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Digitale nieuwsbrief voor de Vrienden van Museon-Omniversum 
 

Beste Vriend, 

 

Dit is de derde digitale nieuwsbrief die je ontvangt. Je vindt hierin als eerste de datum 

en plaats van de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering legt het bestuur 

aan de leden een voorstel voor om de vereniging Vrienden op te heffen. In een notitie 

bij de vergadering legt het bestuur uit hoe ze tot dit voorstel is gekomen. Het betekent 

niet dat er een einde komt aan de Vrienden van het Museon-Omniversum. Vrienden 

zijn voor Museon-Omniversum heel belangrijk. De directie van Museon-Omniversum is 

dan ook van plan om een stichting op te richten met een aantrekkelijk 

donateursprogramma voor de Vrienden. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief een 

overzicht van de activiteiten van Museon-Omniversum en programmering:  

 Jaarvergadering 2023  

 Fototentoonstelling National Geographic Pristine Seas 

 Fototentoonstelling Groene Camera 2023 

 Nieuw in de Dome 

 Dinsdagmiddaglezingen 

 Nieuwe collectie-opstellingen 

 Nieuwsbrieven Museon-Omniversum 

 

Jaarvergadering 2023 

Tijdens de Jaarvergadering op zaterdagmorgen 22 april a.s. zal het bestuur een voorstel aan 

de Vrienden voorleggen om in te stemmen met een ontbinding van de vereniging per 1 

januari 2024. De achtergrond hiervan volgt hierna.  

 

In de afgelopen 2 jaar is met de directie van Museon-Omniversum besproken hoe het 

potentieel van de Vrienden en van de winkel beter kan worden benut. Hoe we nieuwe 

energie in de bestaande groep Vrienden kunnen krijgen en hoe we andere, jongere 

doelgroepen aan het museum kunnen binden. Hoe bovendien de fusie van Museon-

Omniversum, per 1 januari 2022, hieraan een impuls kan geven. 

 

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat dit het beste kan door de werving van Vrienden 

en het onderhouden van het vriendenbestand nadrukkelijker onder te brengen bij Museon-

Omniversum. Dit heeft óók betrekking op de exploitatie van de winkel. 

 

De directie van Museon-Omniversum ziet mogelijkheden om de Vrienden directer aan te 

spreken en te betrekken bij de activiteiten en hun een aansprekend donateursprogramma te 

bieden, passend bij de One Planet-ambitie. Uit de onder de Vrienden gehouden enquête 

blijkt dat veel Vrienden een trouwe groep leden zijn. Museon-Omniversum is van plan om 

een Vriendenstichting op te richten en zal in de tweede helft van 2023 aan de huidige 

Vrienden vragen om hiervan donateur te worden. Dat zal in het eerste jaar onder dezelfde 

voorwaarden als bij de vereniging zijn en voor dezelfde bijdragen. 
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Museon-Omniversum is volop bezig met het ontwikkelen van plannen voor de toekomst. De 

inhoud ervan geeft het bestuur van de vriendenvereniging vertrouwen dat een toekomst voor 

de Vrienden is gewaarborgd. Het bestuur hoopt dat dit vertrouwen wordt gedeeld door de 

huidige Vrienden. Op korte termijn is het van belang dat vele Vrienden de Jaarvergadering 

op 22 april a.s. bijwonen om het voorstel tot ontbinding van de vereniging te bespreken en 

daarmee in te stemmen. Per 1 januari 2024 rekent Museon-Omniversum op de steun van de 

huidige Vrienden om donateur te worden van de nieuwe stichting. 
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National Geographic Fototentoonstelling Pristine Seas 

Op woensdag 15 februari hebben wij de fototentoonstelling Pristine Seas van National 

Geographic geopend. ‘Pristine Seas‘ betekent ‘ongerepte zeeën’. De tentoonstelling toont 

imponerende beelden van wereldwijde oceaan-expedities. Zo’n 60 foto’s van onder andere 

Enric Sala laten zien hoe het National Geographic Pristine Seas-team bewoners, lokale 

gemeenschappen en regeringen ondersteunt bij het creëren van beschermde maritieme 

gebieden, waar visvangst volledig verboden is. Sinds 2008 heeft het team maar liefst 36 

expedities uitgevoerd – van tropische koraalriffen naar ijsbergen – en geholpen bij het 

opzetten van 27 beschermde gebieden. Meer dan 6,5 miljoen m2 oceaan zijn hierdoor 

beschermd! 

