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laatste dag van ‘De Grote Huismus Tentoonstelling’ 
Moederdag is musdag in Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
 
Zondag 13 mei eindigt ‘De Grote Huismus Tentoonstelling’ in het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam. Omdat die dag samenvalt met moederdag nodigt het museum kinderen van alle 
leeftijden uit om samen met hun moeder de tentoonstelling te komen bekijken. Moeders die in 
gezelschap van hun kind(eren) het museum bezoeken, betalen geen entree. De eerste twintig 
moeders die zich zondag 13 mei vanaf 11.00 uur melden, krijgen bovendien een originele 
Dominomusmok of een felbegeerd Dominomus T-shirt cadeau. 
 
‘De Grote Huismus Tentoonstelling’ waarin behalve de opgezette Dominomus, een aantal andere 
beroemde mussen en een keur aan mussenkunst te zien is, vraagt ook aandacht voor de dramatische 
afname van de huismus in met name de grote steden. Zo is in de afgelopen twintig jaar het aantal 
broedparen sommige Rotterdamse wijken met meer dan 95% gedaald. 
 
Cricketliefhebbers 
Hoewel het Natuurhistorisch Museum Rotterdam meestal een regionaal publiek heeft, trok ‘De Grote 
Huismus Tentoonstelling’ opvallend veel bezoekers uit het hele land, en zelfs uit het buitenland. Zo 
kwamen cricketliefhebbers speciaal naar de tentoonstelling om in de Wall of Fame van beroemde 
mussen de legendarische huismus te bekijken die in 1936 in Londen door een cricketbal werd gedood 
en - opgezet op dezelfde bal - geleend kon worden van het museum van de Marylebone Cricket Club 
in Londen. Ook de opgezette Dominomus trok veel bekijks. In totaal kwamen ruim 22.000 bezoekers 
naar ‘De Grote Huismus Tentoonstelling’.  
 
Dominomus terug naar Friesland 
Van 16 juni t/m 16 december 2007 zal de tentoonstelling te zien zijn in het Natuurmuseum Fryslân in 
Leeuwarden, waar de opgezette Dominomus haar langverwachte, doch tijdelijke, terugkeer op Friese 
bodem zal maken. 
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