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Op 19 november 1994 overleed op slechts 63-jari-
ge leeftijd onze collectiebeheerder Niek Kerkhoff.
Nicolaas Cornelis Kerkhoffwerd op 3l mei l93I
geboren in Schiedam. Hij ging daar naar de
5-jarige H.B.S. en volgde vervolgens een H.B.O.-
opleiding op het gebied van het management van
de intramurale bejaardenzorg.Tben ik Niek leerde
kennen, inmiddels zo'n 12 d l3 jaar geleden, was
hij directeur van het bejaardentehuis van de
Humanistische Stichting voor Huisvesting en Ver-
zorging van Bejaarden, eveneens te Schiedam.

' romme l '

De beslommeringen en de zorgen die het leiden
van een bejaardenhuis met zich mee brengt wer-
den door Niek en zijn vrouw weggewandeld in de
natuur. Met hun beide dochters liepen ze dan door
de duinen, op zoek naar planten en vogels. "Als

dat ging vervelen, kwamen we via het strand terug.
Bry die wandelingen raapten we dan rommel op",
verklaarden Niek en zijn vrouw in een krante-inter-
view in 1985. Die rommel, dat waren botten van
zoogdieren die aanspoelden op het Maasvlakte-
strand. Het zou uitgroeien tot een internationaal
vermaarde collectie, die wetenschappers vanuit

Niek Kerkhoff t i jdens de wetenschapsdag, oktober 1992

(foto:Tineke van den Polder)

Alaska tot Moskou naar Nieks Schiedamse appar-
tement deden rerzen. De vele contacten met weten-
schappers maakten dat Niek Kerkhoff binnen de
amateur-paleontologie een zeer aparte plaats in-
nam. De'ontdekking' v an zljn collectie als belang-
rijke bron van informatie over het Nederlandse
Pleistoceen en Holoceen bracht Niek in contact
met onderzoekers van universiteiten en musea.
Hij bevond zich daardoor op het vaak wat gevoeli-
ge raakvlak tussen amateurs en professionals, en
wist zich in beide kringen thuis te voelen. Hij was
gedurende langere tijd secretaris/penningmeester
van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren.

vraagbaak

Voor het Natuurmuseum Roterdam was Niek gedu-
rende een periode van ongeveer l0jaar collectie-
beheerder van de fossiele zoogdieren. In die tijd
heeft hij de collectie twee maal volledig geordend
en gecatalogiseerd: v66r de brand van 1987 en n6
de brand. Daarnaast had Niek in het museum een
belangrijke vraagbaak-functie. Dikwijls kwamen
bezoekers - kinderen vaak - naar het museum met
een gevonden bot of kies. Niek was altijd bereid
om daar naar te kijken en er een oordeel over te
vellen. De didactische kwaliteiten die hij daarbij
ontwikkelde zorgden ervoor dat iedereen tevreden



vertrok: zelfs alsje een volstrekt oninteressant var-
kenskluifje had gevonden wist hij daar een zoda-
nig interessant verhaal omheen te vertellen dat het
toch een boeiende vondst werd. Een hoogtepunt
daarin vormden de jaarlijks terugkerende Weten-
schapsdagen. Niek zat achter een eigen'kraampje'
in de hal van het museum steevast met een geboei-
de schare bezoekers om zich heen. Met een publi-
catielijst - hieronder afgedrukt - van22 artikelen
en 66n boek leverde Niek ook op schrift een bijdra-
ge aan het vak van de paleontologie. Wie de lijst
bekijkt, ontdekt dat hij eigenlijk bezig was om
langzamerhand 'op stoom'te geraken. Niek had
nog veel plannen: fossiele hondachtigen, musku-
sossen en hyenas stonden op zqn wachtlijst om te
worden bestudeerd. Zljn voortrldige dood verijdelt
helaas een verdere ontwikkeling en verbreiding
van zljn kennis.
Met Niek Kerkhoff is voor het museum een toege-
wijde medewerker en voor de collega's een humor-
volle goede vriend heengegaan.

publicaties van Niek Kerkhoff:

1984:
* De Maasvlakte als gids voor het Pleistoceen van West Nederland.

