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Vervlogen tijden? 
In de tentoonstelling ‘Vervlogen tijden?’ 
portretteert kunstenaar en bioloog Rafael 
Martig Nederlandse weidevogels – levens-
groot en niet op een paaltje in de polder 
maar in een museale setting. Voor zijn 
olieverfschilderijen stonden grutto, kievit, 
kemphaan en scholekster uit onze collectie 
model. Deze historische museumexempla-
ren, afkomstig uit de Zuid-Hollandse veen-
weiden, staan in de tentoonstelling oog in 
oog met hun eigen portretten. Ze stellen de 
bezoeker de indringende vraag ‘Hoe lang 
duurt het nog voordat we de Nederlandse 
weidevogels alleen nog in natuurhistori-
sche musea kunnen zien? Zijn het vervlo-
gen tijden of ondernemen we actie?’. De 
schilderijen van Rafael Martig zijn te zien 
in de Van Roonzaal van 19 september t/m 
29 november 2020.

Expo met corona-update 
De tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ 
over het vaccinatiedebat is verlengd t/m 
10 januari 2021 en uitgebreid met een 
speciale corona-update die draait om de 
vraag ‘Wanneer is er een vaccin tegen 
COVID-19?’. Het antwoord weet niemand, 
maar Bart Haagmans, viroloog en on-
derzoeker coronavirussen op de afdeling 
Viroscience van het Erasmus MC, laat zich 
optimistisch uit in de tentoonstelling: “Een 
werkzaam COVID-19 vaccin komt er!”. 
Dankzij stevige inhoudelijke inbreng van 
onze buren van het Erasmus MC wordt  

duidelijk welke fases er tijdens de ontwik-
keling van een vaccin doorlopen worden 
en waarom dit zo lang duurt. Ook geeft de 
update informatie over welke typen vaccin 
er tot de mogelijkheden behoren bij het ont-
wikkelen van een vaccin tegen COVID-19 
en wat de risico’s zijn als we de fases van 
ontwikkeling te snel doorlopen. De urgen-
tie van een vaccin vat Marion Koopmans, 
hoofd van de afdeling Viroscience, mooi 
samen: “De beste manier om van de  
1,5 meter samenleving af te komen is  
een COVID-19 vaccin.”

Hoe alles begon 
Het nieuwe boek ‘Hoe alles begon’ is 
een graphic novel - een stripverhaal met 
lopende tekst - dat laat zien hoe na de 
oerflits de kleinste deeltjes steeds groter en 
complexer werden en hoe ze uiteindelijk de 
levende cellen werden, waar ook wijzelf 
van gemaakt zijn. Het boek is een reis door 
de tijd; langs het ontstaan van ons ster-
renstelsel, de aarde, de maan, de oceanen 
en de evolutie van alle vormen van leven, 
tot het ontstaan van (oer)mensen, steden 
en machines. De aansprekende illustraties 
die Adriaan Bijloo voor ‘Hoe alles begon’ 
maakte, vormen samen big history - de 
grote geschiedenis - en een kleine maar 
fijne tentoonstelling in de Haverhorst 
Vestibule van het museum, van 5 september 
t/m 29 november 2020. Met een speciale 
speurtocht tijdens de Kinderboekenweek 
en in de herfstvakantie.
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Agenda 
t/m 6 september 2020
Roos Holleman: Wallacea
vogelhuiden verzameld en getekend

t/m 10 januari 2021
Vaccineren Ja!/Nee?
een prikkelende tentoonstelling

5 september t/m 29 november 2020
Hoe alles begon - van oerflits tot nu
boekillustraties van Adriaan Bijloo

19 september t/m 29 november 2020
Vervlogen tijden?
schilderijen van Rafael Martig

G Grutto - olieverf op doek. (Rafael Martig) G Illustratie uit ‘Hoe alles begon’. (Adriaan Bijloo)G ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ met corona-update duurt 

t/m 10 januari 2021. (Pronk Studio)

Reuzenalk in de Noordzee 
Bijna 25.000 uur zoeken op 15 strandlo-
caties tussen Zeeuws Vlaanderen en Zand-
voort, door dertig fossielenverzamelaars. 
Die inspanning leverde in vijf jaar 91 botjes 
op van de reuzenalk (Pinguinus impennis), 
waarvan er 24 (deels als afgietsel) in de 
collectie zijn opgenomen. Die tonen aan 
dat de reuzenalk in de afgelopen millennia 
geen zeldzame dwaalgast was in de zui-
delijke Noordzee, maar een algemene of 
geregelde wintergast. 14C-dateringen rekken 
de periode waarin ze hier voor de kust 
rondzwommen op van de Romeinse tijd tot 
meer dan 48.000 jaar geleden. De on-
diepe en visrijke zuidelijke Noordzee moet 
een geschikt overwinteringsgebied geweest 
zijn voor reuzenalken die noordelijker 
nestelden. In de aanwinstenvitrine in ‘Opge-
raapt Opgevist Uitgehakt’ is nu een selectie 
van deze botjes samen met een model van 
een reuzenalk tijdelijk tentoongesteld.


