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Braakballen gevraagd

Op maandag 4 november ging bij
ons in het museum de Nationale
Braakbal Pluisweek van start: hon-
derden leerlingen in acht natuur-
musea plozen duizenden uilenbal-
len uit. De Nationale Braakbal
Pluisweek is een jubileumactiviteit
van de 50 jarige Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdier-
bescherming (VZZ) die samen met
de Vrije Vogel Club en het Natuur-
museum Rotterdam werd georga-
niseerd. Reacties van publiek, pers
en betrokkenen waren zo positief
dat gedacht wordt om er een
(twee)jaarlijks terugkerend evene-
ment van te maken. Daarvoor zijn
weer braakballen nodig, want er
zijn nationaal ruim 2000 ballen
tot stof en bot gereduceerd. Mocht
u - waar dan ook - tegen een par-
tijtje braakballen aanlopen (let op
poepstrepen op boomstammen):
wij nemen ze graag in ontvangst. 

nieuw: Plant je voort!
Club Zoom met de 3D insecten
peepshow gemaakt door Wim van
Egmond, de Peniszaal met de
onlangs verworven collectie zoog-
dierpenissen en penisbotjes, een
heuse Fuch-Fuch-Fuchsia kwekerij
en prikkelende informatie over de
biologie van seks. Dat is in het
kort de inhoud van de nieuwe ten-
toonstelling PLANT JE VOORT! die

nog tot en met 14 juni 2003 op de
bovenverdieping van het museum
te zien is. Dankzij de fabuleuze
fototechniek van Wim van
Egmond krijgt de bezoeker een
driedimensionale blik in het intie-
me leven van ongewervelde dieren.
In de Peniszaal toont het museum
eindelijk in volle glorie de onlangs
van Gilbert de Vries verworven
collectie zoogdierpenissen en
penisbotjes: van eekhoorn tot nijl-
paard en van leeuw tot baviaan,
met of zonder teelballen, op sterk
water of droog. Ongeslachtelijke
voortplanting en klonen worden
speels verduidelijkt met een fuch-
sia kwekerij en levende wandelen-
de takken. Verder staat er een
mooie Carl Zeiss fase-contrast
microscoop met geprepareerde
(morsdode) menselijke zaadcellen.
Voor de opening (zie pagina 38)
leverde het Erasmus MC levende
zaadcellen, een hoogtepunt dat
nog een paar keer zal worden her-
haald.

De museumwinkel heeft in het
kader van PLANT JE VOORT! een
aantal zeer natuurgetrouwe afgiet-
sels van een paardenpenis laten
maken; te gebruiken als presse-
papier of
gewoon
ter deco-
ratie in de
venster-
bank. De
in brons-
kleur uit-
gevoerde
penissen
kosten 
E 25,- per
stuk en de
voorraad
is zeer
beperkt.

Vreemde planten in Rotterdam
Op 21 november 2002 nam wet-
houder wijken en buitenruimte 
L. Bolsius het eerste exemplaar van
'Vreemde Planten in Rotterdam' in
ontvangst. Het is nummer 4 van
de Stadsecologische Reeks. Dit
boek gaat niet over planten met
een ongewoon uiterlijk of met een
rare levenswijze, maar behandelt
planten die oorspronkelijk niet tot
de Nederlandse flora behoren en
'van nature' ook niet in Rotterdam
voorkomen. Ze zijn door de mens,
met opzet of per ongeluk (als ver-
stekeling) in de vorm van zaad,

vrucht, bol, knol of hele plant aan-
gevoerd uit vreemde landen. De
Rotterdamse stadsflora telt onge-
veer 800 plantensoorten, waarvan
10% 'vreemd' is. Juist Rotterdam,
als havenstad en internationaal
knooppunt van transportroutes,
kent vele soorten vreemde planten
die in veel gevallen slechts een
enkele keer wortelschieten, maar
soms ook massaal en langdurig het
botanische straatbeeld bepalen.
Dankzij deze vreemde planten is
de Rotterdamse flora net zo multi-
cultureel als haar menselijke bevol-
king. De auteurs kennen de
Rotterdamse stadsflora als geen
ander. Piet Florusse (1941) zoekt
al ruim een kwart eeuw naar
vreemde planten, met name op
haven- en spoorwegterreinen,
en Remko Andeweg, beheer-
der van het NMR herbarium,
behoeft hier geen introductie.

Het boekje (ISBN 90-73424-17-8,
prijs E 13,35) is te koop in de 
winkel van het Natuurmuseum
Rotterdam en te bestellen door
overmaking van E 16,50 (inclusief
verzendkosten) op Postbank num-
mer 511071 t.n.v. Natuurmuseum
Rotterdam te Rotterdam onder 
vermelding van 'Vreemde Planten'. 

Museumnieuws

Tentoonstellingsagenda

t/m 14 juni 2003
PLANT JE VOORT!
het hoe en waarom van seks

DIORAMA NIEUWE WATERWEG

het grootste schilderij van de Rijnmond
t/m eind 2003

verlengd t/m 23 februari 2003
75 JAAR NATUURMUSEUM ROTTERDAM

de collectie in (natuur)historisch perspectief

vanaf 23 maart 2003
TUSSEN TOERIST EN TALAIOT

een reis door de prehistorie van de Balearen
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