
ZINSBEGOOCHELING (8 juni 2012) 
 
 
Jaren geleden was ik vaste klant van het Omniversum in Den Haag. In deze bioscoop 
worden de films op een scherm in de vorm van een immense koepel vertoond en dat  
levert een  zeer realistisch 3D-beeld op. Hoewel het redelijk gedateerd is (want 
inmiddels zitten we bij veel films in de gewone bioscoop met maffe brilletjes naar 
3D-effecten te kijken) is het Omniversum nog steeds springlevend, getuige de 
website.  
De eerste keer dat ik het bezocht kwam ik naar buiten met een knallende koppijn. 
Begrijpelijk; je zintuigen krijgen informatie die niet klopt -niet jij beweegt maar 
slechts het beeld waar je naar kijkt- en je lijf raakt er behoorlijk van in de war. Mijn 
klacht viel in het niet bij die van een vriendin; die werd zo misselijk van de 
3-dimensionale beelden dat ze het op een drafje zette naar de wc om over te geven. 
 
Vroeger moesten we dus een eindje rijden om deze zinsbegoocheling aan den lijve 
mee te maken; inmiddels niet meer. En, behalve de bioscopen, is er in onze nabije 
omgeving nog een plek waar je dat kunt ondervinden: het planetarium in Toldijk.  
Nadat je je door een achtertuin vol nagebouwde monumenten (de Eiffeltoren, de  
toren van Pisa) al hebt lopen verbazen, stap je vervolgens het bolplanetarium in.  
Alsof je de aardbol instapt om een ruimtereisje te gaan maken. In die bol (of koepel, 
het is maar net van welke kant je hem bekijkt) staat de aarde afgebeeld.   
Na veel, interessante en ook ludieke informatie over de invloed van het heelal op  
'de Ontsloping of Vernieling van onze Aardbol, of het gantsche Zonne-stelzel' (aldus 
dominee Eelco Alta, overleden in 1798), vindt onze gids het tijd om de bol om ons 
heen te draaien. En krijgen we zicht op de andere helft van de aarde.  
Maar dat draaien dus; je hebt geen idee dat het die bol is; je bent er heilig van  
overtuigd dat jij zelf draait. Overgevoelige typjes met een hardwerkend 
evenwichtsorgaan of neiging naar claustrofobie krijgen nu de kans hun neurose te 
bevechten. Maar het is té leuk om niet mee willen te maken. En, troost u, u kunt 
uitstappen. En dan stap je niet een zwaartekracht-loze ruimte in maar gewoon op het 
groene gras in de achtertuin van de familie Olthof. 
  
Voor als u er nog niet geweest bent: Gaan dus, alleen al om u te verbazen over wat 
twee mensenhanden in hun vrije tijd hebben kunnen maken; ons eigen 
Oost-Nederlandse Omniversum. En over wat een genie de bouwer, Henk Olthof 
(overleden in 2010) geweest moet zijn.  


