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Publieksmiddag Museum Boerhaave met Douwe Draaisma en Vincent Bijlo 

Op zondag 10 januari organiseren Museum Boerhaave en het Lorentz Center een unieke 

publieksmiddag over diversiteit en hoe mensen met een ‘handicap’ de werkelijkheid ervaren. 

Centraal staat de manier waarop de samenleving tegen de leefwereld van doven, 

slechtzienden, mensen met een taalstoornis of autisme aankijkt. Vaak wordt de ‘handicap’ 

beschreven in termen van afwezigheid. De middag vormt de aftrap van een internationale 

wetenschappelijke workshop in het Lorentz Center onder de titel Perspectives on Diversity: 

The Cultural Life of Absence.  

Zodra ziende mensen zich proberen voor te stellen hoe blinde mensen dromen, nemen ze 

een van hun eigen dromen, denken de beelden er bij weg – en houden bijna niets over. 

Deze uitkomst is hoogst misleidend: dromen van blinden zijn even ‘vol’ en compleet als die 

van ieder ander. Het is een gedachtenexperiment dat juist verraadt hoe moeilijk het is zich 

een voorstelling te maken van de leefwereld van iemand met een ander zintuiglijk 

instrumentarium. 

Op de publieksmiddag in Museum Boerhaave laten psycholoog Douwe Draaisma en 

cabaretier Vincent Bijlo om 13:00 uur zien hoe dromen van blinden en doven, mensen met 

autisme of mensen die een amputatie hebben ondergaan, een fascinerend venster bieden 

op de verhouding tussen hersenen, zintuigen en beleving. Vervolgens verzorgt de 

kunstenaar Jascha Blume, afgestudeerd aan Gallaudet University in Washington (’s werelds 

enige universiteit voor doven en slechthorenden), een multidisciplinaire performance 

Deconstructing Presence over ‘tijd’. Kees Tinga van KNFG Geleidenhonden demonstreert 

om het werk van blindengeleidehonden. Ook zal er uitvoerig gelegenheid zijn voor discussie 

met belangengroepen en geïnteresseerden. Er zijn er speciale rondleidingen voor doven en 

blinden, en zijn er doventolken aanwezig. 

Nadere informatie over de sprekers: douwedraaisma.nl / vincentbijlo.com / jaschablume.nl. 

Vragen uitsluitend voor belangengroepen: Dr. Piet Devos; ppddevos@gmail.com 

Vragen over het internationale onderzoeksproject Perspectives on Diversity: A Cultural Life 

of Absence: projectleider dr. Babette Hellemans; b.s.hellemans@rug.nl 

Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de 

Geneeskunde, heeft als doel het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in Nederland te 

versterken. Altijd zoekt Museum Boerhaave met zijn activiteiten aansluiting bij de actualiteit. 

www.museumboerhaave.nl 

Het Lorentz Center is een Nederlands internationaal workshop centrum dat is gehuisvest in de 

Universiteit Leiden. Het Lorentz Center organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, met als doel 

innovatief onderzoek te bevorderen in de voorste linies van de wetenschap, maar ook aan complexe 

maatschappelijke problemen. www.lorentzcenter.nl 

mailto:b.s.hellemans@rug.nl
http://www.museumboerhaave.nl/
http://www.lorentzcenter.nl/


Wat: Publieksmiddag Diversiteit en ‘afwezigheid’. 

Wanneer: Zondag 10 januari 2016, inloop vanaf 12:00 uur. Er is gelegenheid tot lunch in het 

museum op eigen gelegenheid. De publiekslezingen starten om 13.00 uur. De middag zal 

rond 17.00 uur zijn afgelopen.  

Waar: Museum Boerhaave, Lange St Agnietenstraat 10, Leiden. 

Toegang: Museumkaartje. Aanmelden (verplicht) via www.museumboerhaave.nl/diversiteit/ 

http://www.museumboerhaave.nl/diversiteit

