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Evolutie van de menselijke geest
Aat Drogendijk houdt zich na zijn 
emeritaat als hoogleraar Gynaecologie 
en Verloskunde aan de Erasmus 
Universiteit al meer dan tien jaar bezig 

met schilde-
ren om zijn 
gevoelens, 
gedachten en 
kennis van 
de natuur uit 
te beelden. 
Hij gebruikt 
daarbij een 
eigen tech-
niek, de 
schilderplas-
tiek. Zijn 

werken zijn samengesteld uit ontwor-
pen, uitgezaagde en daarna gekleurde 
figuren uit hardboard, vastgelijmd 
direct of middels een plat voetje op 
een eveneens gekleurde onderlaag van 
houtvezelplaat. Samen met de daar-
door ontstane schaduwen wordt de 
expressie van de werken op een bijzon-
dere manier versterkt. 
   Onder de titel ‘Evolutie van de 
menselijke geest’ exposeert prof.dr 
A.C. Drogendijk van 1 augustus t/m 
1 november 2009 negen werken met 
de titels Ons heelal, Onze aarde, Leven, 
Bewustzijn, Zelfbewustzijn, Godheid, 
Empathie, Intelligenties en Computergeest. 
Over het werk ‘Bewustzijn’ schrijft 
Drogendijk: ‘In de ontwikkeling van 
de apen deed zich, mede als basis voor 
een toenemende graad van bewustzijn, 
een toeneming van het hersenvolume 
voor. Uit in Afrika levende apen zijn 
mensen geëvolueerd die zich van 
daaruit in de laatste twee miljoen jaar 
over de aarde verspreidden. Op de 
schilderplastiek zijn afgebeeld, tegen 
een toenemend lichtgekleurde achter-
grond, de schedelomtrekken van een 
hedendaagse mensaap, een vroegere 
aapmens, drie vroegere menssoorten 
en de huidige mens (Homo sapiens).’

ASOkunst
De tentoonstelling ‘ASOkunst! - kin-
deren schilderen hun leven’ vormt het 

hoogtepunt van een landelijke mani-
festatie waarbij kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar beeldende kunst ont-
dekken als vrijetijdsbesteding. Verliefd 
zijn, verdriet hebben, samen plezier 
hebben, pesten of gepest worden, ruzie 
met vrienden, boos zijn. Hoe voelt dat 
en hoe verbeeld je dat? Welke AS(s)
Ociaties heb je daarbij? Deze vragen 
vormden het uitgangspunt voor de 
kinderen en hun begeleidende kunste-
naars. Via hun werken gaan de kinder-
kunstenaars een dialoog aan met het 
publiek over het leven in de oude wij-
ken. In het Natuurhistorisch Museum 
exposeren kinderen van de buurthui-
zen Westerpoort, de Vlieger, Vreewijk 
en Open Haard, de Mariaschool en 
de Dukdalfschool. Bijna alle kinder-
kunstenaars waren aanwezig tijdens 
de feestelijke opening op 24 juni. De 
tentoonstelling duurt nog t/m 9 sep-
tember 2009.

Fauna & Gemeenschap
Vanaf 5 juli zendt TV Rijnmond elke 
zondag om 17.15 uur, acht weken lang 
(en elk uur herhaald) de belevenissen 
van Frédérique Spigt en Kees Moeliker 
uit in ‘Fauna & Gemeenschap’, een tele-
visieserie over onverwachte ontmoetin-
gen met de Rotterdamse dierenwereld. 
   Frédérique Spigt had eigenlijk bio-
loog willen worden, werd uiteindelijk 
zangeres, maar zit vol vragen over de 
stadsnatuur. Kees Moeliker, conserva-
tor van het NMR, kent de verrassende 
diversiteit van de Rotterdamse fauna als 
geen ander. In een monsterlijke pick-

up truck gaan ze samen op onderzoek 
uit, met een vingercamera. Fré raakt 
gebiologeerd door de kaasvlieg en 
schiet bijna vol als er meerkoeteneieren 
uitkomen. Kees wordt pas echt enthou-
siast als hij een platgereden eend van 
het asfalt schraapt of het skelet van 
een roofvogel opgraaft. Samen delen 
ze nieuwsgierigheid, verwondering en 
een bijzonder gevoel voor humor. Zo 
vinden ze bloedwormen, pissebedden, 
halsbandparkieten, wolhandkrabben 
uilenballen en zowaar een zeeprik. 
Midden in de stad ontdekken ze een 
nest jonge spreeuwen en een enorme 
school karpers. Slaat de stadsfauna 
voor het razende tweetal op de vlucht 
of vinden ze net niet wat ze zoeken? 
De conservator heeft in het museum 
altijd wel een opgezet of opgeprikt 
exemplaar met een bijzonder verhaal. 
   Nog tot 23 augustus op TV Rijnmond. 
Alle uitzendingen (en bonusmateriaal) 
zijn terug te zien op de F & G-wesite: 
www.faunaengemeenschap.nl. 
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Museumnieuws

Agenda

t/m 9 september
ASOkunSt!
kinderen schilderen hun leven

t/m 25 oktober
H5N1 - De evolutie van een griepvirus

1 augustus t/m 1 november
EvOlutiE vAn dE mEnSElijkE gEESt 
schilderplastieken van 
prof.dr A.C. Drogendijk

G ‘Bewustzijn’, schilderplastiek, 90 x 90 cm. 
(Aat Drogendijk)

G Opening ASOkunst. (Jaap van Leeuwen)

G Met wolhandkrabben op de Nieuwe Maas. (Vincent Rozenberg)


