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Jelle reUmer *

Een mijlpaal in de geschiedenis 
van het museum

Op 10 juni 2008 is een mijlpaal bereikt in de ontwik-
keling van het museum. Ten kantore van Kooijman 

Lambert Notarissen werden statuten gewijzigd, een over-
eenkomst getekend en de 81 jaar oude vereniging opgehe-
ven. Na een voorbereiding van enkele jaren is hiermee een 
belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van 
het museum. Die voorbereidingen hebben zich voor het 
grootste deel achter de schermen afgespeeld, onzichtbaar 
voor de museumbezoeker en de Straatgraslezer. Het meest 
tastbare dat er van buitenaf van te merken was, is de 
naamsverandering die per 1 januari 2006 werd ingevoerd 
en waarbij het Natuurmuseum weer, als vanouds, Natuur-
historisch Museum Rotterdam ging heten - een vlag die 
de lading beter dekte. Andere minder opvallende verande-
ringen waren de aansluiting bij het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor de pensioenen van de medewerkers, 
en de overgang naar de Dienst Kunst & Cultuur voor wat 
betreft de gemeentelijke subsidiëring.

Wirwar van rechtspersonen
Wat natuurlijk ook belangrijk was, was dat er een eind zou 
komen aan de wirwar van rechtspersonen die 
bij het museum betrokken waren: een vereni-
ging (opgericht in 1927), een stichting (uit 
1986), een stichting ondersteuningsfonds en 
zelfs nog een tweede fonds in de vorm van 
een stichting. Vaak waren de bestuursleden 
ook dezelfde personen, die in wisselende 
samenstelling van bestuur naar bestuur 
‘hopten’. Van dat alles zijn nu nog maar twee 
duidelijke rechtspersonen over: de Stichting 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam en de 
Stichting Vrienden (van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam). Kortweg de museum-
stichting en de vriendenstichting. In de 
nieuwe statuten van de museumstichting is 
de missie van het museum scherper gefor-
muleerd en is tevens - nu de Collectieraad 
van de Vereniging niet meer bestaat - als 
adviesorgaan een Collectie Adviesraad (CAr) 
ingesteld, bestaande uit zeven personen, 
waaronder twee deskundigen van buiten de 
kring van collectiebeheerders. 

Een moment van overdenking
De oude Vereniging Natuurmuseum Rotterdam 
N.M.R. - die de collecties bezat en het museum in 1927 
oprichtte - is daarbij opgeheven. Dat is na 81 jaar wel 
een moment van overdenking waard. De collecties van 
de voormalige vereniging zijn via een overeenkomst 
overgedragen in eigendom aan de museumstichting, die 
tevens de werkgever is van de medewerkers, de ont-
vanger van de subsidies en de huurder van het gebouw. 
De vriendenstichting is de bundeling van iedereen die 
het museum een warm hart toedraagt: de voormalige 
verenigingsleden en -donateurs, en de vele honderden 
nog nieuw te werven vrienden. Daar zal de komende 
tijd veel aandacht naar uitgaan, naar dat werven. De 
vriendenstichting heeft als doel om het museum waar 
nodig en wenselijk (financieel) te steunen aangaande 
zaken die buiten de reguliere exploitatie vallen (zoals 
huur en salarissen).
   De bezoeker zal van dit alles niet zo bijster veel mer-
ken, maar voor de organisatie en de betrokkenheid van 
bestuurders is 10 juni 2008 een gedenkwaardige dag.[]
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* [prof. dr J.W.F. Reumer is directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam; e-mail reumer@nmr.nl]
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