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In deze editie van Het Natuurhistorisch Nieuws: de langverwachte uitslag van de houten Voelvos. Wat
had hij gegeten en wat hebben mensen gevoeld in zijn buik? En wat is er nog meer gebeurd deze nacht?
De bezoekers kregen een programma voorgeschoteld dat in het teken stond van vossen in Rotterdam.

De Museumnacht010 trok zaterdag 5 maart bijna 3000 bezoekers naar het museum. Dat is een
verdubbeling ten opzichte van het aantal van de vorige Museumnacht. Naast het visiteren van een
Voelvos, het knuffelen met levensgrote vossen, een serieus praatje over hoe goed de stadsvos het in en
rondom Rotterdam doet en het live prepareren van een vos was er muzikale omlijsting met het optreden
van Laurens Coll
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Museum

Museumnacht

Voelvos - de uitslag!
Nachtelijke bezoekers konden diep in het
binnenste van een vos voelen wat dit dier
gegeten had, en meedingen naar een smakelijke
prijs - tien porties shoarma van Jaffa, een begrip
in Rotterdam en ver daar buiten.

Conservator Bram Langeveld vertelde aan welke
onderzoeken dode stadsvossen onderworpen
worden en wat we daarmee te weten komen
(onder andere dat ze zowel natuurlijke prooien
als menselijk afval eten). Hiervoor stond ook
onze shoarmavos centraal.

Het gebruik van een handschoen was mogelijk:
onbeschermd in het binnenste van een vos
graaien is natuurlijk niet zomaar iets!

Antwoord
Het bijna-goede antwoord werd wel door een
aantal personen gegeven. In meerdere
Preparateur Ferry van Jaarsveld demonstreerde

antwoorden zat in ieder geval een kaak of iets

hoe een dode vos geconserveerd wordt en

van een varken verwerkt. Verder werd

toverde een natte huid om tot een strakke balg.

shoarmabroodje frequent genoemd, meergranen
biscuit maar ook de dodo, een Digestive-koekje
en een schedel van een lam werden
opgeschreven. Honderden keren werd de
voelvos betast, maar slechts
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museunnachtbezoeker - Marjolein Jochemsen -
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had het juiste Fingerspitzengef hl: pittabroodje,
varken en vogel (houtsnip). Zij wint het feestmaal.

Deskundigen beantwoordden talloze
vossenvragen en toonden unieke beelden van
stadsvossen-in-actie.

Voor een uitgebreider beeldverslag (spot jezelf!)
klikt u hier.

De inhoud van de Voelvos na een avond visitatie.
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Bijzonder was het optreden van Laurens Coll e
die zich tussen de opgezette dieren met zang en
gitaarspel in de gedachtewereld van de
shoarmavos en andere stadse dieren verplaatste.

In de speciale Dode-Dieren-met-een-Verhaalvitrine brengt Het Natuurhistorisch haar
beroemdste dode dieren samen. Het is wachten
op een stadsvos met een bijzondere
doodsoorzaak; dan mag ook hij erin.
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Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar iedereen die interesse heeft getoond in het museum, iedereen
die heeft meegedaan een de Voelvosactiviteit tijdens de Museumnacht010 2016 en iedereen die zich heeft
aangemeld voor de nieuwsbrief via onze site.
Wanneer u Het Natuurhistorisch Nieuws niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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