van een breedpubliek te brengen.Nummer 2 rn de
reeksis in voorbereiding.Het gaatover de flora en
fauna die zich in korte tijd vestigdeop eenbraakliggend bouwterrein in het centrum van Rottedam.
reeksis geworteldin een
De stadsecologische
zwaartepuntvan ons publieks- en verzamelbeleid:
natuurin stedelijkeen industrieleomgeving.
We zijn niet voor nietshet enigenatuurhistorisch
's
museumdat midden in lands grootstestedelijke
agglomeratieis gelegen.

ir.C de Wiis (links)neemthet boekjein ontvangstuit
Reumer
handenvan museumdirecteur

Een klein berichtjein het RotterdamsDagblad
van 7 septemberen eenwat sensationelerartikel
in de Telegraafvan 8 september1994 maakten
gewagvan de aanschafdoor het Natuurmuseum
van een collectiepreparatenvanforaminiftren en
vINDT
een uitgebreidevakbibliotheek.MUSEUM
UNIEKE COLLECTIEEENCELLIGENOP ROTTERDAM.
SEBOEDELVEILINGluidde de kop in het ochtendblad. Bijgaand wat achtergronden rond deze
inderdaad eni g szins opw indende aanko op.

tipgevers
Het museumwerd enkeledagenvoor de veiling
van het VenduNotarishuisgebelddoor enkeletipgevers,die tijdens de kijkdagen de verzameling
haddenontdekt.Wrj zrjn toen gaankijken en kwamen tot de ontdekkingdat het hier ging om een
buitengewooninteressanteboedel: twee Backfieldkastjesvol legpreparaten,slijppreparaten,en ook
onuitsezochtemonstersvan microfossielen.Verder
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het rommel was??
dooTPATRICKVAN WEERDENBURG
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Door de golfbewegingen van

ROTTERDAM,donderdag I het water komen ze op het

enkelemicroscopen,waarondereen peperdure
Wild M5 met twee opzetcamera'sen eenpolaroidcamera,boeken (achterafbekeken cftcazeven
strekkendemeter) over de meestuiteenlopende
onderwerpendie verbandhoudenmet (micro)paleontologie, maar ook over algemenebotanischeen
zodlogischeonderwerpen.En eengrotehoeveelheid foto's.
KeesMoeliker is er bijna twee dagenaankwijt
geweestom tijdens de diverse zittrngenvan het
veilinghuis het66n en andervoor het museumte
verwerven.Uiteindelijk is het gelukt om de hierboven genoemdezakenvoor een redelijk bedrag
aante kopen. Wel is er ook materiaal aanonze
neusvoorbij gegaan.Veel dingen,bijvoorbeeld
zeefjes,hulpstukkenvoor microscopen,en een
microtoom met lossetoebehoren,bleken verspreid
over ettelijke dozen met huisraad,kantoorartikelen, oude inktpotten, kop-en-schotelsen dergelijke
spullen.Er was voor ons geenbeginnenaanom
ook dat allemaalte verwerven.
Het VenduNotarishuis is echterzo vriendel|k geweestom - op verzoek van de notaris die de boedelverkoopregelde- alle koperseenbrief te sturen
met het verzoek om het museumte bellen wanneer
men iets belangwekkendsaantrof.Dat heeft nog
het 66n en anderaan nagekomenspullenopgeleZelfs uit
verd: boekenen microscoop-toebehoren.
het antiquaren-circuithebbenwe nog weer boeken
kunnenbemachtigendie aanvankelijkaanonze
aandachtwaren ontsnapt.

pischepreparaten- wist hij tot grote perfectiete
brengen.Sparreboomdaaroverin Shell-Venster:
'Ik neemeen objectglaasjeen plaatsdaareen
klonde harsop. Met behulpvan een spiritusbrandertje verwarm ik het glaasje,waardoorde hars
smelt.Met een vet gemaaktenaald vis ik een foraminifeerondereenmicroscoopvandaanen ik
plaatsdezeop of bij de hars.Het geheelverwarrn
ik vervolgensopnieuw.De harsdringt dan onmiddellijk de kamersvan het schaaltjebinnen, zodat
de schaalmet de hars 66n geheelwordt. Na afkoeling kan er dan geslepenworden.Dat gebeurtmet
eenmatglaasje,dat ik vochtig maak.Onderde
microscoopplaatsik de twee glaasjesop elkaar
met daartussenhet materiaal.Met een draaiende
bewegingslijp ik daarnavanzelf de hars weg.
Door het slijpen aantwee kanten ontstaateen
dwarsedoorsnede,waarin uitstekendte zien is hoe
de schaalvan het beestjeis opgebouwd.'
Het resultaatvan dit monnikenwerkis op de bijgaandefoto's - ook door Sparreboomgemaaktte zien.

