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Welkom INHOUD

4.  Wist je dat: 7 waanzinnige 
wetenschapsweetjes

6.   Vraag het de wetenschapper: 
Spreken ze in Noord- en Zuid-
Korea dezelfde taal?

7.  Spelletje: Woordzoeker
8.   Ongeloofl ijk onderzoek: Het grote 

kattenmysterie
11.   Winnen: Taalhelden van het 

Spelwoud 
12.  In beeld: Wat zit er in die 

mummie?! 
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De online versie van 
Waanzinnige Wetenschap vind 

je op universiteitleiden.nl/
waanzinnigewetenschap. 

Vragen en tips zijn welkom op 
nieuws@hum.leidenuniv.nl.

Waanzinnige 
Wetenschap is gemaakt 

door de afdeling Communicatie 
en Marketing van de Faculteit 

Geesteswetenschappen. 
De vormgeving is gedaan door 

Kirsten Vermeulen.

Waanzinnige 
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en Marketing van de Faculteit 

De vormgeving is gedaan door 
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Antwoord raadplaatje:
De hele afbeelding staat op pagina 12.

Dit is een stukje van een plaatje uit 
Waanzinnige Wetenschap. Kun jij de 

rest van de afbeelding vinden?

Raadplaatje
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Hallo, ik ben 
professor Nella.

Ik werk aan de 
Universiteit Leiden en 
daar ontdek ik elke 

dag iets nieuws.

Dat je 
dieven kunt 
herkennen 
aan hun 
appjes, 

bijvoor-
beeld.

Wil je 
weten hoe 
dat zit? 

Of wat een 
professor 

precies 
doet? 

Blader 
dan snel 
verder!

14.  Ongeloofl ijk onderzoek: Slimme 
spionnentrucs

16.  Vraag het de wetenschapper: Waarom is 
de koe heilig in India?

17. Moppen: Gi-ga-gieren
18. Taal en teken: Schrijfkriebels 
20. Spelletje: Wat staat daar nou?!
21.  Vraag het de wetenschapper: Kun je leren 

van games over de geschiedenis?
22.  Test: Wat weet jij van lang, lang 

geleden?  

dan snel 
verder!
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Als professor werk ik 

voor een universiteit. 

Dat is een soort school 

waar je na de middel-

bare school naartoe 

kunt. Je wordt dan 

student genoemd. 

De universiteit 

in Leiden is de oudste van 

Nederland. We bestaan 

al sinds 1575! Inmiddels 

staat een deel van de 

universiteit in Den Haag.

Samen met andere mensen 

doe ik allerlei onderzoeken. 

We willen bijvoorbeeld weten 

hoe baby’s leren praten, maar 

ook hoe een mummie er 

vanbinnen uitziet.
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7 waanzinnige
wetenschapsweetjes

Nella werkt als professor aan de Universiteit 
Leiden. Maar wat doet een professor eigenlijk? 

En zijn ze echt altijd verstrooid? 

Wist je dat…



De zwarte jurk 

van professoren  noem 

je een toga. Vroeger 

droegen professoren  die 

elke dag. Tegenwoordig 

trekken we ’m alleen op 

speciale dagen aan, 

zoals de verjaardag van 

de universiteit. 

Op mijn afdeling houden we ons 
bezig met kunst, cultuur, talen 
en geloof. Overal ter wereld en 
van vroeger tot nu. Dat noem je  

geesteswetenschappen.

Mensen zeggen 

soms dat 

professoren  

verstrooid 

zijn. Dat is in 

het echt niet zo, 

hoor! Al ben 

ik volgens mij 

wel vergeten om 

mijn tanden te 

poetsen…

Bij geesteswetenschappen worden 

vakken gegeven die je kent van de 

basisschool, zoals geschiedenis. Maar 

je kunt er ook van alles te weten 

komen over fi lms en games. Of Japans, 

Arabisch of Swahili leren. In totaal 

kun je kiezen uit meer dan 25 talen en 

nog veel meer andere onderwerpen.
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Ae Ree: ‘Korea is inderdaad heel lang 
één land geweest. Na een oorlog is het 
ruim zeventig jaar geleden gesplitst in 
Noord- en Zuid-Korea. Die splitsing 
is heel streng. De grens wordt altijd 
bewaakt en mensen kunnen hun familie 
en vrienden aan de andere kant niet 
meer bezoeken. Ze mogen zelfs niet 
met elkaar bellen! 

