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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: Debatnacht over de huiskat op 9 december,

eenmalige vertoning van Fauna en Gemeenschap 'The Movie' op 17 december,

tentoonstelling van meestertekenaar Jan van der Kooi, tentoonstelling 'Het Kuurtje, hoe

lang nog?' over antibiotica, de kerstactiviteit met wolf Huma, een nieuwe les voor het

voortgezet onderwijs en een steenmarter in Park de Twee Heuvels.

Museum

Het kattendebat op 9 december

Onze huiskat: lieve stoeipoes of

moordlustige straattijger? Het

gevaarlijkste roofdier van de stad ligt nu

misschien wel op uw bank: onze

vertrouwde huiskat. Want glipt hij straks

weer door het kattenluikje naar buiten,

dan transformeert hij in een

meedogenloze killer. Duizenden vogels,

muizen en andere dieren eindigen in een

poezenbek. Althans, dat is wat bioloog en

publicist Jelle Reumer ons wil doen

geloven. Zijn opvatting is: �Timmer het

poezenluik dicht�. Frans Stafleu,

dierethicus van de Universiteit Utrecht is

Fauna & Gemeenschap 'The Movie'

Zangeres Fr�d�rique Spigt en

museumbioloog Kees Moeliker maakten in

2009 en 2010 furore met hun TV-

Rijnmond televisieserie Fauna &

Gemeenschap waarin zij de kijkers een

bijzondere blik op de Rotterdamse

dierenwereld voorschotelden. De zestien

afleveringen hardcore stadsnatuur zijn

onlangs speciaal voor het Wildlife Film

Festival Rotterdam 2016 gecompileerd

tot �Fauna & Gemeenschap � The

Movie�. De film zal nu ook eenmalig

worden vertoond op de plaats waar het

allemaal begon: in Het Natuurhistorisch.

De Hoboken Salon zal voor de

gelegenheid worden omgetoverd tot

bioscoopzaal en Kees Moeliker

introduceert de film. Na afloop serveert de

Dode Dieren Bar roadpizza naast de

drankjes. Aantal plaatsen is beperkt dus

wees er vroeg bij, maar bedenk wel

'Fauna & Gemeenschap � The Movie' is

niet geschikt voor kijkers met een zwakke



het niet met Jelle eens. Hij meent dat niet

voorbijgegaan mag worden aan het

welzijn van het huisdier: �Vrije uitloop is

ook voor katten goed�. Welke

dierenliefhebber heeft hier het gelijk aan

zijn kant? Daarover gaat u met de experts

in debat onder leiding van Inge Janse. Op

vrijdag 9 december aanstaande gaan

Jelle en Frans met elkaar in debat tijdens

het kattendebat van de Debatnacht van

Arminius. Meer informatie, volledig

programma en kaarten op

www.debatnacht.nl

maag. Zaterdag 17 december 2016,

aanvang 20:00 uur. Museum en kassa

open om 19:30 uur. Entree 10,- inclusief

toegang tot het museum, passende

hapjes en een drankje. Koop tickets hier.

Bekijk de trailer.

Tentoonstelling

Jan van der Kooi � meestertekenaar

Tekenen begint voor deze kunstenaar met

studie. Voordat hij zijn werk op papier zet,

verdiept hij zich in het kleinste detail van

de anatomie van zijn onderwerp. De

morfologie van tijger, apen en andere

dieren heeft hij in de vingers �n in het

hoofd en hij weet hoe de beesten zich

gedragen.Zijn tekeningen weerspiegelen

�het resultaat van een synthese tussen

wat ik weet en wat ik zie�. Het werk heeft

daardoor een verbluffende gelijkenis met

dat van oude meesters. Kenners noemen

hem dan ook niet voor niets Leonardo�s

leerling. De kunstenaar zelf blijft daar

nuchter onder: hij studeert en gaat met

een welhaast maniakale gedrevenheid

door met tekenen en schilderen. Te

bezichtigen tot half maart 2017.