bankwerker
De collectie bleek afkomstig - zo werd ons al snel
duidelijk door in boeken gestoptebrieven,handtekeningenin boekenen door de etiketjesvan de preparaten- van een zekercW Sparreboom.Deze
verzamelaarbleek ooit uitgebreid geportretteerdte
zijn geweestin het personeelsbladvan zijn voormalige werkgever,Shell-VensterI,zodatwe ons
enigszinseen beeld kunnen vorrnenvan de figuur
achterde boedel.
Wim Sparreboomwerkte bij de Shell Raffinaderij
op Pernis als bankwerkeren had het werken met
de microscoop als hobby. Rond 1960kreeghU tUdenseen verenigingsavondvoor het eerstforaminiferen te zien,en dat werd het begin van eenruim
dertigjaar durendepassie.Hij bouwde daarbij vele
contactenop, o.a. met de geologenvan Shell, met
de Utrechtseuniversiteit en met het toenmalige
Rijksmuseumvoor Geologie en Mineralogie in
Leiden. Zijn lieftrebberij - het makenvan microsco-

doorsnedevan de foraminifeerAmmoniobeccorii

wat zijn nu foraminiferen?
Het zijn 66ncelligedieren.Dat wil zeggendat het
hele dier uit maar 66n cel bestaat.Meestal zrjnze
dus ook erg klein, hoewel exemplarenvan sommige soortenwel enkelecentimetersgroot kunnen
worden.Foraminiferenbehorentot de groep van
de protozoa,waartoeook b.v. amoebenbehoren.
Het bijzondereis dat ze hun ene cel omhullen met
eenkalkschaaltje.Delen van de cel stekendoor
kleine openingennaarbuiten in de vorm van langgerekteen draadvormige'pootjes'. Deze hebben

schaaltje,en de maat van het geheel,zijn er vele
duizendenvormen bekend.Er zljn foraminiferen
die op de zeebodemleven, vastzittendof beweegbaar,er zijn foraminiferen die vrij in het water
zweven.Sommigehoudenvan koud water uit arctische streken,andereleven in subtropenoftropen.
Sommigesoortenpreferenzout water, andereweer
brak. Zo is een grote geografischeen ecologische
variatie aanwezig,naastde genoemdevormenrijkdom. Als we dan ook nog bedenkendat foraminiferen al zeerlang op aardevoorkomenwordt duidelijk dat er ook nog zeerveel thansuitgestorven
soortenbestaanhebben.
aardolie

doorsnedevan de foraminifeerUvigerino
ocuminota

eenfunctie bij de voedselopname.
Bacterienen
anderekleine organismenzoalsdiatomeeenworden door de 'pootjes'gevangenen via eensoort
lopende-band-systeem
naarhet centraledeelvan
het beestgetransporteerd.
Daar wordende voedseldeeltjesdan verteerd.Als de foraminifeergroeit,
stulpteendeel van de celmassanaarbuitenom
vervolgensook weer door eenkalkschaaltjete worden omhuld.Op die manierwordenseriesvan op66nvolgende
kalk-kamertjesgebouwd.Onderling
zijn die kamertjesdoor gaadesmet elkaarverbonden zodatde 66ncelligecelmassaook daadwerkelijk 66n geheelkan blijven. Aan die verbindingsgaatjesdankende foraminiferenhun naam:
foramen = gagtjeenferre = dragen,gaadesdragers
'
dus letterlijk.
grote variatie
Door een grote variatiedie mogelijk is in de vorm
van de kamertjes,de plaatsvan de kamertjesten
opzichtevan elkaar,de ornamentatievan het kalk-

De foraminiferenzakken,na de dood van het beestje, naarde zeebodem.Daar worden dikke pakketten sedimentgevormdwaar in sommigegevallen
'forams'een
belangrijkdeelvan uitmaken.Sterker
nog, diezelfdesedimentlagenzijn dikwijls de
lagenwaar aardolieuit wordt gewonnen.Het
organischemateriaalwaaruit de miljarden dode
foraminiferenbestondenis dan door langdurige
geologischeprocessenomgezetin aardolie.
Daardoorweer is de studievan foraminiferen van
groot belangvoor de olie-opsporing.Er is dus een
directelink tussendezeinteressantedieren en de
olie-multinationalwaar Wim Sparreboomwerkte.
Daarmeezijn we weer terug bij het begin van dit
verhaal.
bibliotheek
De boekenvan de boedelverkoopzijn ook van
groot belang. Zoals al opgemerktbestaatde bibliotheekvan Sparreboomuit zo'n grove zevenmeter
wetenschappelijkeliteratuur.Daaronderbevinden
zich vele unieke monografiednover foraminiferen,
ostracoden(microscopischkleine kreeftachtigen)
en anderemicrofossielen,en algemenereliteratuur
overoceanografie,
geologie,paleontologie,sedimentologieen aanverwanteonderwerpen.Plus de
volledige oplagevan het gezaghebbende
Journal
of ForaminiferalResearch.
Het wetenschappelijk
gehalteis zeerhoog.Dat
lijkt vreemdvoor een bankwerker.We moetenons
realiserendat Spaneboom,die afgelopenzomer op
68-jarigeleeftijd overleed,zljnlagere schooltijd in
de crisisjarendoormaakteen dat zijn middelbare
schooltijdin de oorlog viel. Vervolgensis hij als
dienstplichtigenaarIndie geweest.Hij is daarmee
een typisch voorbeeldvan de generatiedie onder

betereen meer stimulerendeomstandigheden
een
veel betereopleidinghad kunnenvolgen.Dat heeft
hij gecompenseerd
door zijn lieftrebberij- hoewel
hrydat zelf ontkende- op eenbijna academisch
niveauuit te oefenen.
Overigensis door de verworvenbibliotheekvan
Spaneboom,in samenhangmet de in permanente
bruikleenin het museumzljndebibliotheekvan de
Werkgroepvoor Tertiaireen KwaftaireGeologie
WTKG, het Natuurmuseumthansin het bezit van
eenpaleontologische
bibliotheekdie tot de srotere
van het land gerekendmoet worden.
noten
I JohanvanRuyven,
1983.
Solistop devierkante
millimeter.
Shell-Venster
nummer3,maart19g3.
Pp.8-9.
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Eenimpressievan de vorderingenvan de nieuwbouw.
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