Heel soms mogen Noord- en Zuid-
Koreanen elkaar spreken op speciale 
evenementen, maar die hebben al 
een lange tijd niet plaatsgevonden. 
Nu praten alleen mensen die voor de 
overheid werken soms met elkaar. Zij 
kunnen elkaar dan wel goed verstaan, 
omdat ze twee verschillende dialecten 

van één taal spreken. De 
Noord-Koreanen praten met een 
Noord-Koreaans accent en Zuid-
Koreanen met een Zuid-Koreaans 
accent. Een beetje zoals Nederlanders 
en Belgen met elkaar praten, dus!’

bewaakt en mensen kunnen hun familie 

Op school heb ik geleerd dat Noord-Korea 

en Zuid-Korea in Azië vroeger één land waren, 

maar dat ze nu ruzie hebben. Ik vroeg me 

af of ze nog wel contact met elkaar hebben. 

En als ze praten, gebruiken ze dan Noord-

Koreaans of Zuid-Koreaans?

Jona (11)

De grens wordt streng bewaakt.
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Woordzoeker
Vraag het de wetenschapper

Kunnen mensen 
uit Noord- en 
Zuid-Korea
elkaar verstaan?elkaar verstaan?

Ae Ree Nam 
weet alles van 

Korea en de 
Koreaanse taal. 
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Spelletje

Woordzoeker
Kun jij deze woorden vinden in de woordzoeker? Ze staan van links naar 
rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden én schuin. Als je ze 
allemaal hebt gevonden, vormen de overgebleven letters een zin. Succes!

W P B IJ L O V N V L

A E R E S A L E E O

K G R O K E R I R U

E E O K F J D E S D

N N E T N E D U T S

N N D E N W S E R T

I R E L D K E S O E

S N N T A L E N O E

N E R E D U T S I R

D R A A P L IJ N D N

Oplossing:
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Het grote kattenmysterie
O jee, Nella’s kat Amadeus is ontvoerd. De enige 
aanwijzing is een appje dat de ontvoerder vanaf 
een onbekend nummer aan Nella heeft gestuurd.

Ongeloofl ijk onderzoek

Hi,
Ik heb jouw kat  
meegenomen. Als je 

         tienduizend euro 

betaalt, krijg je hem 

terug!! Stop het geld in 

een sporttas. Laat die 

achter bij het tweede 

bankje van rechts in het 

park. Bel geen politie!! 

Ik kom het geld dinsdag 

om zes uur halen.

Groetjes,
De ontvoerder

Nella is ten einde raad. 
Ze mist Amadeus heel erg! 

Daarom vraagt ze onderzoeker 
Meike om haar te helpen. 

Meike vraagt of ze alle andere 
appjes van Nella mag lezen. 
‘Ik denk dat ik weet wie het
heeft gedaan,’ zegt ze als ze 

klaar is. 

Weet jij het ook?

Nella is ten einde raad. 
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Het grote kattenmysterie

kijk voor de oplossing op de volgende pagina >

O jee, is jouw kat kwijt? 
En durven ze dan ook nog 

tienduizend euro te vragen? 
Wat erg voor je!! Ik hoop dat 
hij snel terechtkomt!! Je mag 

       altijd een kopje thee  
bij mij komen drinken. Voor

 de afl eiding.

Ik heb een gigantische 
heekel aan katten, maar ik 

vind het vreeselijk dat iemand 
jouw kat heeft meegenomen 
voor 10.000 euro! Ik weet hoe 
gehecht jij bent aan Amadeus: 

ik hoop dat ze de dader 
snel pakken! 

Wel verhip, is Amadeus 
verdwenen? Wat 

verschrikkelijk, waar gaat het 
toch naartoe met deze wereld. 

Je kunt ook niemand meer 
vertrouwen. Ik hoop dat hij 
spoedig veilig wederkeert.

 de afl eiding. de afl eiding. de afl eiding. de afl eiding. de afl eiding.

Ik heb een gigantische Ik heb een gigantische Ik heb een gigantische Ik heb een gigantische Ik heb een gigantische Ik heb een gigantische Ik heb een gigantische 

Wel verhip, is Amadeus Wel verhip, is Amadeus Wel verhip, is Amadeus Wel verhip, is Amadeus Wel verhip, is Amadeus Wel verhip, is Amadeus 

Hilde

chris

Emre



Ongeloofl ijk onderzoek

Net als in het echt
In het echt worden appjes ook weleens gebruikt 
om misdaden op te lossen. De politie vraagt 
dan onderzoeker Meike de Boer om hulp. ‘Als 
de agenten willen weten of twee teksten door 
dezelfde persoon zijn geschreven, bellen ze mij. 
Ik kijk heel goed naar spelfouten, maar ook of 
iemand korte of lange zinnen maakt en waar 
bijvoorbeeld hoofdletters en uitroeptekens staan. 
Als in twee briefjes dezelfde dingen gebeuren, kan 
dat een hint zijn.’