Educatie



Kerstactiviteit

Tijdens de kerstvakantie vieren ook onze

dieren kerst. Toch? Stap in het verhaal

van onze wolf Huma die graag ook een

keer kerstfeest wilt vieren. Ontdek wie er

op zijn feest komt, wie de afhakers zijn en

of alle spullen voor een goed winterfeest

wel aanwezig zijn. Zo maak je puzzels,

zoek je naar ieniemienie kerstmutsjes die

vogels dragen, voel je in de voelvos en

zoek je ijskristallen bij elkaar. Er zijn twee

versies: voor lezende kinderen en zij die

dat nog niet kunnen.

Nieuwe museumles voor VO

Bij de tentoonstelling over antibiotica-

resistentie is een museumles voor het

voortgezet onderwijs gemaakt. In de les

maken de leerlingen kennis met

bacteri�n en evolutie en ontdekken wat

er kan gebeuren als bacteri�n evolueren.

Hoe snel worden bacteri�n resistent?

Wat is resistente TBC? Wat kunnen we

tegen antibioticaresistentie doen? En zijn

er eigenlijk nog meer organismen die zich

aan een andere omgeving aanpassen? In

verschillende zalen van het museum gaan

de leerlingen met deze vragen aan de

slag. De ontdekking van het antibiotica

door Alexander Fleming in 1928 wordt

toegelicht en vanuit daar maken ze een

reis door de tijd naar het heden. Meer

informatie.

Museuminspecteur worden

Musea saai en voor oude mensen? Niet kidsproof? Dat laten wij liever beoordelen door

onze jongste bezoekers zelf! Aan de hand van een inspectielijst beoordelen kinderen het



museum. En daar kunnen wij weer wat mee! Werden zij vriendelijk ontvangen, was alles

goed te zien, konden zij er iets spannends te doen en werden zij verrast? De beoordeling

kan door middel van een app of wordt thuis via de computer ingevuld. De jonge

museuminspecteurs maken kans op mooie prijzen. Laat maar komen die inspecteurs!

Bureau Stadsnatuur

Steenmarter in Park de Twee Heuvels

In opdracht van Gemeente Rotterdam voert Bureau Stadsnatuur dit jaar onderzoek uit

naar de ecologie van Park de Twee Heuvels in Rotterdam IJsselmonde. Naast een

inventarisatie van de planten en insecten in het park, zijn ook de broedvogels geteld.

Zoogdieren zijn echter moeilijker waar te nemen. Daarom is gebruik gemaakt van

verborgen camera�s met bewegingssensors. Op de beelden verscheen een opmerkelijk

dier: een steenmarter! Na de waarnemingen in het Zuiderpark is dit roofdier nu dieper

doorgedrongen in Rotterdam. De steenmarter is een nieuwkomer in de Rotterdamse

stadsnatuur, zo viel eerder al te lezen in Straatgras. Deze waarneming in het Park de Twee

Heuvels toont aan dat de steenmarter definitief vaste voet aan de grond heeft weten te

krijgen in Rotterdam-Zuid en dat het park in kwestie zeker ook ecologische waarde heeft.

Ten noorden van de Nieuwe Maas zijn steenmarters nog niet waargenomen, maar dat lijkt

nu slechts een kwestie van tijd.

Agenda



9 december

Het Kattendebat (Debatnacht, Aminius)

10 december

Inlooprondleiding door museum, gratis

17 december

Filmvertoning Fauna & Gemeenschap - The Movie, Hoboken Salon van het museum

24 december

Inlooprondleiding door museum, gratis

24 december t/m 8 januari

Kerstactiviteit Het Kerstfeest van Huma

1 januari

Museum gesloten

4 januari

Natuurspreekuur, laat je vondsten determineren door de conservator

7 januari

Inlooprondleiding door museum, gratis

1 februari

Natuurspreekuur laat je vondsten determineren door de conservator

Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl
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