
34 Stra^atgras

De gesch ied .en is  van  he t
Natuurh i  s to r i  sch  Mus eu l r l ,

Rot te rdam
d e e l  2 ' E e n e  p e r m a n e n t e

ten toons te l l i t g  van  a l l es '

In Straatgras 8 numrner I (april

f 996) beschreef Jan Nieuwenhuis het

prille begn van het Natuurmuseurn

Rotterdam: de periode totL927.

Hij eindigde met Van Roon's uiteen-

zettingtwaarom er juist in Rotterdam

een museum van natuurlijke historie

opgericht moest worden. In dit trveede

deel vervolgt hij de periode 1927-L935.

Een tijdperkwaarin de vereniging

bestaansrecht voor het museurn

probeert te krijgen.

In de vorige aflevering hebben we gelezen dat

Van Roon bevestigend antwoordde op de vraag

ol Rorterdam de geschiJ<te plaats was om een

museum op te richten. Maar laat ik Van Roon

zelf aan het woord: 
'Wat 

we ons voorstellen met

ons Museum? Geen verzamelingen als in het

Rijksmuseum of Artis. Die zouden eenerzijds

niet te bekostigen en te beheren zijn, maar ander-

zijds zouden wij ons doel ver voorbij streven.

Ons staat voor ogen eene permanente tentoon-

stelling van alles, wat de natuur in de omstreken

onzer stad oplevert, van de duinen en het strand

aan de eene zijde tot de lage weilanden en de

slooten en plassen aan de andere zijde, en daar-

bij gezorgd voor de noodige afwisseling van tijd

tot tijd, zoodat telkens iets anders de hoofdscho-

tel zal vormen en telkens nieuwe belangstelling

zal worden gewekt voor andere onderdeelen van

de zoo oneindig rijke natuur. Op die wijze zal

blijvende belangstelling worden verkregen en

zal men veel kunnen aanschouwen en genieten,

waarvoor men anders ver naar buiten zou moe-

ten gaan, en dat de niet deskundige dan zeker

dikwijls nog niet te zien zou krijgen of zou

begrijpen. En is het bovendien niet diep be-

schamend, dat men, te Maastricht of Denekamp

komend, daar die interessante en leerrijke musea

kan bezoeken en bewonderen en de wetenschap

in zich omdraagt, dat we daarvan hier te

Rotterdam te eenenmale gespeend zijn? Op de

stichtingsvergadering zijn reeds vele bijdragen

gegeven en toegezegd.'We spreken de hoop uit,

dat de velen, die met ons doel s5,'rnpathiseeren,

df, omdat zij er een belang voor Rotterdam in

zten, zich bij dit aantal zullen voegen, opdat,

evenals dit in Twenthe het geval was, spoedig

de middelen er zullen zijn en daarmede ook ons

Museum van Natuurlijke Historie. 1'

I rit r.n.c. 77 mei 1927

door

J.G.B. Nieuwenhuis

Koninklijke goedkeuring,

verkregen rnl927.
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Schoollokaal aan de Schiedamsesingel

Op 15 september 1927 wordt de Koninklijke

Goedkeuring verkregen en door medewerking

van het gemeentebestuur krijgt de vereniging

op 21 oktober de beschikking over een lokaal

van de school voor gewoon lager onder-wijs

voor meisjes aan de Schiedamsesingel 26. Hier

werden de intussen ontvangen schenkingen en

verzarnelingen ondergebracht, zoals de fraaie

collectie tropische dagvlinders van Indo-

Australi€, Afrika en Amerika, geschonken door

mijn vader E.J. Nieuwenhuis. In deze verzame-

ling, die nog geregeld door de gever werd uitge-

breid, waren het vooral de vertegenwoordigers

van het geslacht Papilio, die hetzij door kleuren-

pracht, hetzij door vorm de aandacht trokken.

Hoewel ik toendertijd zeer jong was, herinner

ik mij deze vlinders nog heel goed. Vader had

ze v66r de Eerste Wereldoorlog gekocht bij de

bekende firma Staudinger en Bang-Haas te

Dresden-Blasewitz in Duitsland. Tijdens de

oorlog stagneerde de leverantie en mijn vader

kreeg een brief met de mededeling: 'unser 
Bang-

Haas ist im Felde'en daarmee was het afgelopen.

