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ROTTERDAM (ANP) – Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gaat informatie over de varkensgriep opnemen in de lopende

tentoonstelling H5N1. Dat heeft conservator Kees Moeliker maandag gezegd.

De tentoonstelling is sinds half februari te zien. Daarin toont het museum de evolutie van het griepvirus en de voortdurende strijd die wetenschappers
leveren om het gevaar voor de volksgezondheid voor te blijven. „Dat thema is de laatste dagen wel heel erg actueel geworden", aldus Moeliker.

Op wat voor een manier het virus in de expositie een plekje krijgt, is nog niet helemaal bekend. De huidige tentoonstelling begint op een Aziatische
vogeltjesmarkt, waar de ’reiziger’ een virus onder de leden krijgt. Een ’bodyscan’ op het vliegveld laat zien hoe ernstig de bezoeker eraan toe is. Via een
nieuwsuitzending wordt al snel duidelijk dat „een aantal kuchjes later" duizenden mensen besmet zijn en lijkt een pandemie met honderden doden
onafwendbaar.

De expositie vindt plaats in het kader van het Darwinjaar in 2009. Het is 200 jaar geleden dat de wetenschapper werd geboren en 150 jaar geleden dat
hij zijn evolutieleer publiceerde.

„Organismen zijn het beste voorbeeld van de evolutie. Ze kunnen binnen 24 uur veranderen", legde Moeliker de keuze voor de tentoonstelling uit. „Het is
niet zo dat we mensen met een wijze boodschap naar huis willen sturen, maar we willen wel dat onze bezoekers zich bewust zijn van de risico’s van de
mogelijke uitbraak van een griepvirus".

De tentoonstelling is nog tot eind oktober te zien. In maart verscheen een speciaal voor H5N1 ontwikkelde online game The Great Flu. De speler staat in
de schoenen van een internationale organisatie die de strijd moet aanbinden met de dreigende grieppandemie.

Lees ook:

Varkensgriep nu ook in Groot-Britannië
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