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Kerstactiviteit voor kinderen
Ook dit jaar is er weer een gezellige 
kerstactiviteit voor kinderen in het 
museum. Eerst luisteren ze naar het 
verhaal van de verdwenen kersttaarten 
die Luca gebakken heeft met zijn vader, 
de bakker van het dorp. Als de taarten 
worden gestolen, gaat hij op onderzoek 
uit. Ook in het museum gaan de kin-
deren op zoek naar de verdwenen taart-
punten. Elke taartpunt moet wel bij 
het juiste (opgezette) dier passen: een 
pinguïn houdt niet van de wormen die 
de zanglijster juist wel eet, en een slak-
kentaartje hoef je de olifant niet voor te 
schotelen. Als de kinderen hun taarten-
bakblik weer helemaal gevuld hebben, 
dan kan de kerst echt niet meer stuk. 
   Deze activiteit is speciaal voor kin-
deren van 4 t/m 10 jaar en duurt van 
dinsdag 22 december t/m donderdag 
31 december 2009. Starten kan op elk 
moment van de dag. Kosten: 1 euro 
plus een entreekaartje. Het museum is 
gesloten op 25 en 28 december.

Dierentekeningen van Mance Post
Mance Post (1925) is illustrator. Ze 
debuteerde in 1946, maar door haar 
bijdragen aan de Waaidorp-serie 
(1972-1980) van Annie M.G. Schmidt 
en de Madeliefboeken van Guus Kuijer 
werd ze pas echt bekend. De laatste 
jaren heeft ze vooral veel dierenillu-

straties gemaakt voor de boeken van 
Toon Tellegen en voor ‘Reynaert de 
Vos’ in de vertaling van Ard Posthuma.
   Het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam exposeert een fijne selectie 
uit haar dierenillustraties: krekels, mol-
len, olifanten, potvissen, krabben, mie-
ren, kikkers, slakken, egels, herten, eek-
hoorns en andere beesten, afkomstig 
uit de collectie van het Letterkundig 
Museum, Den Haag. De tentoonstel-
ling duurt van 16 januari t/m 18 april 
2010.

Jan Lucas (1926-2009)
Op 26 oktober 2009 overleed op 
83-jarige leeftijd drs Johannes Antonius 
Wilhelmus Lucas. Jan behoorde tot de 
‘oude garde’ van collectiebeheerders en 
was sinds 1942 bij het museum betrok-
ken. Tot zijn gezondheid dat enige 
maanden geleden niet meer toeliet, 
kwam hij elke dinsdagavond trouw 
naar het museum om aan de insecten-
collectie te werken. Met zijn overlijden 
verliest het museum een markante 
medewerker en een groot kenner van 
insecten en de ongewervelde fauna van 
de Nederlandse kust. Een uitgebreide 
necrologie zal in de volgende Straatgras 
verschijnen.

Nieuwe toegangsprijzen
Met ingang van 1 januari 2010 wij-
zigen de entreeprijzen. Het reguliere 
tarief bedraagt dan 5 euro. Voor kin-
deren (5 t/m 15 jaar), studenten, 65+ 
en groepen kost een kaartje 2,50. Op 
woensdagen is het museum voortaan 
gratis voor kinderen.

Unieke collectie eikapsels
Dankzij de schenking van zijn schel-
penverzameling komt de naam P.H.F. 
Bor regelmatig voor in onze collectie. 
Afgelopen zomer is de band tussen 
Peter Bor en het NMR nog verder verste-
vigd. Hij schonk namelijk zijn collectie 
eikapsels van haaien, roggen en draak-
vissen. Het gaat hierbij om een verza-
meling van een kleine 500 monsters, 
bestaande uit ruim 60 soorten met 
een wereldwijde herkomst. Met deze 
schenking is het museum in het bezit 
gekomen van een unieke en uitvoerig 
gedocumenteerde collectie. Peter Bor, 
geboren in Rotterdam, blijft haaien en 
rogge-eieren verzamelen. Hij heeft aan-
gekondigd de NMR-collectie regelmatig 
met nieuw materiaal aan te vullen. 
   In de expositie ‘Op Zee’ zijn twee 
vitrines ingericht met een mooie selectie 
eikapsels uit de schenking van Peter Bor. 
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Museumnieuws

Agenda

t/m 10 januari 2010
Licht van de Zee

t/m 21 februari 2010
dieren in BeeLd

bronzen van Coba Koster

t/m 21 februari 2010
Op Zee

16 januari t/m 18 april 2010
dierentekeningen van Mance pOst

27 maart t/m 26 september 2010
de grOte kanarie tentOOnsteLLing

natuur & cultuur van een volksvogel
G Dierentekening van Mance Post. 

G Jan Lucas, april 2008. (Kees Moeliker)

G Eikapsels van roggen uit de collectie Bor. (Jaap van Leeuwen)


