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Hoboken Lecture 
Op 8 november 2017 bezochten meer 
dan 200 gasten de zevende Hoboken 
Lecture door professor Dame Jane Francis, 
directeur van British Antarctic Survey. We 
waren te gast in het auditorium van onze 
buren, de Kunsthal. De lezing werd in-
geleid met muziek uit Haydn’s ‘Hoboken 
Verzeichnis’ uitgevoerd door het Codarts 
Agathe Ensemble. Professor Jaap Sinninghe 
Damsté (NIOZ) leidde de spreekster 
en haar onderwerp in. Hij benadrukte 
daarbij hoe belangrijk het is om in het 
huidige klimaatonderzoek ook naar het 
verleden te kijken. In haar lezing ‘From 
Greenhouse to Icehouse’, presenteerde 
professor Jane Francis een helder en uit-
dagend overzicht van de geschiedenis en 
toekomst van het klimaat van Antarctica, 
grotendeels gebaseerd op fossiele plant-
en en stuifmeel die ze zelf onder barre 
omstandigheden verzamelde. Na 
vragen en antwoorden, gemodereerd 
door Martijn van Calmthout (de Volks-
krant), overhandigde de gastheer van de 
avond, Kees Moeliker, de spreekster het 
traditionele blijk van waardering: een 
afgietsel van de allereerste hyena-coproliet 
(een 30.000 jaar oude fossiele keutel)  
die uit de Noordzee werd opgevist.  
De Britse ambassadeur, Peter Wilson CMG, 
sloot het sprekersprogramma af.  
Wilt u in 2018 zeker zijn van een plaats 
bij de achtste Hoboken Lecture: geef u 
dan nu al op via hetnatuurhistorisch.nl/
activiteiten/hoboken-lecture/tickets.html  

 

Taxidermie voor beginners 
Anna June van Duijn (1994) raakte op 
marktplaats gefascineerd door het aan-
bod van opgezette dieren - van indruk-
wekkende levensecht lijkende dieren tot 
treurige misbaksels. Zij vroeg zich af wie 
zich met het opzetten van dieren bezig 
houdt en waarom. Daarom zette ze haar 
angst voor bloed en horror opzij, stortte 
ze zich in de wereld van de taxidermie en 
prepareerde daarbij zelf(s) een vliegende 
hond. Tijdens dit afstudeeronderzoek voor 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
veranderde haar beeld van de taxidermist 
als creepy kluizenaar in die van een 
sociaal dier en maakte ze tekeningen die 
dit proces illustreren. Feit en fictie lopen 
daarbij door elkaar. Met ‘Taxidermie voor 
beginners’ laat Anna June van Duijn zien 
dat juist de dingen die je niet wilt weten 
en kennen je aangenaam kunnen  
verrassen. De tentoonstelling is te zien  
in de Haverhorst Vestibule en duurt  
t/m 25 februari 2018.

Nieuw in de Museumwinkel 
Van onze inmiddels beroemde Dode-
dieren-met-een-verhaal is een serie prent-
briefkaarten gemaakt, met klassiekers 
zoals de Dominomus, Verslikvis, McFlurry- 
egel, Tweede Kamermuis en CERN-marter. 
De kaarten kosten 1 euro per stuk, en 
er zijn ook koelkastmagneten. Voor lief-
hebbers van fossielen en meer reguliere  
museumstukken zijn er kaarten van de  
fossiele hyenakeutel en de gehoorde haas.

Nieuwe medewerkers
Wederom nieuws op het personele vlak. 
Bij de afdeling educatie is Marga Vroege 
in dienst getreden als museumdocent en 
bij Bureau Stadsnatuur zijn Niels Godijn 
en Rens de Boer dit jaar aangetreden als 
ecologen. Alledrie werken ze inmiddels 
alsof ze er al jaren zijn. Dat is ook een 
beetje zo. Marga heeft de afgelopen 
jaren als vrijwillig museumdocent in 
het museum een flinke staat van dienst 
opgebouwd. Niels was al als stagiair 
en later als freelance ecoloog betrokken  
bij diverse bSR-projecten en Rens was 
ook geen onbekende: in zijn middel- 
bare schooltijd inventariseerde hij 
sprinkhanen voor Bureau Stadsnatuur. 
De directie is verheugd over deze 
prachtige aanwinsten.  
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Agenda
 
21 januari t/m 8 april 2018
Doorgelicht
röntgenkunst van Arie van ’t Riet  

t/m 7 januari 2018  
Raoul Deleo - Terra Ultima 
de ontdekking van een onbekend continent

t/m 25 februari 2018 
Taxidermie voor beginners 
illustraties van Anna June van Duijn

t/m 4 maart 2018 (verlengd) 
Spreeuw Centraal  
kijken door de lens van Jasper Doest

vanaf 14 april 2018 
Nederland zoemt 
wilde bijen en hommels

G Het opzetten van een banaan. (Anna June van Duijn)G  Dame Jane Francis ontvangt een aandenken  

    aan de Hoboken Lecture. (Marten van Dijl)

G  Rens de Boer (links), Marga Vroege en  

    Niels Godijn. (Kees Moeliker)