Registreren en catalogiseren

In feite was het lokaal een bergplaats van voor-

werpen op natuurhistorisch gebied, want door

de beperkte ruimte was er geen sprake van ter

bezichtiging stellen. Op 9 december vindt een

bestuursvergadering plaats in het lokaal aan de

Schiedamsesingel. Mej. Haalebos wordt tot

bibliothecaris benoemd en zal behalve de

bibliotheek ook de verzameling catalogiseren.

Ook zal zij een schenkingsregister aanleggen.

De heer L.P. Pouderoyen verklaart zich bereid

hulp te verlenen bij determinaties. De volgende

vergadering heeft op 29 februari 1928 plaats in

de Artsenzaal van het ziekenhuis aan de Cool-

singel. Hier wordt het eerste jaarverslag (over

l92Z) gepresenteerd. De heer H. Landsman

wordt tot het achtste bestuurslid benoemd en de

heer E.J. Nieuwenhuis tot erelid wegens zijn

belangrijke schenking. Gelukkig was men zich

nog niet bewust van de tegenslagen die het jaar

1928 met zich mede zou brengen.

1928: Jaar vol tegenslagen

Op 2l maart van dat jaar overlijdt Van Roon,

de rusteloze ijveraar voor het museum en de

man die overal fondsen wist te bemachtigen.

Zijn begrafenis vond onder grote belangstelling

op Crooswijk plaats. Mr. W.A. Mees en

dr. S. Birnie spraken aan zrjn graf om te getuigen

van zijn vele verdiensten. Zljn weduwe mevr.

Het eerste blad

van het eerste jaarverslag

van de Vereniging.

dr. Steven Birnie (1855-1939):

de eerste voorzitter van de

Vereniging, 1927 -1959.

(foto: Collectie

Gem. Archief, Rotterdm)
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S.M. van Roon-Ignatius schonk zijn verzameling

Nederlandse kevers en zljn omvangrijke collec-

tie schelpen aan het museum. De enorme ver-

zameling buitenlandse kevers, waaronder de

beroemde boktor, ging naar het Rijksmuseum

van Natuurlijke Historie te Leiden. Als opvolger

van de overleden penningmeester wordt mej.

J.M. Kalkman benoemd. Drs. van Deinse ziet

zich genoodzaakt afte treden wegens studie-

redenen; mej. Haalebos stelt zich niet meer

herkiesbaar en dr. Gerhardt treedt af. Dankzij

de financiele bezittingen, die men aan de goede

zorgen van Van Roon te danken had, kon men

voor het eerst goede kasten aanschaffen bij de

N.v. Breedveld's Fabriek van Binnenbetimme-

r ing  & Meub i leer ing 'B i j  S t .  Laurens ' te

Rotterdam. Van mej. Haalebos kreeg men

nog een glaen wandkast ten geschenke.

TWee lokalen aan de Westzeediik

Lang is het museum daar niet gebieven. In juli

1928 moest het lokaal wegens uitbreiding van de

school ontruimd worden. Het gemeentebestuur

liet de vereniging gelukkig niet in de steek en

bezorgde haar onderdak in een school aan de

Westzeedijk 14 waar men de beschikking kreeg

over fwee lokalen, 66n voor de verrameling en

66n als werklokaal. Na opheffing van de school

kreeg men de beschikking over de gehele

bovenverdieping, bestaande uit vijf grote loka-

len, waarwan er een dienst deed als werklokaal

en berging en de overige vier bestemd waren

voor de collectie. Hier was eindelijk ruimte voor

berging en tentoonstelling van de snel aangroei-

ende verrameling, zoals de collectie kreeften en

krabben van dr. J.G. de Man te Yerseke.

Op de ledenvergadering van26 maart 1929 wor-

den als bestuurslid benoemd dr. T. Folpmers,

J.M. van den Houten en dr. K. Kuiper; mej.

Van Wijk de Vries zal nog een jaar aanblijven.

Zolangzarnerhand komt de vraag aan de orde,

wanneer leden en belangstellenden de verzarr'e-

Iingen kunnen bezichtigen. Na enige discussie

wordt besioten om begunstigers en leden van de

vereniging vrije toegang te verlenen op de eerste

zaterdag van de maand met uitzondering van

augustus. Dank wordt uitgebracht aan de mede-

werkers mw. Van Roon-Ignatius en de heren

Jelier, Nieuwenhuis en Schuiif.

