnen er om andere, 
immunologische redenen niet 
tegen.

Terug naar de allergieën. Die 
lijken de laatste decennia toe te 
nemen. In 2015 werden zeven keer 
zoveel mensen opgenomen in het 
ziekenhuis met zware allergische 
reacties dan in 2005 (Nwaru BI,
2014). Over de oorzaak van 
die stijging doen verschillende 
theorieën de ronde. Zo zou 
de verbeterde hygiëne in het 
Westen hebben geleid tot een 
immuunsysteem dat inmiddels 
overal op reageert. ‘Het vliegt 
als het ware uit de bocht.’ Van 
Schijndel wijst op onderzoek 
dat laat zien dat kinderen die 
opgroeien op een boerderij vaak 
veel minder allergisch zijn dan 
kinderen die opgroeien in de stad. 

Met Allergeen 
Immunotherapie 

vermindert 
HAL Allergy 

allergieklachten. 
Na onderzoek in Sub 
Sahara Afrika kunnen 

die klachten in de 
toekomst verdwijnen. 
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De Healthcoin is geen echte munt maar zit in een app, de 
Healthcoin Go. De gebruiker stelt een doel, bijvoorbeeld 
tienduizend stappen lopen, de app houdt het bij. Wie 
zijn doel heeft  bereikt, krijgt uitbetaald in digitale munten, 
Healthcoins. Daarmee kan de gebruiker bij verschillende 
bedrijven en instellingen een ‘gezond’ product of dienst 
met korting kopen, van een paar sportschoenen tot  een 
kaartje voor het zwembad, van een bon voor de sauna tot 
een gezonde maaltijd.

De app, een Drentse uitvinding, werd in eerste instantie 
ingezet door werkgevers, om hun personeel aan te 
sporen gezonder en fi tter te leven. Inmiddels hebben ook 
gemeenten en scholen zich aangemeld. In Amsterdam is 
de Healthcoin ingezet in de strijd tegen overgewicht bij 
kinderen.

In Leiderdorp is inmiddels een succesvolle proef met 
gemeenteambtenaren gedraaid, waarna de Healthcoin 
kon opmarcheren in de Leidse regio, naar onder meer 
Hogeschool Leiden, MBO Rijnland, Rabobank Leiden-

Katwijk en de gemeente Zoeterwoude. In de Leidse regio 
valt de Healthcoin onder de hoede van het Centrum 
voor Vitaliteit, waar bedrijven, overheden, onderzoekers 
en inwoners samenwerken. De Healthcoin heeft  ook 
internationaal de aandacht getrokken; in juni kwamen 
onderzoekers van het gerenommeerde Mitsubishi Institute 
uit Japan kijken hoe de app werkt. 

Iedere organisatie kan eigen beloningsregels stellen. 
Zo kunnen afdelingen tegen elkaar strijden om als eerste 
afdeling in ‘Parijs te zijn’, kunnen vrienden werken 
aan gezamenlijke doelen en kan deelname aan onder 
meer een stressmanagementcursus extra Healthcoins 
opleveren.

In de toekomst hoopt het Centrum voor Vitaliteit dat meer 
bedrijven en organisaties de Healthcoin GO app gaan 
gebruiken. En dat meer lokale bedrijven, organisaties 
en zogenoemde vitaliteitsondernemers hun diensten en 
producten via de app aanbieden.  
  

 Gezond leven?
 

Meer bewegen, 
gezond eten, 

genoeg slapen. 
We doen het te 

weinig. Maar 
nu zijn er 

Healthcoins, 
die mensen 
aansporen 

gezonder te leven. 

