
Een selfie met..........T-rex Trix

LEIDEN  - Nog geen 100 jaar geleden 
is het eerste echte antibioticum ont-
dekt, penicilline. Sinds de ontdek-
king van deze schimmel (want ja, dat 
is wat penicilline is) zou je denken 
dat de wereld niet meer zonder wilt. 
Antibiotica: de verzamelnaam voor 
de middelen die bacteriële infecties 
bestrijden. Op 18 november is dat 
het dagonderwerp van Leiden2022. 
Rob Oudshoorn van de Leidse Ama-
teur Fotografen Vereniging maakte 
daarom deze foto van bioloog Wendy 
Tigani. Een gesprek met haar Neder-
landstalige collega Joyce Blommaart. 

WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Op de foto 
zien we een van onze wetenschap-
pers (van het Instituut van Biologie 
van de Universiteit Leiden), tijdens 
de ‘microdag’ van Leiden2022 in 
het Rijksmuseum Boerhaave. Ze 
bekijkt door de microscoop een 
plaat met streptomyceten, dat zijn 

bacteriën die antibiotica kunnen 
produceren. Naast haar liggen nog 
meer platen, met verschillende 
streptomyceten.”
HOE ZOU JE ANTIBIOTICA OMSCHRIJVEN? 
“Antibiotica is een middel dat bac-
teriën doodt, wij mensen gebrui-
ken het als medicijn om bacteriële 
infecties te bestrijden.”
WAAROM WERKT ANTIBIOTICA NIET 
TEGEN VIRUSSEN? “Antibiotica doodt 

bacteriën omdat ze belangrijke 
levensprocessen van de bacterie 
verstoren. Bijvoorbeeld door het 
vernietigen van de bacteriële cel-
wand en zonder celwand kunnen 
bacteriën niet leven. Virussen zijn 
heel anders gebouwd dan bacteri-
en, ze hebben bijvoorbeeld geen 
celwand en maken gebruiken van 
hele andere processen om voor te 
bestaan. Daarom werken antibioti-

ca niet tegen virussen.”
WAT IS ER OP 18 NOVEMBER TE DOEN? 
“Voor de antibiotica-dag op 18 
november hebben we een leuke en 
leerzame speurtocht ontwikkeld 
voor onderbouwleerlingen van de 
middelbare school. Via de app Acti-
onBound krijgen de leerlingen een 

aanwijzing die hen naar een locatie 
in Leiden leidt waar een QR-code is 
verborgen. Het doel is om de leer-
lingen kennis bij te brengen over 
het onderwerp antibiotica. Voor 
meer informatie kan men mailen 
naar leiden2022@science.leiden-
univ.nl“. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Bioloog Wendy Tigani van Universiteit Leiden doet onderzoek naar antibiotica 
(Foto: pr/LAFV/Rob Oudshoorn).

LEIDEN - Leiden is de mooiste stad 
van de wereld. Leidenaar, stads-
gids en historicus Joost Bleijie gaat 
op zoek naar de mooiste plekken in 
de stad en de mooiste verhalen die 
achter de Leidse plekken, personen, 
gebeurtenissen of producten schuil 
gaan. Uiteraard maakt hij een sel-
fie op deze plek. Deze keer in Selfie 
met….: Trix.

Tienduizenden, zo niet honderd-
duizenden bezoekers trekt muse-
um Naturalis jaarlijks. Er zijn 
bezoekers die komen voor de inne-
mende glimlach van de Bioloog des 
Vaderlands Freek Vonk, al laat die 
zich zelden aan bezoekers zien. 
Meer mensen zullen naar Natura-
lis komen voor de uit miljoenen 
museumstukken bestaande col-
lectie van Naturalis. Het hoogte-
punt van de collectie is toch wel 
de collectie dinosauriërs die er in 
het museum aanwezig is, met het 
ultieme hoogtepunt: T-RexTrix.
Naturalis heeft al een hele lang 
Leidse geschiedenis. Het is een van 
de aan de universiteit van Leiden 
gekoppelde musea die de stad al 
sinds mensenheugenis heeft. In 
augustus 1820 werd bij Koninklij-
ke Besluit besloten dat er in Leiden 
een Rijksmuseum voor Natuurlij-
ke Historie moest komen. Het 
groeide uit tot de thuishaven van 
het grootste deel van de natuur-
historische collecties die ons land 
rijk is. Naturalis wedijvert met 

andere, toonaangevende musea 
in de wereld zoals het Museum of 
Natural History in London en het 
gelijknamige museum dat in New 
York op de rand van stad en Cen-
tral Park gelegen is. U weet wel, 
dat museum waar de blockbuster 
Night at the Museum is opgenomen 
met Robin Williams in de glansrol 

van de eerste President Roosevelt, 
die een belangrijk aandeel had in 
de oprichting van het museum. 
De stuk minder bekende Coeraad 
Temminck, zoöloog van beroep, 
nam het initiatief om in 1820 tot 

een museum in Leiden te komen. 
Dat museum groeide uit tot wat 
Naturalis nu is. Het museum heeft 
een enorme collectie.  Zo liggen er 
alleen al ruim 14 miljoen insecten 
in Naturalis, maar ook 350.000 

schimmels, 250.000 algen en ruim 
600 duizend gewervelde dieren. 
En de collectie groeit iedere dag. 
Wordt er ergens langs de Holland-
se kust een aangespoelde potvis of 
orka gevonden, zoals onlangs nog 
in Cadzand, grote kans dat deze 
uiteindelijk in Naturalis zal eindi-
gen. Eerst in de vriezer, later als 
museumstuk. 
Naturalis is opgebouwd in lagen. 
Het nieuwe museum aan de Ples-
manlaan wel te verstaan. Voordat 
Naturalis hier in 1998 naar toe ver-
huisde, was het gevestigd in de his-
torische binnenstad. Eerst aan de 
Papengracht, later aan de Raam-
steeg. In de tijd dat het museum 
aan de Papengracht was gevestigd, 
was het slechts op zondagen open 
voor publiek. In 1913 verhuisde het 
museum naar de Raamsteeg, daar-
na dus naar het Biosciencepark. 
Anno 2022 is het zeven dagen per 
week geopend. Wie vanaf het Lei-
den CS naar Naturalis loopt, wordt 
ingehaald door schreeuwende 
kinderen met een plaatjesboek 
in hun hand. Op uitnodiging van 
Freek Vonk sparen kinderen nu bij 
Neerlands bekendste Grootgrut-
ter Oceaanplaatjes. De collectie 
doet de monden open vallen, ook 
van volwassenen trouwens. Want 
laten we eerlijk zijn; oog in oog 
staan met een Tyrannosaurus Rex 
is best bizar. Deze T-Rex, liefko-
zend Trix genoemd, is toch echt 
het pronkstuk van het musea. x

Trix kostte een vermogen en maakte eerst nog een rondrit door Europa voordat 
hij in 2019 te zien was in Naturalis (Foto: Joost Bleijie).

Joost Bleijie gaat op zoek naar de mooiste plekken in de stad en de mooiste verhalen erachter
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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


