
Dat ons lichaam de basis is van ons menselijk 

bestaan is natuurlijk voor iedereen helder. Maar 

hoe nu eigenlijk ieder onderdeeltje apart werkt 

en hoe de verschillende onderdelen en organen 

met elkaar en voor elkaar samenwerken, is niet 

iedereen even duidelijk. Tijdens de ‘Reis door 

de mens’ verplaatst de bezoeker van Corpus 

zich door diverse ‘orgaantheaters’. Via exposi-

ties en ‘3D-films’ krijg je het gevoel door het 

eigen lichaam te lopen. Corpus speelt een edu-

catieve, informatieve en preventieve rol op het 

gebied van gezond leven en welzijn. Waarom 

moet ik slapen? Wat gebeurt er als ik nies? Hoe 

groeit mijn haar? Hoe werken mijn darmen? 

Het zijn vragen die in Corpus een antwoord 

krijgen in de vorm van tastbare, zichtbare en 

hoorbare verbeelding. 

Op tijd komen
Bij binnenkomst worden de bezoekers in kleine 

groepen ingedeeld van maximaal twintig per-

sonen. Dat is noodzakelijk om tijdens deze reis 

optimaal geïnformeerd te worden over alles wat 

ons lichaam herbergt. Bij grotere groepen zou 

de essentie van de verschillende onderdelen 

verloren kunnen gaan. Dat betekent dat er bij 

reservering alvast een vertrektijd voor de reis 

wordt afgegeven. Want dat moeten de bezoe-

kers van Corpus wel doen: reserveren! Om 

verzekerd te zijn van een vertrektijd door het 

menselijk lichaam in een vooraf afgestemd tijds-

schema. In de aankomsthal kunnen de bezoe-

kers op een scherm de vertrektijd van hun 

groep aflezen. Dat betekent dat er nauwelijks 

wachttijden zijn en dat men vooraf nog even 

kan genieten van een kopje koffie of gebruik 

kan maken van de sanitaire voorzieningen. 

Want de reis door het lichaam duurt een kleine 

twee uur en gedurende die tijd komt men geen 

toilet tegen. 

Heldere uitleg
Boeiend, van de eerste tot de laatste minuut

Als het nummer van de rondleiding op het 

scherm verschijnt, en er nog eens duidelijk 

wordt omgeroepen om welk nummer het gaat, 

leidt een grote roltrap in het midden van de 

hal naar twee begeleidsters die iedere bezoeker 

een koptelefoon meegeven en de werking 

demonstreren waar door, gedurende de gehele 
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Reis door de mens in twee uur,
boeiend van de eerste tot de laatste minuut

Een rondleiding krijgen in het men-
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hart en bloedvaten en daarna... ‘De 
route van het broodje kaas’.
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rondleiding, heldere en duidelijke uitleg wordt 

gegeven. Als dan eenmaal de exacte tijd is 

aangebroken begeef ik mij, met de anderen 

van mijn groep via de roltrap naar de eerste 

etage, waar de stem via de headset uitleg geeft 

over ‘ons’ kniegewricht waarin ik zojuist ben 

beland. De spieren en de gewrichten zijn op 

grote schaal nagebouwd en wel zo dat je er 

doorheen loopt. Tussendoor staan schermen 

met educatieve films waar tekst en uitleg wordt 

gegeven. Vervolgens kom je in de afdeling waar 

uitgebreid wordt ingegaan op het functioneren 

van de aderen en de slagaderen. Alhoewel 

dit wellicht enigszins saai klinkt, boeit de via 

de koptelefoon gegeven uitleg in combinatie 

met de visualisatie, van de eerste tot de laatste 

minuut. Je hoort zaken die je niet voor mogelijk 

houdt en die inzicht geven in de cruciale func-

tie die aderen en slagaderen in het menselijk 

lichaam vervullen. Rondkijkend luistert en kijkt 

iedereen in de groep, in leeftijd variërend van 

acht jaar tot tachtig jaar, uiterst geboeid.

Voor jong en oud
De route wordt via knipperende lichten aan-

gegeven en de stem via de koptelefoon laat 

duidelijk weten waar we heen moeten. In de 

volgende afdeling waar een korte rij voor staat, 

wordt  uitgebreid ingegaan op de bevruchting. 

Voorzichtig schuifelen vaders en moeders wat 

onwennig heen en weer en maken zich wel-

licht wat zorgen om het jonge kroost wat hen 

omringt. Maar al gauw blijkt dat Corpus de 

juiste toon en de juiste beelden heeft gevonden 

om zelfs de jongste bezoekers op een uiterst 

integere en even ludieke wijze te informeren 

over dit vaak als moeilijk betitelde onderwerp. 