HOGESCHOOL LEIDEN

Vitaliteit
en leefstijl
Het Centrum voor Vitaliteit helpt ondernemers van ‘vitali-
teitsproducten en -diensten’, door onder meer de kwaliteit 
van hun producten en diensten te verbeteren. Door de start-
up-track ‘Vitaliteit en leefstijl’ zullen er in de toekomst steeds 
meer goede vitaliteitsproducten en -diensten in de Leidse 
regio aanwezig zijn. Zo werkten zorgtechnologen Joel van 
Wijngaarden en Niels de Jong aan hun goedkope robot Henk 
the Hero om kinderen met bijvoorbeeld autisme te helpen 
om op een veilige manier sociale vaardigheden te oefenen 
(Juryprijs 2018); ontwikkelde Ivonne Janka een ondernemers-
plan voor een zorgboerderij in Oegstgeest (Publieksprijs 
2018) en werkte werk- en gezondheidspsycholoog Wouter 
Star, die met het bedrijf Rebelpoint ‘bevlogenheid’ binnen 
organisaties wil brengen, aan de Rebel Box, bestaande uit 
opdrachten en andere manieren om in kaart te brengen wat 
iemand nodig heeft  om gelukkig te werken, als individu en 
binnen een team. www.centrumvoorvitaliteit.nl
www.startuptrackvitaliteit.nl

Meer 
bewegen
                                Het Centrum voor Vitaliteit heeft , in
       samenwerking met de stichting Zo-Dichtbij, een
      online vitaliteitsplatform voor de Leidse regio 
       ontwikkeld. Het platform moet de mens die meer 
           wil bewegen, beter wil eten en minder stress wil
                              hebben, de organisaties die vitaliteits-
                                     beleid willen ontwikkelen en de
                       ondernemer die deze diensten 
     en producten aanbiedt, dichter 
       bij elkaar brengen. Samen 
        maken ze de Leidse regio vitaler.
                           www.platform.zo-dichtbij.nl

Onderzoek in het hoger 
beroepsonderwijs is prak-
tijkgericht. Daarom staat het 
onderzoek bij Hogeschool 
Leiden altijd ten dienste van 
het onderwijs en de ontwik-
keling van de beroepsprak-
tijk. Onze lectoren dragen bij 
aan de verbinding tussen het 
onderwijs en het werkveld, 
aan de vernieuwing van het 
onderwijs, aan professio-
nalisering van docenten en 
aan de ontwikkeling van de 
beroepspraktijk.

Diversiteit
en inclusie 
Diversiteit gaat over elk 
individu en raakt iedere 
organisatie. Diversiteit is een 
graadmeter voor discriminatie 
en sociale uitsluiting. Waar 
diversiteit de boventoon voert 
en ruimte geeft  aan individuele 
verschillen, ervaren mensen 
minder discriminatie. Saniye 
Çelik, lector Diversiteit, pleit 
voor de inzet van organisa-
ties om diversiteit en inclusie 
te verduurzamen door het 
individu centraal te stellen. 
Omgaan met en ruimte 
verschaff en aan diversiteit is 
voor velen absoluut nog niet 
de gewoonste zaak. Niet in 
de samenleving en niet in 
publieke en private organisa-
ties. Er is een open houding 
tegenover diversiteit nodig om 
de verschillen van mensen te 
laten excelleren. Zo’n attitude 
leidt tot betere prestaties van 
de organisatie.

Plannen gaat 
niet vanzelf
Kinderen die volgens de wet 
al volwassen zijn, hebben 
nog begeleiding van hun 
ouders nodig, stelt Carolien 
Gravesteijn, lector ouder-
schap en ouderbegelei-
ding. Ouders van nu wordt 
regelmatig verweten dat ze 
te beschermend zijn, dat ze 
de zelfstandigheid van hun 
kinderen temperen, maar het is 
heel logisch dat ze niet willen 
dat hun kind struikelt. Als 
zoon of dochter gediscipli-
neerd is en goed kan plannen, 
dan is het makkelijk loslaten. 
Maar sinds kort weten we dat 
hersenen na achttien jaar nog 
niet zijn uitontwikkeld, dat 
vooral plannen en organiseren 
dan nog niet vanzelf gaan. 
Ouders moeten daar hun rol 
pakken: ze moeten hun kind 
begeleiden in plaats van hun 
problemen oplossen.

