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De Stichting Vrienden van het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
heeft een goed 2011 achter de 
rug en veel plannen voor dit jaar. 
Wat speelt zich af bij de Stichting 
Vrienden? Wat is de rol van de 
Stichting bij het museum en hoe wor-
den de donaties besteed? Het bestuur 
stelt zich voor dat u, als trouwe vriend, 
daar benieuwd naar bent. Hier treft 
u dan ook onze jaarlijkse kroniek 
aan. Met een beknopt verslag van 
het afgelopen jaar, een vooruitblik op 
2012 en een kort financieel overzicht. 
En wellicht inspireert het u om nieuwe 
Vrienden voor het museum te werven!

De activiteiten van de Stichting 
Vrienden van Het Natuurhistorisch 
spelen zich af buiten de publiciteit; 
in de media zult u ons niet aantref-
fen. Dat laten wij van harte over aan 
het museum zelf. Het was afgelopen 
jaar weer genieten in de krant en 
op de radio- en televisiezenders als 
het museum weer een mediagenieke 
nieuwe aanwinst toonde. Bent u als 
trouwe Vriend dan ook zo trots op uw 
museum? Wij wel! 
   In april 2011 beleefden wij met u 
onze Vriendendag, de eerste weer in 
lange tijd. In de bus op de heenweg 
werden wij verrast door onze chauf-

feur, die ons, via een toeristische route 
door het havengebied mèt deskundi-
ge uitleg, vervoerde naar FutureLand, 
de Maasvlakte II. Aldaar kregen wij 
college over het ontstaan en bestaan 
van dit nieuwe stukje Nederland. Een 
bijzonder interessante bijeenkomst. 
Na terugkeer werd er bijgepraat 
tijdens een genoeglijke lunch in het 
Kunsthalcafé. U en wij vonden het 
een geslaagde dag, zo begrepen 
wij uit de reacties. Voor 2012 heeft 
het bestuur 29 september een vrolijk 
dagje uit gepland met de Vrienden. 

Financiën
In 2011 zijn door u, als Vriend en 
trouwe donateur, weer een aantal 
zaken gerealiseerd waarvoor geen 
andere middelen beschikbaar waren. 
De sponsorgelden zijn in 2011 
gegaan naar de aanschaf van schel-
penkasten en –dozen, middelen ter 
ondersteuning van het collectiebeheer 
en aanvullingen voor de bibliotheek. 
Tevens heeft de Stichting Vrienden 
een financiële bijdrage gedaan 
aan de eerste Hoboken Lecture, een 
jaarlijks terugkerende wetenschap-
pelijke avondlezing in samenwer-
king met de British Council en de 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, omlijst door 
prachtige muziek van de studenten 
van Codarts. In 2011 werd de eerste 
lezing verzorgd door Lord Martin 
Rees, Astronomer Royal. Een fan-
tastische avond waar wij ook een 
aantal van u mochten begroeten. 
Zeker een evenement om in de gaten 
te houden en waar wij als Vrienden 
graag een bijdrage aan leveren. 
Tevens heeft het bestuur besloten 
om aan Het Natuurhistorisch een 

lening ter beschikking te stellen om 
de liquiditeitspositie van het museum 
te verruimen. Het betreft een bedrag 
van € 60.000,- voor de periode van 
ruim 3 jaar. Hierna vindt u een tabel 
met een kort overzicht van het finan-
ciële wel en wee van de Stichting 
Vrienden. Voor de toekomst wil het 
bestuur de sponsorbijdragen meer 
structureren. Plannen hiertoe zijn in 
voorbereiding. Wij houden u op de 
hoogte. 
   Dit alles is mogelijk door uw niet-
aflatende steun aan het museum. 
Wij danken u daar hartelijk voor. En 
graag behouden wij u als Vriend. 
Kijkt u ook eens rond in uw directe 
omgeving; wellicht kunt u uw vrien-
den, kinderen of buren enthousias-
meren om ook Vriend te worden van 
ons museum. Zij zijn van harte wel-
kom! Voor nu wensen we u een fijne 
zomer en graag zien wij elkaar dit 
najaar. F

bar ‘t Smulpunt tot donkere kamer 
omgebouwd. Al rijdend ervaren 
de passagiers de geprojecteerde 
hemel, maar nu vanuit het perspec-
tief van de nietige watervlo van de 
liquid files. Inmiddels heeft Egied 
een oud Volkswagenbusje op de 
kop getikt en trakteert hij met zijn 
Camera Obscura op wielen een 

half dozijn passagiers op ritjes in 
Rotterdam die voeren onder tram-
leidingen, lantaarnpaalkoppen, 
boomkruinen en hier en daar een 
stadsvogel.
   Egied Simons biedt [hier] in het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
een selectie uit zijn Liquid Files, ver-
vaardigd zonder dure ICT-poespas 

maar met uitsluitend gebruik van 
eenvoudige hulpmiddelen. Want 
Herman Boerhaave – en daar zijn 
we weer – zei het al: Simplex sigil-
lum veri, oftewel eenvoud is ken-
merk van het ware. Ware woorden. 
Ik wens iedereen genoegen met 
Liquid Files. F

Kroniek van de vrienden
Jeannette Schoonderbeek  [secretaris, Stichting Vrienden van Het Natuurhistorisch; vrienden@hetnatuurhistorisch.nl]

Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam; situatie 
per 31 december 2011

Eigen vermogen                  € 447.020

Verlies- en winstrekening 2011 

Opbrengsten   
donaties    €   5.910
ontvangen rente   € 10.120
    € 16.030
Kosten   
sponsoring Museum                  € 10.325
Straatgras    €      500
Vriendendag   €   2.000
diverse kosten   €      830
saldo                                         €   2.375
    € 16.030

G Vriendendag: rondleiding in FutureLand. (Richard Pelt)