 

Meer info: www.museon-omniversum.nl/tentoonstelling/national-geographic-pristine-seas 

 

 
 

Fototentoonstelling Groene Camera 2023 

De Groene Camera is dé fotoprijs voor Nederlandstalige natuurfotografen en wordt 

georganiseerd door PiXFACTORY, uitgever van o.a. Natuurfotografie Magazine en 

natuurfotografie.nl. PiXFACTORY wil natuurfotografen een podium bieden en wil 

natuurfotografie bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Museon-Omniversum 

steunt deze doelstellingen en toont jaarlijks alle winnaars en genomineerden in de Groene 

Camera-zaal.  

 

De wedstrijd telt drie onderdelen: Natuurfotograaf van het jaar, Natuurfoto van het jaar (voor 

verschillende categorieën) en Natuurtalent van het jaar. Op zaterdag 15 april worden de 

http://www.museon-omniversum.nl/tentoonstelling/national-geographic-pristine-seas
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winnaars van de Groene Camera 2023 bekend gemaakt en de tentoonstelling geopend in 

Museon-Omniversum. 

Nieuw in de Dome 

Op 15 februari is onze prachtige nieuwe grootbeeldfilm Secrets of the Sea in première 

gegaan. Het 840 m² grote koepelscherm verandert in een groots, exotisch 

onderwaterparadijs. De vreemdste en spectaculairste oceaanbewoners komen voorbij. Van 

schattige dwergzeepaardjes en slimme inktvissen tot mantaroggen, tijgerhaaien en een 

kokosnootoctopus. Verbazingwekkende maritieme wezens die je waarschijnlijk nooit eerder 

zag. De grootbeeldfilm van de regisseurs Jonathan Bird (Ancient Caves) en Howard Hall 

(Under the Sea, Coral Reef Adventure) is opgenomen bij onder meer de Filippijnen, Mexico, 

Tahiti, Indonesië, Palau, Hawaii en Californië.  

Meer informatie: www.museon-omniversum.nl/film/secrets-of-the-sea 

 

Avondprogrammering  

In de avond beleef je in het grootbeeldfilmtheater live muziekvoorstellingen, 

planetariumshows in samenwerking met NOVA en specials, zoals The Arctic Noorderlicht 

Experience (t/m 2 april). Ook zijn er cinemafilms en livestreams van voorstellingen uit het 

Royal Opera House in Londen te zien. We zijn goed bereikbaar met OV en auto en gelegen 

buiten de drukte van de stad. Kom langs voor een gezellige avond uit en laat je inspireren! 

 

In maart zie je in de avond in Museon-Omniversum: 

2 - 12  Cinemafilm Onder het Maaiveld 

3 & 17  Ook vertonen wij de grootbeeldfilm Black Hole 

First Picture, waarna sterrenkundigen van 

NOVA een planetariumshow zullen geven. 

http://www.museon-omniversum.nl/film/secrets-of-the-sea
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10  Droom weg bij muziek van componist Gustav 

Holst onder een dynamische sterrenhemel bij 

The Planets (live gespeeld door pianoduo 

Scholten en Janssens). 

 

18 & 19  Ter ere van St. Patrick’s Day is het hele 

weekend de film Ireland te zien. 

24  Geniet van piano- en vioolmuziek bij Einaudi: In 

a Timelapse (live gespeeld door Emma 

Roijackers en Koenraad Spijker). 

31  Ook organiseren wij weer met NOVA een Star 

Party, dit keer met een lezing over snelle 

veranderingen aan de hemel. 

Verder zijn de grootbeeldfilms Secrets of the Sea en The 

Arctic: Our Last Great Wilderness ook in de avond te zien. 

 

 

Dinsdagmiddaglezingen 

Er komen weer veel interessante lezingen aan. Zie hier de opsomming van maart en kijk op 

onze website voor het totale lezingenoverzicht. Wist je dat je je ook kunt aanmelden voor de 

lezingennieuwsbrief?  

  

https://www.museon-omniversum.nl/paginas/agenda?filter=lezing
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Nieuwe collectie-opstellingen 

We vertelden al over de nieuwe National Geographic fototentoonstelling Pristine Seas. 

