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Dominomus met collega's in 'hall of fame' 

ROTTERDAM - De dominomus krijgt postuum, met een aantal bekende andere 
huismussen, een 'hall of fame'. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vond dat 
de beroemde vogel gezelschap moest krijgen.  

De dominomus liep vorig jaar een fataal schot op, omdat het rondvloog door de hal van 
Domino Day, waar de wereldrecordpoging dominostenen omgooien werd gehouden.  

Zo komt zeer waarschijnlijk de Britse cricketbalmus naar Rotterdam. Het onfortuinlijke 
soortgenootje kwam aan zijn einde, doordat het tijdens een partij cricket uit de lucht werd 
gegooid, vertelt conservator K. Moeliker woensdag. Het dier is net als de dominomus 
opgezet en kreeg een ereplek in het museum van de Marylebone Cricket Club in 
Londen. Moeliker is in Engeland geweest en de mus zag er nog „zeer exposabel” uit.  

„Wij zijn al geruime tijd op zoek naar andere beroemde mussen en deze is op 
vergelijkbare dramatische wijze om het leven gekomen als de dominomus”, aldus de 
conservator. Ook wil het museum de eerste huismus die eind 1881 als immigrant de 
Verenigde Staten heeft bereikt uit New York halen. Hetzelfde geldt voor de eerste 
huismus in Afrika. De vogel is vermoedelijk in het bezit van een museum in Zuid-Afrika. 
Andere beroemde mussen die bijvoorbeeld in kolenmijnen hebben geleefd, kunnen zich 
nog aandienen.  

Het kadavertje van de dominomus - sectie op het vers ontdooide stoffelijk overschot 
wees uit dat het een jong vrouwtje was - is eind december „in alle stilte” geconserveerd. 
Het is de huispreparateur van het museum volgens Moeliker gelukt om, ondanks de 
zware beschadigingen, er een fraai preparaat van te maken. De mus heeft als sokkel 
een doosje met dominostenen gekregen en draagt een label met catalogusnummer 
NMR 9989-00002269.  

De dominomus wordt op 14 november - precies een jaar na haar eerste sterfdag - voor 
eerst aan het grote publiek getoond. Dat gebeurt tijdens de opening van een grote 
tentoonstelling over de huismus. Tot die tijd blijft ze in de kast bij de andere opgezette 
huismussen.  
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