Wat een geweldige presentatie! Via een 3D-bril 

wordt een zaadcel gevolgd op zoek naar de 

bevruchting. De jongere bezoekers gniffelen 

eerst nog, maar al gauw slaat dat om in alge-

hele interesse. 

Corpus is een enorm hoog gebouw waarin de 

verschillende exposities over negen verdiepin-

gen zijn verspreid. De verbindingen daartoe 

zijn verwezenlijkt door plateaus. Een ervan 

brengt ons naar de ‘Broodje kaas route’. Via de 

mond, de maag en de darmen volgen we letter-

lijk en figuurlijk dit broodje kaas. Wetenswaar-

digheden over smaakpapillen, maagzuren en 

darmen volgen elkaar in hoog tempo op, waar-

bij vooral de visuele aspecten soms fantastische 

vormen aannemen. Geen moment van verve-

ling treedt er op en ook de jongste kinderen 

vermaken zich. Dat komt hoofdzakelijk door de 

zeer bekwame uitleg die gegeven wordt via de 

headset en die je ieder moment van de rondlei-

ding wijst op de functie van de organen.  

De longen, met daarin op subtiele wijze het 

aspect roken, komen daarna aan bod. Als je de 

longen van een roker van binnen ziet, is er wei-

nig voor nodig om te besluiten nooit een sigaret 

of een sigaar aan te raken. 

Alles beweegt!
Het menselijk hart heeft een centrale plaatst in 

ons lichaam, alhoewel dat hart ook weer niet 

zou kunnen functioneren zonder al die andere 

vitale organen. Sensationeel is het bewegende 

platform waarop je komt te zitten tijdens de 

reis van een rood bloedlichaampje. Iedere 

beweging die je op de 3D-film ziet, voel je via 

je stoel. Je moet het meegemaakt hebben om 

te kunnen beschrijven, doen! Via de mond, 

waar het broodje kaas weer centraal staat kom 

ik bij het oor en de ogen. Geen onderdeel van 

het menselijk lichaam blijft onbelicht en als ik 

uiteindelijk op de negende verdieping ben aan-

geland kan ik rustig stellen dat de educatieve 

waarde van Corpus op een zeer hoog niveau 

staat, waarin de recreatieve elementen prachtig 

zijn verwerkt. Op de tocht naar beneden wacht 

mij nog een verrassing. Van de zesde tot de 

tweede verdieping is een familiespeurtocht 

uitgezet, waarin alle elementen van de expo-

sitie zijn verwerkt. Door je ogen goed de kost 

te geven en verder te kijken dan je neus lang 

is, kom je nooit met een mond vol tanden te 

staan tijdens het beantwoorden van de vragen. 

Via een rode lifeline en afbeeldingen op de 

muren kun je de antwoorden vinden. Maar er 

zijn ook moderne games ingelast en er kunnen 

fysieke tests gedaan worden. Na afloop van 

de rondtocht door het menselijk lichaam, is 

dit onderdeel van de expositie een prachtige 

aanvulling. Families proberen met elkaar een 

antwoord te vinden op de vragen of spelen met 

elkaar computerspelletjes om de antwoorden 

boven tafel te krijgen. Aan het einde van de rit 

wacht een antwoordenblad om te controleren 

of ons kennispeil voldoende is of om de laatste 

opengebleven vragen te beantwoorden.

Corpus is een uiterst boeiende, educatieve 

en onderhoudende tentoonstelling, waar het 

‘eigen inbrenggehalte’, of het interactieve 

aspect zoals dat tegenwoordig heet, uitermate 

hoog is. Een gezond leven is voor iedereen 

essentieel, maar daarbij speelt kennis een sleu-

telrol. Na deze reis door de mens in Corpus 

kijk je met andere ogen naar je eigen lichaam. 

Corpus: een aanrader voor jong en oud! TM

Corpus
Willem Einthovenstraat 1,  

2342 BH Oegstgeest, direct naast de A44. 

Telefoon: 071-7510200

Entree:  volwassenen € 16,50,  

kinderen 8 t/m 14 € 14,-,  

groepen (10 pers ) € 14.00 p/p. 

Parkeerplaats voor touringcars is direct naast 

het gebouw. 

Corpus is geopend van dinsdag t/m zondag 

van 09.30–19.00 uur. 

Bij binnenkomst weet je al precies waar het over gaat

Het broodje kaas tussen de kiezen, je staat er middenin

Het hart in volle glorie en tot in elk detail uitgelicht

Het oor wordt uitvoerig onder de aandacht gebracht
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