
Het afgelopen jaar is er veel veran-
derd rond de bij het museum be-

trokken vereniging en stichtingen. De 
80 jaar oude Vereniging Natuurmu-
seum Rotterdam werd opgeheven nadat 
zij haar natuurhistorische collectie in 
eigendom aan de museumstichting 
had overgedragen. Naast deze vereni-
ging en de stichting die het museum 
exploiteert, bestond er een stichting die 
het museum financieel ondersteunde. 
De vermogens van de vereniging en het 
ondersteuningsfonds werden samen-
gevoegd in één nieuwe stichting: de 
Stichting Vrienden van het Natuurhis-
torisch Museum Rotterdam. 

De nieuwe vriendenstichting zal het 
museum financieel ondersteunen, 
bijvoorbeeld bij bijzondere tentoon-
stellingen of aankopen van collecties. 
Het nieuwe bestuur van de Stichting 
Vrienden is van plan daarin een actieve 
rol te spelen en zal zich intensief bezig-
houden met het werven van fondsen 
daarvoor. Het bestuur buigt zich mo-
menteel over plannen om de kring van 
vrienden fors uit te breiden en om deze 
vrienden meer dan voorheen bij het 
museum te betrekken. Bij de samen-
stelling van het bestuur is een goede 
balans gevonden tussen bestuurders 
die al langer betrokken zijn bij het 
museum en nieuwkomers.

Paul de Beijer (57), voorzitter
Paul is directeur Beheer en Projecten 
bij het Havenbedrijf Rotterdam en in 
die hoedanigheid ook betrokken bij 
natuur en milieu. Daarnaast is hij voor-
zitter van de stichting Historisch Schip 

‘de Delft’, een project 
in Delfshaven waar 
een replica van een 
oud linieschip wordt 
gebouwd. In zijn vrije 
tijd is hij een enthou-
siaste zeiler, zowel in 
Zeeland als in exoti-
scher gebieden. 

Peter Milders (51), secretaris
Peter is jurist en partner bij een wer-
ving en selectiebureau voor juristen. 
“Naast mijn werk ben ik amateurvo-
gelaar. Voordat ik drie jaar geleden 

bij het museum betrokken raakte, 
had ik net in het bestuur gezeten van 
SOVON Vogelonderzoek Nederland. 
Het bleek maar een kleine stap van 

de levende naar de 
dode dieren. En als 
geboren en getogen 
Rotterdammer is het 
natuurlijk mooi om 
betrokken te zijn bij 
dit prominente locale 
museum.”

Henk de Jong (65), penningmeester
Henk is bioloog en heeft dit beroep 
altijd als docent uitgeoefend. Hij is al 
zeer lang betrokken bij het Natuur-
historisch museum en heeft het nog 
meegemaakt aan de Mathenesserlaan 
tegenover Museum Boijmans, de 
Kastanjesingel, in Diergaarde Blijdorp 
en uiteindelijk aan de Westzeedijk. Hij 
heeft vele jaren het penningmeester-
schap van eertijds de Vereniging en het 
Ondersteuningsfonds bekleed. Verder 
is Henk betrokken bij het beheer van 
de collectie stekelhuidigen (de zeester-
ren en zee-egels). De Stichting Vrien-
den van het Natuurhistorisch Museum 
luidt voor hem een nieuwe fase van het 
museum in. Belangrijke informatie van 
de penningmeester: op 31 december 

2008 bedroeg 
het ‘startka-
pitaal’ van de 
vriendenstich-
ting 407.000 
euro.

Jeannette Schoonderbeek (47), 
bestuurder
Jeannette is chirurg en medisch hoofd 
van de Intensive Care in het Ikazia 
Ziekenhuis. “Ik hecht er veel waarde 
aan om naast mijn werk mijn interes-
ses breed te houden en ben dan ook al 
jaren actief op verschillende terreinen. 
Het Natuurhistorisch Museum is het 
favoriete museum van mijn kinderen. 
Wij komen er al jaren heel frequent. 

Toen ik werd 
benaderd voor 
dit bestuur, 
was ik dan 
ook meteen 
enthousiast!”

Frans Slieker (53), bestuurder
Frans is freelance datamanager en 
ontwerper van specifieke toepassingen 
voor dataverwerking en statistische 
analyse. Inmiddels al weer zo’n 30 jaar 
verbonden aan het Natuurhistorisch 
Museum, waar hij tal van bestuurlijke 
functies bekleedde en momenteel 

collectiebeheerder / 
afdelingscoördinator 
‘overige ongewervel-
den’ is. Frans is tevens 
betrokken bij een deel 
van het wetenschap-
pelijk collectiebe-
heer bij Naturalis in 
Leiden.

Jankees Ouwerkerk (55), 
bestuurder
“Als bioloog, geoloog, paleontoloog 
is de stap naar het Natuurhistorisch 
Museum niet onoverkomelijk groot. 
Bovendien vind ik het als conrector 
van het Erasmiaans Gymnasium niet 
meer dan mijn plicht mijn leerlingen 
te kunnen wijzen op de unieke plaats 
die het museum (als buurman van 
de school!) inneemt. Een club van 
‘Vrienden van het NMR’ kan en moet 

natuurlijk veel 
groter worden 
dan nu en 
daar wil ik 
me graag voor 
inzetten.” F

Het bestuur van de vrienden 
stelt zich voor
Peter Milders [secretaris, Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam; vrienden@nmr.nl]

Vriendennieuws
Stichting Vrienden van 

Word vriend!
Leest u Straatgras en bent u nog geen vriend 

van het NMR? Meld u dan aan als vriend voor 
minimaal 25 euro per jaar. Als vriend bent u 

verzekerd van de toezending van Straatgras en 
sturen wij u ook uitnodigingen voor openin-
gen van onze tentoonstellingen. Bovendien 

ontvangt u een vriendenkaart waarmee u 
samen met maximaal één introducé(e) door-
lopend gratis toegang tot het museum heeft. 

En: als vriend krijgt u in de museumwinkel 20% 
korting op alle museumpublicaties.

Vriend worden? Stuur een e-mail met uw naam 
en adresgegevens naar vrienden@nmr.nl

Aanmelden via de website kan ook: 
www.nmr.nl > museum > vriend worden
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