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‘Hoe belandt een walvis op het
strand?’
Succesvolle Leidse kindercolleges weer van start
In acht musea in Leiden en omstreken gaan in februari 2012 de nieuwe kindercolleges van de
MuseumJeugdUniversiteit van start. Wetenschappers, museummedewerkers en experts vertellen
nieuwsgierige kinderen alles over de natuur, geschiedenis, kunst en cultuur. Zo legt politicus en
kernfysicus Diederik Samsom in Museum Boerhaave uit wat kernenergie precies is. In Museum De
Lakenhal laat de Vlaamse stripauteur Peter van Gucht van Studio Vandersteen zien hoe een ‘Suske &
Wiske’ gemaakt wordt, en in Naturalis vertelt zeebioloog Nicole de Voogd waarom walvissen en
dolfijnen wel eens aanspoelen op het strand. Inschrijven voor een reeks in de Hortus botanicus,
Museum Boerhaave, Museum De Lakenhal, Museum Volkenkunde, Naturalis en het Rijksmuseum van
Oudheden kan via www.museumjeugduniversiteit.nl. Buiten Leiden is er een gezamenlijke
collegeserie van Kasteel Duivenvoorde (Voorschoten) en het Huygensmuseum Hofwijck (Voorburg).
De colleges van de MuseumJeugdUniversiteit gaan over spannende, grappige en bijzondere vragen die
de museumcollecties bij kinderen oproepen. Op deze manier willen de musea nieuwsgierige kinderen
van 8 tot en met 12 jaar op een laagdrempelige, maar niet minder serieuze manier, kennis laten maken
met hun collecties en de verhalen die ze als wetenschappelijk instituut kunnen vertellen. Tijdens de
colleges kunnen kinderen naar hartenlust vragen stellen en soms zelfs echte museumstukken aanraken
en proefjes doen. Een collegekaart kost €20 (vier colleges) of €25 (vijf colleges), inclusief diploma en
museumentree op de dag van het college. De lezingen worden gehouden op zondag of woensdag.
Aanmelden via www.museumjeugduniversiteit.nl is noodzakelijk. In elk museum is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 begonnen in het Rijksmuseum van Oudheden in samenwerking
met de Universiteit Leiden. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Shell Nederland, en werkt
samen met kinderkrant Kidsweek en de VSC (Vereniging van samenwerkende centra en musea in
wetenschap en techniek). Er zijn ook MuseumJeugdUniversiteit-colleges in elf musea in Rotterdam,
Utrecht, Assen, Enschede, Borger, Maastricht en Venlo.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rijksmuseum van Oudheden:
afdeling PR en Communicatie, telefoon 071-5 163 164 of communicatie@rmo.nl. Voor informatie over de
afzonderlijke collegereeksen kunt u terecht bij:
Naturalis
Museum Boerhaave
Museum Volkenkunde
Hortus botanicus
Museum De Lakenhal
Huygensmuseum Hofwijck
Kasteel Duivenvoorde

Darwinweg 2, Leiden, www.naturalis.nl, afdeling Marketing, Communicatie
en Sales, 071 - 568 75 48, marketing@ncbnaturalis.nl
Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden, www.museumboerhaave.nl, Vera
Bartels, 071 - 566 27 12, verabartels@museumboerhaave.nl
Steenstraat 1, Leiden, www.volkenkunde.nl, afdeling PR, 071-5 16 88 00,
pr@volkenkunde.nl
Rapenburg 73, Leiden, www.hortusleiden.nl, Hanneke Jelles (afdeling PR &
Communicatie), 071 - 527 85 17, j.d.jelles@hortus.leidenuniv.nl
i.s.m. Regionaal Archief Leiden Oude Singel 32, Leiden, www.lakenhal.nl,
Eva Echternach (afdeling educatie), 071 - 516 53 38, e.echternach@lakenhal.nl
Westeinde 2a, Voorburg, www.hofwijck.nl, Janelle Moerman (directeur),
070-3872311, janelle.moerman@hofwijck.nl
Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten, www.kasteelduivenvoorde.nl,
Annette de Vries (conservator), 071 – 561 3815 / 071 – 561 3752,
advries@kasteelduivenvoorde.nl
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