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Christine   Mummery   en   Willem   Bijleveld   in   Raad   van   Toezicht   Rijksmuseum   Boerhaave  
 
De  Raad  van  Toezicht  van  Rijksmuseum  Boerhaave  is  per  20  september  gewijzigd.  Christine              
Mummery  volgt  Pancras  Hogendoorn  op  als  lid  met  de  portefeuille  de  academische  wereld.              
Willem  Bijleveld  neemt  het  stokje  over  van  Els  van  Eijck  van  Heslinga  als  lid  met  de  portefeuille                  
het   museale   veld.  
 
De  benoemingstermijn  van  zowel  de  heer  Hogendoorn  als  mevrouw  Van  Eijck  van  Heslinga  is               
verstreken.  Rijksmuseum  Boerhaave  is  beiden  zeer  erkentelijk  voor  de  grote  inzet  en  betrokkenheid              
bij   het   museum   in   de   afgelopen   8   jaar.   
 
Prof.   Dr.   C.L.   Mummery   
Christine  Mummery  is  Hoofd  van  de  afdeling  Anatomie  en  Embryologie  en  Hoogleraar             
Ontwikkelingsbiologie  in  het  LUMC.  Tevens  is  zij  onder  meer  lid  van  de  KNAW  en  KHMW,  voormalig                 
bestuurslid  van  ZonMw,  (vice)  president  International  Society  for  Stem  Cell  Research  en  redacteur  van               
verschillende   wetenschappelijke   tijdschriften.  
 
Dr.   W.   Bijleveld   
Willem  Bijleveld  is  voormalig  directeur  van  het  Nederlands  Openluchtmuseum,  van  het  Nederlands             
Scheepvaartmuseum  en  van  Madame  Tussauds  in  Amsterdam.  Daarnaast  is  hij  onder  meer             
oud-vicevoorzitter  van  de  Nederlandse  Museumvereniging,  oud-bestuurslid  Association  of  European          
Maritime  Museums  en  oud-bestuurslid  International  Congress  of  Maritime  Museums.  Hij  begon  zijn             
carrière   als   astronoom   Sterrewacht   Leiden.  
 
Raad   van   Toezicht  
De  Raad  van  Toezicht  van  het  museum  bestaat  nu  uit  voorzitter  Alexander  Rinnooy  Kan  en  de  leden                  
Ionica   Smeets,   Rein   Willems,   Christine   Mummery   en   Willem   Bijleveld.   
 
Rijksmuseum   Boerhaave  
Rijksmuseum  Boerhaave  is  de  schatkamer  van  de  wetenschap.  Hier  ontdek  je  meer  over  de               
belangrijkste  uitvindingen  uit  de  Nederlandse  wetenschapsgeschiedenis.  Het  geheel  vernieuwde          
museum  is  verkozen  tot  European  Museum  of  the  Year  en  biedt  jong  en  oud  een  kijkje  in  de                   
intrigerende   wereld   van   wetenschap.   
 
Rijksmuseum   Boerhaave  
Lange   Sint   Agnietenstraat   10  
2312   WC   Leiden  
 
www.rijksmuseumboerhaave.nl  

 
Noot   voor   de   redactie,   niet   voor   publicatie :   voor   meer   informatie   kunt   u   contact   opnemen   met   Anita   Almasi,  
adviseur   marketing   en   communicatie,    telefonisch   via   017-519959   of   per   e-mail  
anitaalmasi@rijksmuseumboerhaave.nl .   
 
Meer   informatie   is   te   vinden   op    www.rijksmuseumboerhaave.nl   
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