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Tentoonstellingsagenda

Activiteiten

26 maart 1998: de plechtige
ondertekening van het
samenwerkingsverdrag

door Zijne Hoogheid Sjeikh
Sultan bin Saeed al Qasimi

en Jelle Reumer.

(foto’s: Kees Moeliker)

Samenwerking tussen
natuurmusea Rotterdam

en Sharjah (UAE)

Het Natuurmuseum Rotterdam en het Sharjah
Natural History Museum gaan samenwerken
op het gebied van tentoonstellingen, collectie-
vorming en museummanagement. Daartoe
werd op 26 maart j.l. in Sharjah, Verenigde
Arabische Emiraten, een verdrag ondertekend
door de directeur van het Natuurmuseum
Rotterdam, Jelle Reumer, en Zijne Hoogheid
Sjeikh Sultan bin Saeed al Qasimi, directeur
museumzaken van het Departement van
Cultuur en Informatie van het Emiraat
Sharjah. De plechtigheid werd bijgewoond
door dr Marijcke Jongbloed, manager van het
Sharjah Natural History Museum, Kees
Moeliker, hoofd communicatie van het
Natuurmuseum Rotterdam en vertegenwoor-
digers van de Arabische pers.

Beide museumdirecteuren wisselden geschenken
uit bestemd voor de collecties: een opgezette uil
voor Sharjah en een serie fraaie
schelpen uit de Arabische Golf
voor Rotterdam. De Rotterdamse
delegatie overhandigde namens
Burgemeester Peper een geschenk
voor de Emir van Sharjah, Zijne
Hoogheid dr Sjeikh Sultan bin
Mohammed al Qasimi. Als dank
ontving Rotterdam een prachtige
gouden sierpenning, geslagen bij
de verkiezing van Sharjah als cul-
turele hoofdstad van het
Arabische schiereiland in 1998.

Het Natuurhistorisch Museum
van Sharjah werd in 1995 opge-
richt. Het ligt 25 kilometer buiten

Sharjah-stad in het zogenaamde ‘Desert Park’,
een beschermd natuurgebied waar ook een fok-
centrum voor bedreigde Arabische diersoorten
gevestigd is. Het museum, onder bezielende lei-
ding van de Nederlandse arts Marijcke
Jongbloed, presenteert ruim opgezette en eigen-
tijds ingerichte tentoonstellingen over de lokale
natuurhistorie en het ontstaan van de aarde. Het
trekt jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers.

(boven): Het Sharjah
Natural History Museum
ligt binnen de poorten van

het Desert Park. 
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Het is de bedoeling dat het samenwerkingsver-
drag tussen beide natuurmusea zal resulteren in
een uitwisseling van kennis en (natuurhistorisch)
materiaal. Er zijn plannen gemaakt voor de uit-
wisseling van reizende tentoonstellingen en de
levering van in Rotterdam ontwikkelde compu-
ter-programmatuur voor collectie-registratie.
Daarnaast staan kortlopende onderzoeken naar
de fauna van de Verenigde Arabische Emiraten -
uit te voeren door de collectiebeheerders van het

Natuurmuseum Rotterdam -  op het programma.
Deze inventarisaties dienen ter opbouw van de,
nog vrijwel ontbrekende, collectie van het
Sharjah Natural History Museum. De eerste
export-tentoonstelling naar Sharjah staat dit
najaar op het programma. Verder zijn er plannen
in voorbereiding om komende winter een team
NMR-collectiebeheerders naar de UAE te laten
afreizen. Hieronder een foto-impressie van het
eerste bezoek.

(van boven naar beneden,
van links naar rechts):

De senna plant
(Cassia italica) vormt het 

logo van het SNHM.

Een Mioceen paardje 
uit de UAE.

Aandacht voor het ontstaan
van koraalriffen.

Landschap met locale fauna.

(foto’s: Kees Moeliker)

De Rotterdamse delegatie
overhandigt Zijne Hoogheid
Sjeikh Sultan bin Saeed al

Qasimi en dr Marijcke
Jongbloed enige 

NMR-publicaties. 

(foto: Emirates Press Agency)