Ook bij bellen
Meike kijkt niet alleen naar appjes, ze luistert ook naar 

telefoongesprekken. Ze probeert te ontdekken of ze mensen 
herkent als ze in het tweede gesprek een andere taal spreken 

dan in het eerste! ‘Daarvoor luister ik heel goed naar klanken die 
in allebei de talen hetzelfde zijn. Spreekt iemand bijvoorbeeld in 

het Nederlands de “s” een beetje slissend uit? En gebeurt dat ook 
in een gesprek in het Frans? Dan is er een kans dat het om 

dezelfde persoon gaat.’
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Meike de 
Boer onderzoekt 
hoe je taal kunt 

gebruiken om mensen 
te herkennen. In haar 

vrije tijd helpt ze 
soms de politie.

Oplossing
De dader gebruikt steeds twee 
uitroeptekens in het appje en 
schrijft tienduizend in letters, 
niet in cijfers. Hilde doet dat 
allebei ook. Dat is een duidelijke 
aanwijzing dat Hilde iets met de 
ontvoering te maken heeft. 

allebei ook. Dat is een duidelijke 
 iets met de 



Fresco besloot de geschiedenis van alle 
voorwerpen te vertellen. Je kunt daar namelijk 

aan zien hoe mensen vroeger of op andere 
plekken leefden. Wist je bijvoorbeeld dat je aan 

barbiepoppen kunt zien welke kleren in de mode 
waren in de tijd dat ze werden gemaakt?

Winactie
Jij kent vast ook een voorwerp dat 
iets vertelt over vroeger of een andere 
plek. Superoud speelgoed bij je oma 
uit de kast of een mooie ketting die 
je hebt meegenomen van vakantie... 
Maak er een foto van en stuur die naar 
nieuws@hum.leidenuniv.nl of stuur ons 

een bericht op Instagram 
@leidenhumanities. 
Wie weet win jij dan het 
spel Taalhelden van het 
Spelwoud. Vraag wel even 
aan je ouders of je mag 
meedoen.

Inmiddels kijken ook 
andere studenten 

en wetenschappers 
steeds vaker naar 

‘gewone’ voorwerpen. 
Daar horen namelijk 

bijzondere verhalen bij!

De oma van Fresco

Fresco 
weet alles van de 
Chinese taal, maar 
inmiddels stopt hij 
ook veel tijd in zijn 

spullenproject. 
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Winactie

WinWin,, winwin,, winwin
Dacht jij dat wetenschappers alleen met hun neus in de boeken zaten? Mis! 
Toen onderzoeker Fresco Sam-Sin bij zijn oma op bezoek was, vond hij de 

spullen in haar kamer net zo interessant als zijn leesvoer. 



in beeld

12

  Wat zit er in die Mummie?!
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  Wat zit er in die Mummie?!

In het Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden vonden ze het jammer dat 
ze nooit konden zien wat er in hun 
73 dierenmummies zat. Daarom 
bedachten onderzoekers een slim 
plan: een deel van de mummies 
ging door een ziekenhuisscanner. Zo 
konden ze toch zien hoe de skeletten 
van de krokodillen, honden, vissen, 
ibissen, valken en katten eruitzagen! 

plan: een deel van de mummies 
ging door een ziekenhuisscanner. Zo 
konden ze toch zien hoe de skeletten 
van de krokodillen, honden, vissen, 

, valken en katten eruitzagen! 

konden ze toch zien hoe de skeletten 
van de krokodillen, honden, vissen, 
ibissen, valken en katten eruitzagen! 

©RMO en Canon Medical



Wil jij ook een geheime brief vouwen? 
Volg dan de stappen hiernaast!
1.  Schrijf jouw geheime boodschap op papier.
2. Vouw het papier in de lengte doormidden en leg het terug open.
3.  Vouw alle hoeken naar binnen zodat je twee punten krijgt.
4.  Vouw beide zijden naar de middenlijn.
5. Vouw de twee punten naar binnen zodat je een soort envelop krijgt.
6.  Draai het papier om en draai het een kwartslag.
7.   Vouw de bovenste helft terug tot je de hele punt ziet.
8.  Vouw de onderste helft naar boven tot de bovenkant.
9.     Pak de bovenste punt en trek deze iets naar je toe. Stop dan de punten van 

de bovenste helft in de hoekzakjes van de onderste helft (die op de tafel ligt). 
10.    Jouw boodschap is nu verstopt! Wil je hem lezen? Houd dan de bovenste 

helft voorzichtig vast en trek aan het middelste fl apje.
Liever een fi lmpje? Kijk dan op www.universiteitleiden.nl/waanzinnigewetenschap.

