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Librarian, Happy Easter, X
Op een bruine enveloppe staat deze tekst, bedoeld voor het
hoofd van de Cambridge University Library. Op 9 maart jl.
wordt naast haar kantoor een knalroze tas gevonden waarin
deze enveloppe. Inhoud: de twee mysterieus verdwenen
notitieboekjes van Darwin. Vermist sinds 2001.
De media besteedt in april 2022 aandacht aan deze
geheimzinnige “terugkomst” van de wereldberoemde
documenten. In het bruine exemplaar staat de schets van de
Tree of Life. Opgetekend in 1837. Darwin is dan weer terug van
zijn wereldreis met de Beagle en noteert een ‘ingeklinkte’ diepe
gedachte over de oorsprong van leven. Hij zet er boven ‘I
think’.
Dit bericht heeft Elsbeth aangezet een linosnede te maken:
‘Objet retrouvé, Life tree Darwin’s sketchbook’.
Tentoonstelling ‘Objet trouvé’ 23 april 2022, 11.00 tot 17.00 u
Voorterrein Nieuw & Meer ‘De Keet’, Oude Haagseweg 51

Ceci n’est pas un fossile

De redactie hoort over een tweede ingelijste print die op deze
tentoonstelling zal hangen. Alle reden om bij atelier Golden
Spike navraag te doen. Elsbeth put uit een rijke achtergrond
van verhalen uit de natuurhistorie:
In Zuid Afrika werd Marjorie Courtney-Latimer in 1938 door
lokale vissers gewaarschuwd dat er een merkwaardige vis was
gevangen. Of de museumcurator even wilde komen. Zij kon
haar ogen niet geloven, want het was een levende Coelecanth,
de ‘dino-vis’ die wetenschappelijk als uitgestorven werd
bestempeld. Door haar alertheid en aanhoudendheid is de
beschrijving van deze Coelecanth in Nature gepubliceerd.
Na deze ontdekking is een zoektocht losgebarsten naar levende
Coelecanthen. Dankzij verbeterde technieken om in diepzee
waarnemingen te kunnen doen, weten we nu meer over hun
gedrag en habitat. Genetisch onderzoek heeft ons geleerd dat
gedurende miljoenen jaren in het DNA evolutionair allerlei
wisselingen hebben plaats gevonden.
Van buiten zien ze er prehistorisch uit, van binnen zijn ze
helemaal aangepast aan hun biotoop.

“Ceci n’est pas un fossile”

Tiktaalik en zijn vrienden in
Archive Art Museum Beijing