Ereleden

In 1950 bespreekt men de mogelijkheid het

museum open te stellen voor scholen, maar de

moeilijkheid is, dat er dan iemand aanwezig

moet zijn om toezicht te houden en zonodig

uitleg te geven. Men zal dit bespreken met de

inspecteur van het onderwijs H.G.C. Kreiken.

Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt het

huishoudelijk reglement, volgens ont\,verp

van Landsman, goedgekeurd. Mevrouw S.M.

van Roon-Ignatius wordt tot erelid benoemd

als bewijs van grote erkentelijkheid aan de

oprichter van het museum, wijlen G. van Roon.

Zij schonk immers ook zijn prachtige verzame-

lingen aan het museum. In plaats van mej.

J.M. Kalkman wordt Landsman tot penning-

meester benoemd. Oolo wordt besloten, dat men

bij de preparateur P.J. Knoester in Den Haag

dieren "al bestellen. Voortaan kunnen de leden

ook op donderdagavond het museum bezoeken.

In 1950 overliidt dr. J.G. de Man te Yerseke,

maar  d iens  verzamel ing  gaat  ech le r  naar

Middelburg. Eind van dit jaar heeft de vereni-

ging 128 leden, waaronder 2 ereleden, 15 dona-

teurs en 111 gewone leden. De verzamelingen

bestaan uit 9 kasten met vogels, 2 met zoogdie-

ren, 3 vitrines met schelpen, eieren en kevers

alsmede 2 kasten met 120 insectenladen.

In 1951 schrijft Landsman een artikel in de

Nieuwe Rotterdamsche Courant over het mu-

seum en zijn inhoud. Hij noemt als aanwinsten

Siberische notenkraker, grote trap, haakbek,

Midden-Europese waterspreeuw, pestvogels,

IIet artikel van

Landsman in de N.R.c.
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kraanvogel en havik. Voorts een Jan van Gent,

gevangen in de polder Blijdorp. Bij de schelpen

noemt hij speciaal die, welke door wijlen

dr. J. Btittikofer, de directeur van de

Diergaarde, gedurende zijn verblijf in Liberia

(1879-1882 en 1886-1882) verzameld zi in.

FIet eerste lustrum

In 1932 wordt het vijfiarige bestaan herdacht
met een gedrukte publicatie, bevattende een

kort overzicht van de geschiedenis van museum

en vereniging alsmede een determineerliist van

de Nederlandse Cetacea van de hand van dr.

A.B. van Deinse, de bekende walvisspecialist en

biologieleraar aan het Erasmiaans G5,,rnnasium,

die naderhand de erenaam van'Prince of Whales'

zou krijgen. Ook wordt een overzicht gegeven

van de belangrijkste aanwinsten zoals de

verzameling eieren van Jhr. H.A. Graswinckel,

aange'"rrld met vele legsels van W.Ph.J. Helle-

brekers, de vlinderverzameling van wijlen

Cornelis Lels en de verzameling mieren van

pater A. Raignier SJ en natuurlijk de reeds in

dit artikel genoemde collecties. Net genoemd

werden een verzameling Nederlandse schelpen

van J. Voorwinde en de Indische dagvlinders

van Stolk Jr. Veel werk werd verricht door

J.P. van Lith en dank wordt gebracht aan de

onderwijzers R. Koerselman en J. van

Genderen, die belangeloos voorlichting gaven

aan de schoolkinderen, die in klassenverband

het museum bezochten. Hoofddoel van de

vereniging is nog steeds het bijeenbrengen van

collecties inheemse dieren en daarnaast, voor

zover de ruirnte dat toelaat, ook uitheemse.

Mej. Van Wijk de Vries treedt af om gezond-

heidsredenen; in haar plaats wordt benoemd

F.P. Jelier, die bibliothecaris wordt. Als achtste

bestuurslid wordt dr. A.B. van Deinse Eekozen.

(wordt vervolgd)

Jan van Gent Sulabassana,

op l5 augustus 1930 in

uitgeputte toestand in de

polder Blijdorp gevonden

(collectie NmR nr. l0);

de donkere plek op de hals

is brandschade, ontstaan

in 1987.

(foto: Kees Moeliker)

De eerste wetenschappelijke

publicatie van het museurn,

verscheen in 1932 en

handelde grotendeels over

Nederlandse zeezoogdieren.

De tekeningen zijn

van de hand van

dr. A.B. van Deinse.
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