Ongeloofl ijk onderzoek

Vouwkunst 
In de zeventiende eeuw waren er geen 
enveloppen. Mensen vouwden hun 
brieven gewoon op. Spionnen spraken 
met de ontvanger een ingewikkeld 
vouwpatroon af. Soms werd de brief 
zelfs zo opgevouwen dat je hem maar 
op één manier kon openmaken. Als 
de brief anders opgevouwen was of 
gescheurd was, wist je dat iemand 
hem al had opengemaakt. Zeg maar 
dag tegen stiekeme meelezers! 
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Slimme spionnentrucs  
Stel, je wilt een megageheime boodschap doorgeven. 

Wat doe je dan? 350 jaar geleden hadden spionnen daar 
slimme trucs voor. 

Codes en 
onzichtbare inkt 
Spionnen schreven brieven in 

speciale codes. Soms moest je in 
plaats van de letter die er stond een 

andere lezen. Of ze gebruikten onzichtbare 
inkt. Dan moest je de brief warm maken 

boven een kaars of juist onder-
dompelen in water om de 

boodschap te lezen. 
Spannend hè?
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Nadine 
Akkerman weet 
superveel van 

oude Engelstalige 
boeken.

Wist je dat...  
…lang werd gedacht dat spionnen 350 jaar 
geleden altijd mannen waren? Onderzoeker 

Nadine Akkerman heeft ontdekt dat juist 
ook veel vrouwen spion waren!  

Tip
Gebruik een kwast om een dun laagje koffi e 
op jouw papier te strijken zodat de brief oud 

lijkt. Vergeet niet het papier even te laten 
drogen voor je jouw boodschap opschrijft!

Wist je dat...  Wist je dat...  Wist je dat...  

1

2

3

5

7

4

6

8

TipTip

9

10
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Radhika: ‘In India wonen mensen 
met allerlei verschillende geloven. 
Je hebt er bijvoorbeeld hindoes, 
boeddhisten en moslims. De hindoes 
geloven inderdaad dat de koe een 
heilig dier is. Je staat er misschien 
niet bij stil, maar koeien kunnen melk 
geven aan een kalfje en dan genoeg 
overhouden om ook nog andere 
wezens, zoals mensen te laten drinken. 
Een dier dat verschillende soorten 
voedt en daarmee de mensen helpt: 
dat is eigenlijk heel bijzonder, toch? 
De hindoes zien de koe daarom als 
een geschenk van het universum. Ze 
hebben heel veel respect voor koeien 
en zien ze als goddelijk. 

Toch is het niet waar dat koeien overal 
vrij mogen rondlopen. Soms dwaalt er 
weleens eentje per ongeluk over straat, 
maar de meeste gaan daarna gewoon 
terug naar huis!’

Waarom is de koe een heilig dier in 

India? En is het waar dat ze overal vrij 

mogen rondlopen?

Sara (10)

Vraag het de wetenschapper

Radhika Gupta 
weet alles van 

geloven. Ze doet vaak 
onderzoek naar India 

en Pakistan.

Waarom 
is de koe 
heilig?

Vraag?! 
Heb jij ook een vraag voor een 
wetenschapper? Stuur ’m naar 

nieuws@hum.leidenuniv.nl
en wie weet lees jij het antwoord 

straks terug.
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moppen

Een 
professor zegt 

tegen een student: 
‘Wat ben je laat!’ zegt 

de student: ‘Maakt dat wat 
uit dan?’ “Het is  nooit te 

laat  om  te leren,” 
zegt u altijd.’

Gi-ga-gieren
Wedden dat jij je lachen niet kunt 

inhouden bij deze moppen?

Ken je
die mop 

van de 
mummie?

Ingewikkeld, hè?

Hoeveel 
letters 

heeft het 
Nederlandse 

alfabet?

23, de KLM is net 
weggevlogen.

Een professor 
vraagt aan de 

studenten: ‘Wie weet 
waar Napoleon 

gestorven is?’ Op de 
eerste rij kijkt een 

student in zijn boek. 
‘Op pagina 121, 

professor!’