www.hsleiden.nl/diversiteit 
www.hsleiden.nl/ouder-
schap-en-ouderbegeleiding 

Dan wordt u
         
     beloond
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COLOFON  Dit is een commerciële bijlage van Leiden Marketing. De inhoud van deze 
bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC. Deze bijlage kwam
tot stand op initiatief van Leiden Marketing in samenwerking met de Universiteit Leiden, 
Leiden Bio Science Park, Hogeschool Leiden, Gemeente Leiden, Naturalis Biodiversity Center, 
Rijksmuseum Boerhaave, Nacht van Ontdekkingen. Vormgeving: Campaigns&Results. 
Reacties: info@leidenmarketing.nl.     www.visitleiden.nl

Leraar van 
de toekomst 
vormt zelf zijn 
opleiding
Er is op het moment weinig positieve publiciteit voor het 
mooie en complexe beroep van leraar. En dat terwijl er in het 
onderwijs zélf een positieve innovatieve kanteling plaatsvindt. 
Een van de voorbeelden is de sterk toegenomen populariteit 
van fl exibele lerarenopleidingen.

Stijn Verstraete
volgt de fl exibele deeltijd pabo
Stijn Verstraete studeerde af aan het Conservatorium in Amsterdam, klassieke 
percussie. Was daarna orkestmanager bij het Nationaal Jeugd Orkest, manager 
en boeker van zangcollectief Wishful Singing en productieleider bij strijkorkest 
Amsterdam Sinfonietta.

Verstraete begon in september 2017 aan de Leraar Basisopleiding fl exibele 
deeltijd aan Hogeschool Leiden. ‘Ik zat bij een top ensemble, waar ik mij onder 
meer bezighield met logistiek. Ik werkte met allerlei mensen, van muzikanten 
tot leveranciers en vooral dat sociale aspect vond ik leuk. Daar wilde ik ook in 
verder, ik wilde iets met mensen en iets met muziek. Voelde de behoeft e mij op 
het creatieve vlak verder te ontwikkelen. Bovendien was ik toe aan iets nieuws.’

‘Ik dacht aan het onderwijs omdat mijn vrouw deels werkzaam is in het 
onderwijs, ik een stiefzoon van 13 en een dochter van 3 heb. Zij gaat straks 
naar school. Naast de verplichte vakken kun je voor de klas ook heel goed je 
eigen accent leggen. Dat trekt me aan. Ik ga straks zeker muziek geven en ga 
aandacht besteden aan kunst, cultuur, literatuur. Ik heb bagage, die neem ik 
mee de klas in.’

‘Momenteel heb ik geen betaalde baan. Daarom ga ik alvast aan de slag als 
onderwijsassistent. Op die manier bereid ik me ook voor op mijn nieuwe werk.’  

Ineke Smit
volgt de fl exibele deeltijd pabo
Ineke Smit volgde de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek en studeerde 
Bewegingswetenschappen. Ging daarna aan de slag als activity coach 
bij Philips, waar ze het personeel hielp meer te bewegen en werkt nu als 
projectmedewerker bij de Consumentenbond.

Smit  begon in september 2017 aan de Leraar Basisopleiding fl exibele deeltijd, 
naast haar parttime baan bij de Consumentenbond. En dat is vooral hard 
werken, zegt ze, want ze heeft  ook een gezin met twee kinderen, van vier en 
één jaar.

Ze koos voor de deeltijd pabo omdat ‘ik aan iets anders toe was. Maar vooral 
wilde ik minder achter de computer zitten. Ik geef ook turnlessen op een 
gymnastiekvereniging en vaak kon ik niet wachten om achter de computer 
vandaan te komen en ’s avonds turnlessen te geven. Daar moet ik iets mee 
doen, dacht ik toen. ‘

Ze loopt nu stage in groep 1, bij de kleuters, en vindt het heel leuk. ‘Kinderen 
zijn iedere dag anders, en die verbazing bij kleuters is geweldig.’