Tentoonstellingen worden altijd aangekleed met bijpassende collectie-items, zorgvuldig 

uitgezocht door onze collectiemedewerkers. Bij deze tentoonstelling zijn bijvoorbeeld een  

rode diepzeekrab en een langoest te bewonderen, die ook de schoonheid van de zeeën en 

oceanen tonen.  

 

Een langoest is een kreeftachtige. In tegenstelling tot zeekreeften hebben ze geen scharen. 

Wel hebben ze lange antennes. De langoest wordt wereldwijd intensief bevist. Ook is er 

koraal te zien met een wel heel bijzondere vorm: hij lijkt op hersenen, vandaar de benaming 

hersenkoraal. Maar wat is koraal precies? Koraal bestaat uit zeer kleine zeediertjes, 

poliepen. Samen bouwen deze poliepen een skelet van kalk. Dat is hun geraamte. De 

diertjes vangen algen en maken daar weer nieuwe kalk van. Elk jaar groeit dat levende 

koraal verder. Hersenkoraal komt voor in allerlei zeeën op de wereld, van Curaçao tot 

Australië. Omdat de zee steeds warmer wordt, gaat het met veel koraalsoorten nu niet zo 

goed. Om het koraal te redden moeten er betere en strengere milieuwetten komen. De 

karetschildpad verblijft graag bij koraalriffen. Hij wordt als ernstig bedreigd beschouwd en 

staat op de Rode Lijst van de IUCN. 
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Actualiteitenvitrine 

Bij de ingang van het museum vind je een actualiteitenvitrine. We lichten 2 onderwerpen uit 

dit onlangs in de vitrine te zien waren.  

  

Een dodo spotten op Mauritius? 
Het Amerikaanse gentechbedrijf Colossal 
Biosciences wil uitgestorven diersoorten 
tot leven wekken. Naast de Tasmaanse 
tijger en de wolharige mammoet is de 
dodo aan de lijst toegevoegd. De 
terugkomst van de dodo is inmiddels geen 
wensdenken meer, de eerste stappen zijn 
al gezet. Het genoom – de complete 
verzameling erfelijk materiaal – is 
ontcijferd. Nu nog een geschikt ‘draagei’ 
vinden en de dodo kan weer worden 
uitgezet op Mauritius. Het klinkt 
eenvoudiger dan het is en over de 
ethische en biologische aspecten van 
dergelijke experimenten is het laatste nog 
niet gezegd. 
 
Cliché van Hollanders op Mauritius, 1900-
1950. Coll. nr. 223472 
 
 

 
 

 Koloniale natuur 
Naast kunst en culturele objecten zijn er in de 
koloniale tijd ook veel natuurlijke objecten 
verzameld. Over de teruggave van geroofd en 
onrechtmatig verkregen koloniaal erfgoed, zoals 
beelden en dolken, wordt volop gediscussieerd. 
Maar kan een opgezette vogel of een fossiel ook 
koloniaal erfgoed zijn? De Indonesische 
regering vindt van wel. Zij vragen onder andere 
een belangrijke collectie fossielen terug die zich 
in Nederland bevindt. Ook in de collectie van 
Museon-Omniversum komen natuurhistorische 
voorwerpen voor die zijn verzameld in gebieden 
die door Nederland gekoloniseerd zijn geweest, 
zoals deze paradijsvogels uit Indonesië en 
Nieuw-Guinea. Deze vogels werden in groten 
getale meegenomen naar Europa, voor het 
gebruik van hun veren op bijvoorbeeld hoeden, 
maar ook in de vorm van balgen voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Balgen van de Grote paradijsvogel, Paradisaea 
apoda (Linnaeus, 1758), coll. nrs. 54681, 92636 
en 92638 a 
 

 
 

 

Nieuwsbrieven 

Gerichte informatie en tips over onze activiteiten, collectie, films, lezingen en/of 

avondprogramma ontvangen? Meld je aan voor een of meerdere nieuwsbrieven op onze 

website (onder het kopje Menu > Nieuwsbrief). 

https://www.museon-omniversum.nl/pagina/nieuwsbrief
https://www.museon-omniversum.nl/pagina/nieuwsbrief

