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Vogels rond de Noordzee 
Natuurfotograaf Sijmen Hendriks bezocht 
in vierenhalf jaar alle zeven landen rond 
de Noordzee. De vogelreis voerde langs 
havens, stranden en kliffen van Shetland, 
Orkney, Schotland, Engeland, Frankrijk, Bel-
gië, Nederland, Duitsland, Denemarken en 
Noorwegen. Het resultaat bundelde hij in 
het fotoboek ‘Turn the tide, birds around the 
North Sea’ dat in oktober 2019 verscheen. 
Speciaal voor Het Natuurhistorisch selec-
teerde Sijmen een serie foto’s van drieteen-
meeuwen, stormvogels, genten, alken, zee-
koeten, papegaaiduikers, strandplevieren, 
bonte strandlopers en kanoeten die van 5 
oktober t/m 8 december 2019 te zien zijn 
in de Haverhorst Vestibule van het museum. 
Het boek is te koop in de Museumwinkel.

Hoboken Lecture: ‘Money,  
Myths & Man-Eaters’ 
De Hoboken Lecture die we op 11 decem- 
ber 2019 voor de negende keer organi-
seren met de British Council en de KNAW 
heeft als spreker dr Amy Dickman, conser-
vation biologist verbonden aan de Univer-
siteit van Oxford. Zij richtte in 2009 het 
Ruaha Carnivore Project op in het zuiden  
van Tanzania, een van de belangrijkste 
gebieden voor leeuwen, luipaarden 
en cheeta’s. Daar bestudeert ze de ecolo-
gie van deze belangrijke grote katachtigen 
en werkt ze aan natuurbeschermings-
plannen gericht op het verminderen van 
mens-carnivoorconflicten. 

In haar lezing vertelt dr Dickman over de 
moeilijkheden van het werken in een gebied 
waar hekserij en mythologie dagelijkse kost 
zijn, en deelt ze de successen die voortko-
men uit haar werk. Locatie is het auditorium 
van de Kunsthal, de ontvangst en de borrel 
na afloop zijn in het museum. In het voor-
programma spelen studenten van Codarts 
fragmenten uit de Hoboken Verzeichnis van 
Joseph Haydn. Kaarten zijn online te koop 
via hobokenlecture.nl.

Vaccineren Ja!/Nee? 
Samen met het Erasmus MC maken we 
weer een tentoonstelling over een actueel 
biomedisch onderwerp: vaccineren, waar-
over een verhit debat woedt. ‘Vaccineren 
Ja!/Nee?’ gaat in op veelvoorkomende 
onderwerpen in het vaccinatiedebat en 
injecteert iedereen met wetenschappelijk 
onderbouwde en feitelijke informatie om 
een goed geïnformeerde keuze te kunnen 
maken. Bezoekers kiezen ‘ja - prima’ of 
‘nee - liever niet’ en komen elkaar tegen bij 
het groepsimmuniteit-spel dat laat zien waar 
het bij vaccinatie om draait: de gezondheid 
van ons allemaal. Vanaf 1 december 2019 
in de Jelle Reumer-zaal. 

New Habitat 
Erik Hijweege keert terug in het museum 
met een nieuwe foto-expositie, getiteld 
‘New Habitat’. Net als bij ‘Endangered’ 
(waarmee hij in 2014 exposeerde) brengt 
hij met uitsterven bedreigde dieren onder 

de aandacht. Erik verplaatst ze naar een 
nieuwe, veilige leefomgeving. Afrikaanse 
olifanten voelen zich thuis in de Italiaanse 
Dolomieten en de Rothschildgiraffe heeft 
zich gevestigd op IJsland. De keizerspin-
guïns die werden gefotografeerd op het 
kruiend ijs bij Hindeloopen lijken Antarctica 
nooit te hebben verlaten, en langs een  
Rotterdamse havenkade sluipt een luipaard. 
Het natte collodiumprocedé - een negen-
tiende-eeuwse fototechniek - levert beelden 
op van een bijzondere esthetiek en kracht. 
Vanaf 19 januari in de Van Roonzaal.
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Agenda
 
t/m 17 november 2019 
Wilde Bloemen 
kleurrijke kwetsbaarheid

5 oktober t/m 8 december 2019 
Turn the tide - vogels rond de 
Noordzee 
foto’s van Sijmen Hendriks

11 december 2019 
Hoboken Lecture: Amy Dickman 
‘Money, Myths & Man-Eaters’

t/m 5 januari 2020 
Stadsnatuur onder de loep 
foto’s van Judith Tielemans

1 december 2019 t/m 7 juni 2020 
Vaccineren Ja!/Nee? 
een prikkelende tentoonstelling

19 januari t/m 22 maart 2020 
New Habitat - bedreigde dieren 
gered 
foto’s van Erik Hijweege

G  Zeekoeten op de Britse Farne eilanden.  

    (Sijmen Hendriks)

G  Dr Amy Dickman is de negende Hoboken Lecture  

    spreker. (Johann Vorster)

G  'De tentoonstelling 'Vaccineren Ja!/Nee?' start  

    1 december 2019. (Pronk)


