
Kraanwater is gewoon bijzonder! 

LEIDEN  - Op 17 oktober is ‘geld’ het 
dagonderwerp van Leiden2022. Daar-
om maakte fotograaf Marcel Schikhof 
van de Leidse Amateur Fotografen 
Vereniging deze foto van Paul Beli-
en. Paul Beliën is gastdocent aan de 
Universiteit Leiden en conservator bij 
de Nationale Numismatische Collectie 
van De Nederlandsche Bank, dit is de 
grootste collectie in Nederland van 
munten, penningen en daaraan gere-
lateerde objecten.

WAAR BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR? Ik 
ben nieuwsgierig naar de manier 
waarop geld vroeger werd gebruikt 
en wat geld ons allemaal kan ver-
tellen over de mensen die het 
gebruikten, de verhalen achter de 
munten dus.
NAAR WAT VOOR MUNT KIJK JE OP DE 
FOTO? Dat is een Romeinse bronzen 
munt, gemaakt tussen 275 en 270 
v.Chr. Op beide zijden staat de kop 

van de god Apollo afgebeeld. Waar-
schijnlijk staat hij hier symbool 
voor de overwinningen die Rome 
in de periode daarvoor op de Galli-
ers had behaald. De munt is enorm 
dik, groot (bijna 7 cm) en zwaar (351 
gram). Dat komt omdat in Rome 
in die tijd de waarde van dit soort 
munten ongeveer gelijk was aan de 
waarde van het brons waarvan ze 
gemaakt waren. Omdat brons een 

relatief goedkoop metaal is, veel 
goedkoper dan zilver of goud, zijn 
deze bronzen munten onhandig 
groot en het was dus flink sjouwen 
als je hiermee iets moest betalen.
WAAROM WORDEN PORTRETTEN ALTIJD 
EN PROFILE OP DE MUNT GEZET? Er 
bestaan ook munten met aanzien-
de portretten of ¾ gedraaid. Maar 
het is veel moeilijker een goed gelij-
kend en mooi aanziend portret te 

maken dan een portret en profile. 
Nadeel van een aanziend portret is 
ook dat de neus vaak een van de 
hoger gelegen delen van het por-
tret is, met als gevolg dat die uitste-
kende neus dan extra snel slijt. Een 
portret met afgesleten neus ziet er 
vaak niet zo fraai uit.

WAT IS DE OUDSTE MUNT DIE ER NOG IS? 
De allereerste munten zijn gesla-
gen tussen ca. 660 en 630 v.Chr. in 
het koninkrijk Lydië, in het westen 
van het huidige Turkije. Dergelijke 
munten maken ook deel uit van de 
Nationale Numismatische Collec-
tie. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Paul Beliën, gastdocent aan de Universiteit Leiden, bekijkt een Romeinse bron-
zen munt  (Foto: pr/LAFV/Marcel Schikhof).

LEIDEN – Dunea, Incluzio, Naar buiten! 
en SOL organiseerden onlangs een 
spetterend, leuk en gezond program-
ma voor kinderen van basisschool De 
Ley. Een dag die in het teken stond 
van kraanwater. Want hoe bijzonder 
is het eigenlijk dat er altijd schoon 
drinkwater uit onze kraan komt? De 
dag was onderdeel van de jaarlijkse 
Nationale Kraanwaterdag, met dit 
jaar als thema ‘kraanwater, gewoon 
bijzonder!’. 

De Nationale Kraanwaterdag werd 
feestelijk geopend door Wim Dros-
saert, directeur van Dunea, en 
wethouder Ashley North. Nadat 
de wethouder bekende dat hij 
de hele ochtend al uitkeek naar 
het Kraanwaterdaglied, brachten 
de kinderen uit volle borst het 
Kraanwaterdaglied ten gehore: “Ik 
drink zoveel ik kan, want water is 
gezond!”. De rest van de dag volg-
den alle groepen diverse gastles-
sen, waarbij ze meer leerden over 
water drinken en waarbij ze lek-
ker in beweging kwamen. Ze ont-
dekten dat water je lichaamsvocht 
aanvult als je sport en beweegt, 
dat het je lichaamstemperatuur 
op peil houdt, dat het voedings-
stoffen op de juiste plek brengt 
en afvalstoffen juist afvoert. En 
bovenal werd er natuurlijk veel 
water gedronken! 
Als afsluiter ontvingen de leer-
lingen een mooie Kraanwaterdag 
bidon en een douchetimer; een 

éxtra stimulans om ook na Nati-
onale Kraanwaterdag gezond en 
duurzaam om te gaan met water! 
In aansluiting op de Kraanwater-
dag gingen kinderen in verschil-
lende wijken in Leiden ‘s middags 
met de  Jeugd- en Jongerenmake-
laars van SOL aan de slag met het 
zelf zuiveren van water. Want hoe 

doe je dat eigenlijk: van vies water 
bruikbaar ‘kraanwater’ maken?
Nergens ter wereld is de kwaliteit 
van drinkwater zo hoog als in 
Nederland. Toch is altijd schoon 
water uit de kraan minder vanzelf-

sprekend dan het lijkt; het wordt 
voor drinkwaterbedrijven steeds 
moeilijker om te voldoen aan de 
vraag naar drinkwater. Daarom 
kreeg Nationale Kraanwaterdag 
dit jaar als thema ‘Kraanwater, 

gewoon bijzonder!’. Kinderen in 
het hele land kregen tips hoe ze 
zelf slimmer kunnen omgaan met 
water: thuis, op de sportclub en op 
school en de bso.
 
Lekker en gezond 
Voldoende water drinken draagt 
bij aan een gezonde leefstijl. Uit 
onderzoek op Nationale Kraanwa-
terdag onder leerlingen van groep 
7 en 8 bleek dat ruim 70% van de 
leerlingen niet meer dan 2 glazen 
water per dag drinkt. Het advies 
is 5-8 glazen water per dag. Het 
is daarom extra goed dat scho-
len en bso’s kinderen stimuleren 
om meer water te drinken en dat 
kinderen ook weten wáárom het 
drinken van water goed voor je is.  
Nationale Kraanwaterdag is een 
initiatief van alle Nederlandse 
drinkwaterbedrijven, onder-
steund door vele partners. Ze 
hopen hiermee dat scholen en 
bso’s Nationale Kraanwaterdag als 
stimulans zien om het drinken 
van kraanwater op te nemen in het 
beleid en kinderen ook na Natio-
nale Kraanwaterdag wekelijks op 
een of meer vaste dagen kraanwa-
ter laten drinken. Voor scholen is 
het begin van het schooljaar een 
goed moment om het drinken van 
kraanwater te bespreken. Traditie-
getrouw worden aan het begin van 
het schooljaar nieuwe afspraken 
gemaakt. Een mooie en gezonde 
start van het nieuwe schooljaar. x

Kinderen in het hele land kregen tijdens de Nationale Kraanwaterdag tips hoe 
ze zelf slimmer kunnen omgaan met water (Foto: pr/Monique Shaw/Dunea).

Spetterende Kraanwaterdag op basisschool De Ley
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