De professor 
zegt tegen de studenten: 

‘Schrijf duizend woorden over 
een dier.’ Isa heeft geen idee. Ze 
begint maar te schijven: ‘Vorig 
jaar is mijn kat weggelopen en 

mijn ouders hebben haar de hele 
nacht geroepen: Poes, poes, 

poes, poes, poes, poes...’

De professor 



In het huidige 
Irak bedachten mensen rond 

2900 voor Christus iets nieuws. Ze 
maakten niet alleen meer tekeninge-
tjes, maar ze begonnen ook aparte 
tekens voor lettergrepen te maken. 

In het spijkerschrift gebruikten 
ze voor elke lettergreep één 

tekentje.  

Taal en teken

Ongeveer 5000 jaar geleden 
begonnen mensen voor het eerst 
te schrijven. In wat nu Irak is, 
maakten ze kleine tekentjes in 
klei om bij te houden hoeveel 
dieren of graan ze hadden. Zo 
hoefden ze niet steeds te tellen!

4000 jaar geleden werd in wat nu 
Egypte is een nieuwe ontdekking 
gedaan, namelijk… de letter! Voor 
het eerst gingen mensen één teken 
per klank schrijven. Inderdaad, 
zoals wij dat ook doen. 

In het huidige 
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Schrijfkriebels
Wist je dat mensen vroeger niet op papier schreven, maar 
tekeningetjes maakten in klei of woorden uithakten in steen? En 
nog steeds schrijven mensen op heel veel verschillende manieren!

Het alfabet 
dat wij in Nederland 

gebruiken, is bijna 3000 
jaar oud. Het heet het 

‘Latijnse alfabet’.

3300 v. Chr. 2900 v. Chr. 2000 v. Chr. 700 à 800 v. Chr.

gebruiken, is bijna 3000 



Wist je dat het ‘pas’ 
in de middeleeuwen 

is bedacht om een hoofdletter 
aan het begin van de zin te schrijven 
en verder kleine letters te gebruiken? 
Ook spaties zijn een middeleeuwse 

uitvinding. Daarvoor werden alle 
woorden aan elkaar geplakt. 
Datleestbestlastigvindjeniet?

Nog steeds ontstaan er 
nieuwe manieren van 
schrijven. In 1971 werd 
bijvoorbeeld het apenstaartje 
bedacht. En wat denk je van 
de emoji in jouw appjes? 
Dat is ook een soort nieuw 
schrift.

Hoe mensen precies gingen schrijven, hing af 
van de ondergrond. In Zuid-Azië gebruikten 
mensen bijvoorbeeld vaak ronde vormen, 
omdat ze op dunne palmbladeren schreven. 
Met een ronde vorm gaat je 
pen minder snel door zo’n 
dun blad. In Scandinavië 
werden juist hoekige runen 
populair, omdat ze daar 
stenen gebruikten om 
teksten in te hakken.
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Tijmen Pronk 
weet alles van 

de verschillende 
manieren waarop 
mensen schrijven, 

vroeger en nu.

200 n. Chr tot 800 n. Chr. 1000 n. Chr. 1971 - heden

Met een ronde vorm gaat je 

schrift.



Kanji
Kanji (spreek uit als kan-djie) is een van 
de drie schriften van het Japans. Het is 
een logografi sch schrift. Dat betekent 
dat elk teken voor een eigen woord of 

lettergreep staat. Veel van deze tekens zijn 
pictogrammen. Aan hun vorm kun je (een 

beetje) zien wat ze betekenen.

Test jezelf!
Weet jij wat de onderstaande 
kanji betekenen? Omcirkel bij 
elk teken de juiste betekenis. 
De juiste antwoorden vind je 

onderaan deze pagina.

Drie toppen
Het teken voor berg lijkt op een 
berg met een grote piek en twee 

kleinere pieken.

Wist je dat…
 …Japanse scholieren in 
totaal 2.136 kanji leren 

op school?

Antwoorden: Boom, oog, rivier, vis 

Boom
Bloem
Gras

Oor
Oog
Neus

Veld
Wolk
Rivier

Vis 
Kat

Vogel

Wist je dat…
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Spelletje

Wat staat daar nou?!
Japanse tekens zien er heel anders uit dan het Nederlandse alfabet. 