In de klas brengt ze straks, als ze haar bevoegdheid heeft , ervaring mee. ‘Ik 
ben gewend voor een groep te staan. En ik heb zelf kinderen, dat scheelt ook.’ 
Ze zal het leren gaan combineren met bewegen want, zegt ze, ‘geen kind is 
gemaakt om stil te zitten.’

www.hsleiden.nl/pabo-deeltijd

‘We zien een duidelijke trend,’ zegt Jan Jaap Hubeek, 
onderwijsmanager bij de Leidse pabo. ‘Steeds meer 
hoogopgeleide volwassenen overwegen een stap 
naar het onderwijs. Studenten met veel ambitie, een 
relevante mbo, hbo of wo opleiding en met een uniek 
profi el.’

Die diversiteit in achtergrond is de sleutel: de Leidse 
fl exibele deeltijd pabo wil een brug vormen om die 
verscheidenheid naar het onderwijs te brengen. ‘Waar 
voorheen kwalifi catie en socialisatie centraal stonden 
in het onderwijs, krijgt persoonsvorming steeds meer 
ruimte in de dagelijkse praktijk. En die ontwikkeling trekt 
afgestudeerden en professionals uit andere branches: 
een geweldige kans om een nieuwe groep leraren te 
trekken die zorgt voor diversiteit in het lerarencorps.’

‘Wat ons betreft  is dat de toekomst, en dus hebben we 
meer toekomstbestendige leraren nodig,’ zegt Hubeek. 
Sinds augustus 2017 leidt Hogeschool Leiden die groep 
op met de fl exibele deeltijd pabo. Een opleiding-op-
maat die aansluit op eerdere opleidingen en ervaringen. 
Geen voorgeprogrammeerd curriculum, maar een 
fl exibel aanbod van leeruitkomsten.

Pabo-op-maat 
Neem een bankmedewerker met HEAO die voor het 
onderwijs kiest. Die hoeft  tijdens de opleiding de leer-
uitkomst onderzoek niet te doen, maar kan wel meer 
pedagogiek gebruiken, of meer praktijkervaring. Stage 
lopen dus. Voor wie het beeld ‘terug naar de school-
banken’  vreest is zelfs dat geen must. In de fl exibele 
variant kiest men zelf de leermethode: naast face-to-face 
lessen volgen kan dat ook via online leren of werkplek 
leren.

Leiden heeft  nu meer dan 150 fl exibele deeltijders, meer 
dan een verdriedubbeling ten opzichte van het vorige 
studiejaar. De pabo-op-maat is een voorbeeld van de 

kwaliteitsslag die lerarenopleidingen de afgelopen jaren 
hebben gemaakt. Zo leveren de universitaire pabo’s al 
jaren academisch geschoolde onderwijsmakers af en 
zijn de taal- en rekenopbrengsten verhoogd. 

Hubeek: ‘Onze intakeprocedure voor de voltijd oplei-
ding vraagt best veel van onze aspirant-studenten. 
Naast een bepaald kennisniveau op taal en rekenen 
vragen we ze om mee te lopen op een basisschool en 
te ervaren of hun beroepsbeeld klopt. Vervolgens kijken 
we samen welke opleidingsvariant het beste bij ze past.’

Zo kunnen studenten kiezen voor de vrijeschool-oplei-
ding, of voor een kunst-, sport- en wereldtraject. Bij het 
sporttraject bijvoorbeeld, gaat de student in het eerste 
jaar sporten, leert hij in het tweede jaar organiseren, en 
leert hij in het derde jaar hoe een gezonde school op te 
zetten. Hubeek: ‘Ontwikkeling gaat beter als een kind 
meer beweegt. Waarom zitten de kinderen dan de hele 
dag stil?’

