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In deze editie van Het Natuurhistorisch Nieuws: de langverwachte uitslag van Het IJsblok - wat zat er

ijskoud opgeborgen in het ijsblok dat we tijdens de Museumnacht tentoonstelden?

Op zaterdag 7 maart 2015 openden 25 musea en culturele instellingen in Rotterdam van acht tot

middernacht hun deuren. Wij deden ook mee met de Museumnacht010. Met bijna 1500 bezoekers was

het gezellig druk.

Er waren doorlopende live-prepareerdemonstraties van (dode) zoogdieren en vogels, en tussen de

opgezette dieren en skeletten speelde Niek Hilkmann onnavolgbare live-muziek samen met zijn

gelegenheidsformatie 'de Taxidermisten'. En na het bestuderen van Het IJsblok was een gratis ijsje een

welkome aanvulling.
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Er waren doorlopende prepareerdemonstraties

van (dode) zoogdieren en vogels, en tussen de

opgezette dieren en skeletten speelde

Niek Hilkmann onnavolgbare live-muziek samen

met zijn gelegenheidsformatie 'de Taxidermisten'.

Het was ook IJstijd in Het Natuurhistorisch. In

samenwerking met De IJssalon, de onvolprezen

IJsblok - de uitslag!

Honderden bezoekers verdrongen zich rond het

ijsblok en zagen er tal van dieren en andere

voorwerpen in doorschemeren. Veel zagen een

vis in het ijs, en ook een eekhoorn, een rat, een

pingu�n, diverse fossielen, een egel, een

ijsvogel en diverse andere soorten vogels.

Originele antwoorden waren er natuurlijk ook. Zo



Rotterdamse ijsmaker, was een mysterieus

collectiestuk in ijs geconserveerd.

Museumnachtbezoekers werd gevraagd dit

voorwerp op naam te brengen.

https://www.youtube.com

/watch?v=UgVm23TRz0A.

Preparateurs aan het werk

dacht men aan een parel uit een oester, een

eikeltje, een flesje bier, een cavia die de

bezoekster al even kwijt was, een ijskonijn, een

waterrat en zelfs een fietsband, schoen en

gehoorapparaat werden genoteerd. Hoewel er

wel op werd gehoopt, bleek er ook geen tablet,

mobiele telefoon of camera in het ijs aanwezig.

Wat dan wel? Alleen maar lucht en water, zoals

veel bezoekers ook noteerden? Of een bijzonder

beest, een zeekomkommer, een schijfkwal of een

onbekende borstelworm misschien?

Antwoord

Het bijna-goede antwoord ('schildpad') werd

gelukkig ook nog door 20 mensen gegeven! In

het ijs zat namelijk een hoornplaat van een

Galapagosschildpad (Chelonoidis nigra)

verborgen. Uit de goede inzendingen zijn twee

winnaars gekozen.

Hoornplaat van een Galapagosschildpad

De prijzen gaan naar Tom Vincentie, die met de

wetenschappelijke naam Testudines het meest

compleet was, en naar Timon Manetas die als

eerste 'schildpad' opschreef. Beiden van harte

gefeliciteerd! Jullie ontvangen persoonlijk bericht

wanneer wij de prijs, een mammoetkies uit de

laatste IJstijd, naar jullie verzenden.

Daarnaast is er de troostprijs voor het meest

originele antwoord. Een fossiele haaientand gaat

naar Jip Jurg, die gokte op �het hart van mijn



De buizerd wordt collectiestuk

ex� in het ijs en een troostprijs wellicht goed kan

gebruiken.
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