
 

Extra aandacht voor hiv en aids in Rijksmuseum Boerhaave 

Woensdagochtend 25 november komt de nieuwe podcastaflevering uit bij de tentoonstelling 

Besmet! Deze aflevering is gewijd aan hiv en aids. Roel Coutinho en Jaap Goudsmit, pioniers op het 

gebied van hiv-onderzoek en -bestrijding, vertellen over de ingrijpende beginjaren.  

Roel Coutinho, voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM , vertelt 

dat hij in de jaren 70 zelfs werd uitgelachen toen hij koos voor een carrière als viroloog: 

“Infectieziekten? Dat is toch verleden tijd?! Zoek een serieuze baan!”. Niet lang daarna begon de hiv-

uitbraak in de VS en later in Nederland. Jaap Goudsmit onderzocht deze mysterieuze ziekte in de VS, 

toen iedereen nog in het duister tastte over de oorzaak en de gevolgen: “Het is niet makkelijk om 

deskundige te zijn op een gebied wat niemand snapt.” 

Inmiddels zijn er goede virusremmers beschikbaar. Mensen met hiv die toegang hebben tot deze 

medicijnen, en die ze op tijd innemen, kunnen er tegenwoordig oud mee worden. Toch  zijn er 

wereldwijd inmiddels ruim 32 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van aids en dagelijks 

komen daar toch bijna 2.000 mensen bij. Nog steeds wordt hard gewerkt aan een vaccin om deze 

ziekte de baas te worden. Aanstaande zondag, 29 november, organiseert Rijksmuseum Boerhaave 

activiteiten ter ere van WereldAidsDag op 1 december. 

Zondag in het museum  

Hugo Schalkwijk geeft zondagmiddag een lezing in het museum die ook via live-stream gevolgd kan 

worden: ‘Verhalen uit de Frontlinie’. Hij vertelt over de rol van de verpleegkundige zorg tijdens de 

laatste epidemie die ons land teisterde: de aidsepidemie van 1981-1996. Bijzonder is dat er zelfs een 

volledig nieuw vak werd ingericht; dat van verpleegkundig consulent, vandaag de dag alom 

vertegenwoordigd in de zorg voor chronisch zieken. Hugo Schalkwijk werkt voor het Florence 

Nightingale Instituut en is onlangs benoemd tot Jonge Historicus van het Jaar. Hij werkte tevens aan 

het verzamelen van mondelinge verhalen om de geschiedenis van de hiv/aids epidemie vast te 

leggen. Hierbij heeft hij zowel patiënten als verzorgers gesproken. Eén van die patiënten, Niels, 

vervult een centrale rol in de nieuwe podcastaflevering.  

Zondagmiddag is het mogelijk om in het museum door middel van virtual reality te ondervinden hoe 

het is om te leven met een stigma. Bekend is dat veel mensen met hiv te maken hebben met 

stigmatisering. Maar hoe dat precies voelt, weten alleen diegenen die leven met hiv. Deze ‘Stigma 

Experience’ heeft tot doel een dialoog te starten over het verlammende effect van hiv-stigma en over 

hoe we het kunnen tegengaan.   

In de tentoonstelling Besmet! wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan deze ziekte die wereldwijd 

veel mensenlevens heeft verwoest. Je kunt er luisteren en kijken naar patiëntverhalen en er hangt 

een indrukwekkend 'Aids Memorial Quilt', dat gemaakt is door nabestaanden van slachtoffers in 

Nederland.  



 

Noot voor de redactie: 

De zesdelige podcastserie Besmet! is al meer dan 6.000 gedownload. De afleveringen zijn te 

beluisteren via www.rijksmuseumboerhaave.nl/podcast en via de bekende podcast-apps. 

De lezing is op zondag 29 november 15.00 – 16.00 uur ‘Verhalen uit de Frontlinie: verpleegkundige 

zorg tijdens de aidsepidemie 1981-1996’ door Hugo Schalkwijk. Inschrijven voor bijwonen van de 

lezing in het museum of voor de live-stream via YouTube: https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-

te-doen/hugo-schalkwijk/ 

De Stigma Experience is zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur in het museum. Meer informatie: 

https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/wat-doet-stigma-met-je-ervaar-het-zelf/ 

De tentoonstelling Besmet! gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven 

kunnen ontwrichten. Voor meer informatie over de tentoonstelling en een video-rondleiding door de 

conservator: https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/besmet/ 

Kaarten voor het museum zijn te bestellen via https://rijksmuseumboerhaave.nl/tickets/ 

Een afbeelding van het Aids Memorial Quilt kunt u hier downloaden. 

Meer informatie: Anita Almaši, adviseur marketing en communicatie, 

anitaalmasi@rijksmuseumboerhaave.nl  
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