
UITNODIGING 

‘Kom onze 25ste verjaardag als kennisbedrijf met ons 

vieren!’ 

Een feestelijke masterclass ‘Leiden en zeven zustersteden’. Gratis en volledig in de Engelse 

taal. 

Datum 25 augustus 2022 

Tijd 13.00 – 17.00 

Aanmelden? Stuur een bericht ‘Ja, ik kom!’ naar robmanders@blaauwberg.nl 

Locatie PLNT, Langegracht 70 Leiden 

Op donderdag 25 augustus 2022 bestaat Blaauwberg 25 jaar! We willen je graag meenemen 

in wat we al die jaren hebben gedaan: produceren en verspreiden van kennis. En plezier 

scheppen in kennis. Goede empirische, analytische kennis. Over de economie, over 

stedelijke en regionale ontwikkeling, over ondernemerschap, onderwijs en 

gezondheidszorg. En over emancipatie en democratie.  

Een vlaggenschip in onze diensten is de Leergang Leidenkunde, een interactief overzicht 

van de dynamiek en de toekomst van onze thuisbasis, Leiden. We hebben al afgeleide 

leergangen verzorgd voor een hele reeks andere gemeenten en regio’s. Op 25 augustus 

willen we weer een nieuwe loot aan de stam toevoegen: een vergelijking van Leiden met 

zeven of acht verwante steden in Europa. In de jaren zeventig stond Leiden bekend als een 

van de ‘zeven arme zusters’ in Nederland, haveloze industriesteden waar het leve uit 

wegtrok. Leiden veranderde in nog geen twee generaties in een bloeiend kennisknooppunt. 

Dat succes is mede te danken aan goede samenwerking met andere steden in Nederland, 

Europa en de wereld. De onderwijsinstellingen en het vrijzinnige klimaat zijn een magneet 

voor jonge mensen en vernieuwende bedrijven. Wat heeft Leiden goed gedaan, wat valt er 

te leren van de verbonden steden? Welke levensstijl tekent zich in Leiden en zijn nieuwe 
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zusters af? Wat betekent de opkomst van de kennissteden voor het niet-stedelijk gebied? 

Voor de politieke stabiliteit van het land? Voor ons vergrijzende en gestaag krimpende 

continent?  

Die ketting van steden wordt wel een nieuw Hanze verbond genoemd. Als dat nieuwe 

verbond net zo invloedrijk wordt als de oude Hanze in de 15de eeuw, dan is het zaak te 

weten te komen hoe het precies werkt. 

We hebben ons verjaardagsfeest geplaatst in het kader van het grote festival ‘European City 

of Science’, in 2022 te gast in Leiden. We bieden onze masterclass ‘Leiden en zeven zusters’ 

gratis aan, volledig in de Engelse taal. U bent zeer welkom, op donderdag 25 augustus van 

13 tot 17 uur, met een drankje na. U kunt u nu al inschrijven en een reservering treffen in uw 

agenda. Stuur ons een bericht ‘Ja, ik kom!’ en we gaan u op de hoogte houden.  

 

Hartelijke groet, 

 

het Blaauwberg team 
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