Diversiteit in het lerarencorps
Al deze groepen rammelen niet alleen aan de poort van 
het onderwijs, maar ook aan de bestaande onderwijs-
fundamenten. ‘Zij willen in een uitdagende omgeving 
opgeleid worden én gaan werken. Een omgeving 
die aansluit op hun visie, kennis, ervaring en talenten. 
Vernieuwende scholen zijn bij uitstek een omgeving 
waar de diversiteit van deze doelgroep zich verder kan 
ontwikkelen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen, hun leeropbrengsten en hen kan versterken in 
persoonsvorming.’

‘Aan ons de taak om die toekomst met vertrouwen tege-
moet te gaan,’ sluit Hubeek af. ‘Met durf toekomstige 
leraren werven en opleiden die met nieuwe energie de 
volgende generaties opleiden, die uiteindelijk ook weer 
voor betere onderwijzers zullen zorgen. We zijn immers 
allemaal leraar!’   

     Hogeschool Leiden/Frank Hoyinck
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Nacht van Ontdekkingen
Tijdens de zesde editie van de Nacht van Ontdekkingen, 
een festival op het snijvlak van kunst en kennis, houden 
tientallen Leidse wetenschappers van alle zeven faculteiten
lezingen, workshops en debatten. Daarnaast zijn er 
muziek, kunst, theater, talkshows en excursies. Met  oa. 
Mohammed Benzakour, Victor Mids, Judith Pollman en 
Vincent Icke. Binnenstad Leiden, 15 september 2018, 
van 19.00 tot 01.00 uur. 
www.nachtvanontdekkingen.nl

De Vloer Op
In het tv-programma De Vloer Op giet regisseur Peter de Baan actuele maatschappelijke en 
relationele dilemma’s in een improvisatieopdracht, de acteurs werken de scènes onvoorbereid uit. 
De improvisaties zijn geestig, ontroerend, herkenbaar,  confronterend. Ook de theaterversie wordt 
geleid door Peter de Baan. Leidse Schouwburg, 27 september 2018, 20.15 uur.
www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Familiegeschiedenis schrijven
Journalist (NRC) en schrijver Yaël Vinckx, ze schreef oa. de familieroman De oorlog van mijn moeder 
en de biografi e Volgens Willem, geeft  een cursus Familiegeschiedenis schrijven. Met deze cursus 
kun je je ook storten op het schrijven van een bedrijfs- of een stadsgeschiedenis.  
LAK, 27 september – 22 oktober 2018. Zes lessen, maandagavond, 19.30 tot 21.30 uur.   
www.universiteitleiden.nl/lak/schrijven/familiegeschiedenis-schrijven

Kunstroute 
Voor de 24e keer krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij professionele kunstenaars 
in Leiden. Museum De Lakenhal geeft  met de Kunstroute Leiden beeldende kunst in alle soorten 
en maten een podium; van schilderkunst tot keramiek, van fotografi e tot hedendaags design, van 
beeldhouwwerken tot innovatieve kunst. Met 155 deelnemers op 76 locaties. Door de stad, 
22 en 23 september 2018.   www.kunstrouteleiden.nl

Pieter van der Werff estival 
Een nieuw, cultureel festival speciaal voor en door middelbare scholieren uit Leiden en omliggende 
gemeenten: het Pieter van der Werff estival. Op dit open podium zullen jongeren tussen de twaalf 
en negentien jaar dansen, musiceren, voordragen of een kunstwerk tentoonstellen. Ook zullen 
leerlingen zich achter de schermen inzetten, bij onder meer de podiumtechniek, decoratie en 
catering. Museum Volkenkunde, 2 oktober 2018, 14.00 tot 17.00 uur.   www.volkenkunde.nl

UITde agenda

Wetenschap en kunst
samen op Podium 071

In het nieuwe seizoen gaan diverse Leidse 
partners een reeks lezingen en optredens 
zoals deze presenteren, waarin kennis en 
kunst elkaar aanvullen en versterken. De 
organisatie van dit ‘Podium 071’ is in handen 
van BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor 
kunst en cultuur), Studium Generale, HOVO, 
UB Leiden en Leiden Global.