C r a n i u m  l ( l ) : 9 - 1 0 .

|  985:
* Problemen bij het determineren van rundermolaren.

Cranium 2(2): 8.

I  986:
* Een vondst van Emys orbiculoris.Cranium 3(2):76-77.
x Zoogdierresten uit de Nederlandse bodem. Eigen uitgave,

Schiedam: 7 |  pp.

| 987:
* Twee femora van Erinoceus euroDoeus Linn6 en maten van

Mustel idae. Cranium 4(l  ) :  8-9.
* Fossiele resten van Emys orbiculoris Linnaeus, | 758, de Europese

moerasschi ldpad, van de Maasvlakte. Cranium 4 (2): 59 -66.

| 988:
* Fossiele resten uit de Westerschelde bij Ellewoutsdilk.

Grondboor & Hamer 42(314):79-83.
* Costor fber Linnaeus enTrogontherium cuvieri Fischer.Verschillen in

calcaneum,astragalus en epistropheus.Cranium 5(2): l0l-106.

| 990:
* Roofdierresten van de Maasvlakte. Cranium 7(l):47-49.
* Wie het kleine niet eert... (resten van Ernys orbiculoris van de

Belv6ddre en de Maasvlakte). Grondboor & Hamer 44(3):55-57.

t 9 9  t :
* Een astragalus van Odobenus sp. Cranium 8( | ): | | - | 2.
x (met D. Mol) Nieuwe tongbeenfragmenten van Pleistocene

zoogdieren. Cranium 8(l  ) :  |  5- |  9.

Niek Kerkhoff,  jul i  1985 (foto:Rotterdams Nieuwsblad)

* (met EJ.O. Kompanje) Vondst van coracord van Reuzenalk op

Maasvlakte in apri l  198 l .  Dutch Birding 3:96-98.
* (met D. Mol) Inventarisatie van de Nederlandse vondsten van de

Muskusos, Ovibos moschotus. Cran ium 8(2): 65-70.

1992:

* Zoogdieren uit  de Drentse bodem. Hoofdstuk l0 in: M. Rappol,

red., In de bodem van Drente. Lingua Terrae, Amsterdam: | 63- | 8 | .
* Hond of wolf l  Cranium 9(2):89- 104.
x Linkshandig prehistorisch jachtgerei. Westerheem 4 | (6): 264-267 .

|  993:

x Notities over de historie van de Pleistocene zoogdier

paleontologie in Nederland. Cranium l0( l) :  5- |  7
* De vondst van de maand (mammoetkiesje dp2). Cranium l0( l) :46.
* Zoogdier- en schildpadfossielen. Hoofdstuk 6 in: M. Rappol, red.,

In de bodem van Salland en Twenre. Lingua Terrae : | 0 l - | 20.
x (met J. van der Made) Artificially resedimented fossils from the

Maasvlakte near Rotterdam. In:Abstracts Premier congres

europ6en de pal6ontologie, Lyon: | 29.

t994:
* Een aanwijzing voor vroege bewoning ten noorden van onze

Waddenkust. Westerheem 43( | ): 6-8.
* Fossiefe resten van de Europese moerasschildpad Emys orbiculoris

(Linnaeus, 1758) uit  de omgeving van Tegelen, Nederland. Deinsea

l :  l  -30 .

publicaties over Niek Kerkhoff:
* Nico de Vries: Mil joen jaar geleden: Oli fanten en neushoorns op
'Maasvlakte'. Rotterdams Nieuwsblad, zaterdag2T juli 1985, p. 15.
* Kees Plaisier: Niek Kerkhoff, een volbloed verzamelaar. De

collectiebeheerders, aflevering 2. Straatgras laargang 2, nummer 4

(december |  990), pp. 2-3.
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