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uniek overzicht van fossielen uit Nederlandse bodem 

Opgeraapt Opgevist Uitgehakt 
 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam presenteert vanaf 24 mei 2008 ‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’, 
een uniek overzicht van fossielen uit Nederlandse bodem. Deze nieuwe semi-permanente tentoonstelling 
neemt de bezoeker mee in de tijd, van 500 miljoen jaar oud buizenzandsteen uit Drenthe, 70 miljoen jaar 
oude zee-egels uit het Limburgse Krijt tot de relatief jonge skeletdelen van mammoet, sabeltandtijger en 
beloega die uit de Noordzee zijn opgevist. Deze en andere prachtfossielen - topstukken uit Nederlandse 
museumcollecties en privé-verzamelingen - geven een beeld van onze prehistorie dat nergens anders zo 
compleet te zien is. Bij de tentoonstelling verschijnt een nieuw boek van Jelle Reumer. 
 
De oudste Nederlandse fossielen zijn meer dan een half miljard jaar oud. Het gaat om brokken zandsteen 
met kruipsporen van wormen, afkomstig uit Drenthe, waarvan er twee op de tentoonstelling te zien zijn. 
Verder worden er koralen en trilobieten van meer dan 400 miljoen jaar oud getoond, skeletdelen en 
voetsporen van reptielen uit een steengroeve bij Winterswijk (230 miljoen jaar oud) en schitterende 70 
miljoen jaar oude zee-egels uit het Limburgse Krijt. Topstuk - opgediept uit het depot van Naturalis - is 
een vroeg negentiende eeuws afgietsel van de Mosasaurus waarvan het originele fossiel in 1795 door het 
Franse leger uit Maastricht is meegenomen naar Parijs. 
 
De tentoonstelling laat ook een serie relatief jonge fossielen zien die opgevist zijn uit de Noordzee, zoals 
het vrijwel complete skelet van een 40.000 jaar oude beloega, een schitterend bewaarde schedel van een 
muskusos, een schedeldak met gewei van een reuzenhert en de intussen beroemde onderkaak van een 
sabeltandtijger.  
 
‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’ schetst een beeld van de geschiedenis van Nederland van vóór de komst 
van de mens. Met materiaal uit Groningen, Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-
Holland en de Noordzee worden fossielen uit ons hele land in de tentoonstelling getoond. 
 
Bij de tentoonstelling verschijnen twee boeken: 
Het handzame gidsje Fossielen in beeld door Sjir Renkens, met illustraties van Renée den Besten (KNNV 
Uitgeverij | ISBN 978905011273 | 32 pagina’s | � 4,95) en het doorwrochte overzicht van Nederlandse 
fossielen, hun bekendste vindplaatsen en verzamelaars Opgeraapt Opgevist Uitgehakt door Jelle Reumer 
(Uitgeverij Contact | ISBN 9789025426286 | 288 pagina’s | ruim geïllustreerd in kleur | � 24,90). 
______________________________________________________________________________________________ 
Meer informatie: Kees Moeliker 010 2660463 | 06 53778445; beeldmateriaal www.nmr.nl > museum > voor de pers > persfoto’s 

 
Voor recensie-exemplaren boek Jelle Reumer: Uitg. Contact | Cindy Eijspaart | 020 5352541 | CEijspaart@uitgeverijcontact.nl 

 
 

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 24 mei om 17.30 in de Kunsthal, pal naast het NMR. Beide boeken zullen dan 
uitgereikt worden aan prof.dr Bert van der Zwaan, decaan faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. De pers is welkom. 
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