Tot dusver was www.podium071.nl een 
website, waarop het complete aanbod van 
Leidse lezingen en cursussen te vinden is. 
Deze inhoud verhuist dit najaar naar de 
Leidse UIT-agenda. Podium 071 blijft  actief, 
door wetenschappers en kunstenaars op 
één podium samen te brengen en te laten 
optreden voor een breed publiek.

Meer weten? Zie www.podium071.nl    

Het was een website, het wordt een reeks lezingen
mét optredens. 

Zowel wetenschappers als kunstenaars 
vertellen verhalen. Sterker kunnen hun 
optredens worden wanneer ze sámen één 
verhaal vertellen.

Hoe reageren onze hersenen op muziek? 
Hoe combineert een componist het schep-
pingsverhaal uit de bijbel met teksten van 
Charles Darwin en Stephen Hawking? Hoe 
kwam de Universiteitsbibliotheek aan een 
tot dusver onbekende opera over Leids 
Oranje-oproer in 1784 en hoe klinkt die? 
En: hoe blijft  ‘erfgoed’ zich ontwikkelen 
en valt dit te horen met de klanken van een 
Europees-Caribisch orgel?  

Hoor het antwoord op deze vragen in 
de Nacht van Ontdekkingen, op zaterdag 
15 september.

Plant & eter
Wandel door de Hortus en ontdek de verhalen rond een aantal bekende en minder bekende 
voedingsgewassen. In het kader van de Big Picnic zoekt de Hortus Botanicus mee naar ideeën om 
de voedselzekerheid in de wereld op een duurzame manier te verbeteren. Wat zit er in eetbare 
planten?  Hortus botanicus Leiden, t/m 7 oktober 2018, ma-zo 10.00 tot 17.00 uur.   
www.hortusleiden.nl

Frankenstein, 
op weg naar een nieuwe mens
Van knetterende elektriseermachines tot een ultramoderne zachte robot, een 3-D geprinte schedel 
en lichtgevende planten. Maar schiet de technologie niet gierend uit de bocht? Zijn wij allen 
Frankenstein?  Rijksmuseum Boerhaave, t/m 28 oktober 2018, di-zo 10.00 tot 17.00 uur.   
www.rijksmuseumboerhaave.nl

Scannen voor Syrië
Deze pop-up tentoonstelling presenteert onder meer reconstructies van vondsten uit Tell Sabi 
Abyad, een Syrische vindplaats waar Leidse archeologen tot 2010 opgroeven. Veel van de originele 
vondsten zijn recentelijk verdwenen. Rijksmuseum van Oudheden, t/m 31 oktober 2018, 
di-zo 10.00 tot 17.00 uur.   www.rmo.nl

Het paard in de kalebas
De tentoonstelling Het paard in de kalebas is samengesteld door en met nieuw werk van kunstenaar 
Charlotte Dumas Het twaalfj arige Japanse meisje Yuzu en haar paard Urala vormen samen met vijf 
objecten de rode draad in de tentoonstelling.  Japanmuseum Sieboldhuis, t/m 25 november 
2018, di-zo 10.00 tot 17.00 uur.   www.sieboldhuis.org

Young Rembrandt Studio
In een zeven minuten durende ‘video mapping’ 
maak je kennis met de jonge Rembrandt, geboren 
in Leiden, en de belangrijkste sleutelfi guren in zijn
leven. Blik terug op de eerste 25 jaar van het leven
van de beroemdste meesterschilder van de
Gouden Eeuw: Rembrandt.
Langebrug 89, wo-zo 12.00 tot 

17.00 uur, gratis. www.visitleiden.nl

Kijk voor de meest complete 
UITagenda op:  www.visitleiden.nl


