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Rijksmuseum Boerhaave start met Business Club 
BaseClear sluit zich als eerste aan 

 
De start van Business Club Rijksmuseum 
Boerhaave is dinsdag 24 november gevierd met 
toetreding van het eerste lid: BaseClear in 
Leiden.  
 
Het museum werkt aan het ‘Podium voor de 
Toekomst’, waar de wereldberoemde collectie 
en de geschiedenis van het museum wordt 
verbonden met de actualiteit en prangende 
vragen van nu. “Baanbrekende innovaties uit life 
sciences staan daarin centraal. Vandaar dat wij 
verheugd zijn BaseClear als eerste lid van onze 
Business Club te mogen verwelkomen.“, aldus 
museumdirecteur Amito Haarhuis. 
 
De feestelijke ondertekening van dit lidmaatschap vond plaats bij de levensgrote gorilla van dr. Auzoux 
(1797-1880). Dit is het favoriete museumobject van Erna Barèl, COO en oprichter van BaseClear: “Ik 
heb biologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en onderschrijf het enthousiasme voor de 
wetenschap dat het museum uitstraalt. De modellen van Auzoux staan niet alleen bekend om hun 
esthetische vormgeving, maar ook om hun educatieve waarde in het onderwijs. Het inspireren van de 
nieuwe generatie wetenschappers is een belangrijk gezamenlijk speerpunt voor het museum en voor 
BaseClear en dat is precies waarom wij het museum een warm hart toedragen."  
 
Business Club Rijksmuseum Boerhaave 
 
Rijksmuseum Boerhaave toont de belangrijkste uitvindingen uit de Nederlandse 
wetenschapsgeschiedenis en is Europees Museum van het Jaar. Het museum heeft als visie om een zo 
breed mogelijk publiek te betrekken bij wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo 
ontstaat er meer begrip van wetenschap en de prestaties van onderzoek en innovatie. Business Club 
Rijksmuseum Boerhaave kan hier financieel aan bijdragen en biedt wetenschap en bedrijfsleven 
tegelijkertijd een innovatief samenwerkingspodium.  
 
BaseClear 
 
BaseClear is opgericht in 1993 door Bas Reichert en Erna Barel, en is gevestigd in het hart van het 
Leiden Bio Science Park. BaseClear is gespecialiseerd in DNA-onderzoek, en past dit specialisme 
voornamelijk toe om de microbiële wereld beter te leren begrijpen. Dankzij de nieuwste DNA-
technologieën is dit onderzoek in een stroomversnelling terecht gekomen, waardoor de interacties 
tussen microben en hun omgeving nog sneller ontrafelt worden.  Deze kennis wordt gebruikt om 
nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die de kwaliteit van leven verbeteren en bijdragen aan 
een gezonde en duurzame toekomst voor de planeet. 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Carmen 
Cabo, Hoofd Development & Partnerships, carmencabo@rijksmuseumboerhaave.nl. Downloadbaar 
beeldmateriaal vind u hier. 
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