Maar misschien snap jij toch wat er staat…



Antwoorden: Boom, oog, rivier, vis 
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Angus: ‘Het is helaas waar, veel dingen 
in geschiedenisgames hebben niets 
te maken met hoe het vroeger was. 
Springen van de hoogste kerktoren 
of het kruisje op de piratenkaart 
volgen om de schat te vinden: die 
dingen zitten in games omdat ze leuk 
zijn. Ze zijn niet, zoals we dat als 
wetenschappers zeggen, “historisch 
accuraat”. Dat betekent dat ze niet 
kloppen.

Maar! Er zijn ook dingen in games die 
wel “historisch accuraat” zijn: die kerk 
zag er vroeger echt zo uit en sommige 
piraten waren zeker wel schatrijk. 
En hoe weet je nu wat er wel en niet 
echt is in zo’n game? Simpel: leg de 
controller even opzij en ga (gezellig 

samen met je ouders) op onderzoek 
uit naar de feiten, bijvoorbeeld op 
Wikipedia of in een museum!’

Ik speel vaak games over 

geschiedenis. Ik vind het handig dat 

ik dan leer hoe het vroeger was, maar 

mijn ouders zeggen dat er niets van 

klopt. Hoe zit dat?

Rayan (9)

Vraag het de wetenschapper

Angus Mol doet 
onderzoek naar games. 

Soms speelt hij daarvoor 
geschiedenisspellen op Twitch. 

Ondertussen kletst hij dan 
met studenten over wat 

klopt en wat niet.

Kloppen 
games over 
geschiedenis?



Test

Antwoorden: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6C  
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Wat weet jij van la ng, lang geleden?
Onze onderzoekers weten superveel van mensen die 
honderden of duizenden jaren geleden leefden, maar hoe 
zit het met jou? Ken jij de wilde verhalen van de Vikingen 
en Romeinen? Of de tradities van de Egyptenaren?

Onderaan de bladzijde staan 
de antwoorden. Tel hoeveel je 
er goed hebt om te zien of jij 
een echte professor bent! Niet 
stiekem spieken, hè?

Welk lekkers hebben de 
Azteken uit Midden-Amerika 
700 jaar geleden ontdekt?
A. Drop
B. Chocolade
C.  Suikerspin

Welk dieren 
waren heilig in het 

oude Egypte?
A. Honden
B. Koeien
C. Katten

De Germanen 
leefden tweeduizend jaar 
geleden in Noord- en West

-Europa. Welke traditie die wij hebben, 
hadden de oude Germanen ook?

A. De kerstboom opzetten
B. Pakjesavond vieren
C. Op schoolreis gaan 

naar een pretpark

1

2

Wat deden de Romeinen graag in 
hun vrije tijd?
A. Kijken naar gladiatorgevechten
B. Naar het strand gaan
C. Tikkertje spelen

3

4
De Germanen 

leefden tweeduizend jaar 
geleden in Noord- en West

-Europa. Welke traditie die wij hebben, 
hadden de oude Germanen ook?

A. De kerstboom opzetten
B. Pakjesavond vieren
C. Op schoolreis gaan 

naar een pretpark

Wat deden de Romeinen graag in 

Kijken naar gladiatorgevechten

4
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Wat weet jij van la ng, lang geleden?
De Vikingen voeren in de 

middeleeuwen met hun schepen 
over de woeste zeeën. Welk feitje over 

de Vikingen is niet waar?
A. De mannen verfden vaak hun haar 

blond.
B. Vikingen droegen helmen met hoorns.

C. Vikingen gingen graag 
skiën.

5

0 – 2 punten: 
Student
Jij had nog niet zoveel 
vragen goed. Geeft 
niets! Door de quiz weet 
je al een beetje meer dan 
eerst. 

3 – 4 punten: 
Beginnende 
onderzoeker
Jij had al best veel 
vragen goed. Maar om 
een echte professor te 
worden… daar moet je 
nog een beetje verder 
voor leren. 

5 – 6 punten: 
Professor
Wauw, superknap! Jij 
hebt (bijna) alle vragen 
goed. Je bent een echte 
geschiedenisprofessor.

Wat hebben de oude Chinezen 
niet uitgevonden?
A. Porselein
B. Vuurwerk
C.  Het wiel

6

5 – 6 punten: 5 – 6 punten: 



De Universiteit Leiden heeft Waanzinnige 
Wetenschap speciaal voor kinderen gemaakt. 

Je vindt het boekje ook op 
universiteitleiden.nl/waanzinnigewetenschap. 

Wil je iets vragen, een tip geven of gewoon iets 
vertellen? Stuur dan een e-mail naar  

nieuws@hum.leidenuniv.nl.


