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De eerstetien maandenvan dit jaar werden 396
monstersin het aanwinstenboek
geschreven.
Het
betreftdeelskleine, overzichtehjkeschenkingen,
maardezekeer ook een paar klappers:schenkingen of aankopenvan een wat grotereomvang.In
de vorige Straatgrasis al uitvoerig gerapporteerd
over een verzamelingForaminiferen,bijbehorende
vakliteratuuren binoculair ('de collectieSparreboom'). Het deel dat op de veiling werd verworven is in z'n geheelin de aanwinst-administratie
opgenomenondernummer 94-307.De aanvullingen die we later via particulierenen eenantiquariaatin ons bezit kregen,staanin het boek onder
nummer388 (documentatiemappen,
foto's, tekeningenen boeken[H. v/d Meer]), nummer389
(toebehorenbij de Wild M5 binoculairen zeven
grondzeven[C. Nederlof]),en nummer390
(80 boekenen overdrukkenfWBackhuys]).
antieke zand loop kevers
Een andereaanwinst (94-499) die bijzonderevermelding waard is, betreft de aankoopvan een van
oorsprongFransecollectievan 2000 zandloopkevers(Cicindelidae).De keverszijn tijdensde laat-

stedrie decenniavan de vorige eeuw verzameld,
onder anderedoor de coryfeeenStaudingeren
Bang-Haas.Wie de oorspronkelijkeeigenaaris geweest,is niet bekend.Wel duikt op enkele dozen
de aanduiding'CollectionRavoux'op. Van het totaal hebben1200exemplareneen wereldwijdeherkomsten komener 800 uit Frankrijk. Het is een
echte'zichtcollectie':
veelverschillende
sooften,
weinig exemplarenper soort.De etiketteringis
ook typisch'vorige-eeuws':
vagevindplaatsen,
bljvoorbeeld:'Bou Saada'(?)en Amazone',en veelal ontbrekendevinddata.Dezebijzondere
(l9e eeuwseinsectencollecties
verzameling
zijn
zeldzaam)werd ons te koop aangebodendoor
HansC. de Wrls (InsectaRegina,Enschede).
Na
eentip van zijn Lithouwseleverancier,kwam hij
de zandloopkevers
ten zuidenvan Parijsop het
spoorbij PatrickBleuzin,eenkeververzamelaar.
Het Natuurmuseumheeftmet dezeaankoopeen
gapendgat in de insectencollectie
wetente dichten. Zandloopkevers
vormeneenapartefamilie, de
Cicindelidae,binnende insectenordeColeoptera,
de kevers.Ze zijn nauw verwantaande Carabidae,
een deel van aanwinst 94-499: een antieke collectie
zandloopkevers (Cicindelidae)

de loopkevers,maar ze wijken af in de plaatsing
van de antennenen in de sculptuurvan de harde,
hoornachtigevoorvleugelsdie bij de zandloopkevers geenduidehjke strepingvertonen.In Nederland komen zes soortenvoor. De algemeensteis de
groenezandloopkever Ci cindeIa campestris. Alle
soortenhebbenlange poten, kunnen hard lopen en
hebbeneen voorkeur voor een zandigeleefomgeving. Daarmeeis hun familienaam verklaard.Bij
verstoring vliegen zandloopkeverszoemendweg
en leggen dan korte afstandenaf.Ze kunnen verzamelaarsdoor dit gedraghet hoofd op hol brengen:
het zijn zeermoeilijk te verschalkenkevers.
schelpen uit de Filippijnen
De heerG.T. Poppeuit Brusselzorgdeook voor
eenomvangnjkeschenking,bestaande
uit enige
honderdenmonstersschelpen(voornamelijklandslakken)uit de Filippijnen (94-438).Minder volumineus,maar wel regionaalzijn de 117monsters
micromolluscenuit Hoek van Holland (94-022)
die we van H.L. Stracken A.F. de Jongontvingen.
J. Lucas schonkmaar liefst 86 monsterstweekleppigeschelpenen slakkenhuizenvan het stand
van Mombassa,Kenya (94-030).De eersteberichwezenop 'leuke
ten van de collectiebeheerder
vlindersuitZuid Amesoorten'.143 geprepareerde
(Colombia),
rika
Indonesie,Turkije en de Kop van
het Land (Dordrecht)werdendoor R. Vis aande
museumcolIectietoegevoegd(94 -038,048, 24'l en
289).Ook H. Coeneschonk,zoalsgebruikelijk,
Palearctische
eengroot aantalgeprepareerde
dagvlinders(94-043).Van J. Lucasontvingenwe 42
vlindersen enkeleanderegeprepareerde
insecten
(94-139,743,248en
van diversevindplaatsen
290).Nico Elfferichschonk13 dagvlinders
uit
Texasen Cyprus (94-023).De heervan der Goot
schonkhet museumde dansvliegEmpispicipes
(94-144).Anderelosseinsectenontvingenwe van
Jaapvan Leeuwen(vlindersuit Cubaen Mexico),
Hansde Wrjs (3 atlasvlindersen 9 keversuit Thailand),JohnMulder (7 keversuit Marokko).Ook
spinnenbereiktenhet NMR: 66nvreemdeuit Marokko (Mulder, 94-236),66nTurksespin (Mulder,
en wielweb94-009),eenpaarbuisjeshuisspinnen
spinnenuit Rotterdam(Decae, 94-334/336)en
66nhuisspinuit Villa Dijkzigt (Reumer& Schols,
94-394).
Aanwinstnummer94-053betreft 170 gedroogde
muurvarens(diversesoorten)die R. Andeweg
verzameldevan de inmiddelsgeslooptepijlers van

het spoorviaducten van de spoorbrugover de
Nieuwe Maas.Speciaalvoor de expositie
'Muurplanten
in Rotterdam'verzameldehrj tongvarensen muurleeuwebekken(9 4-301/ 304). Naast
muurplantenschonkAndeweg ook enige tientallen
andereplanten afkomstig uit Rotterdammet o.a.
de volgendeklinkende namen:kweekdravik, gele
morgenster,waterscheerling,duist en behaard
breukkruid(nummers94-259,260, 261, 263, 39I).
Losse aanwinstenuit het plantenrijk betreffen:
kruisbladigewolfsmelk (v/d Graaf), zachtewikke
(v/d Voet),daslooken wilde hyacinth(Breedveld).
Historischbelangwekkendmateriaal,afkomstiguit
de verzamelingvan de oude RotterdamseDiergaarde, werd ons door de heerNiemeijer geschonken:
twee nijlpaardtanden(94-309) en een antiekedoos
met vogeleiercn(94-177).Ook oud, maar minder,
ztjn 40 vooroorlogsezodlogischeen botanische
microscopische
preparaten(J. Snel,UvA; 94-393).
zoogdieren
De zoogdierencollectie
werd ook flink uitgebreid.
Van de AVR in Rozenburgontvingen we een uit de
Nieuwe Waterwegopgebaggerdegewrichtskop
van eenmammoetdijbeen(94-010). CollectiebeheerderErwin Kompanjebracht45 monsterszoogdiermateriaalin: onderandereschedelsen overige
skeletdelenvan shetlandpony,elandantiloop,damhert,banteng,dikhoornschaap
en prezwalskipaard
(94-044/041
en
068)
en
balgen
van diverse
,061
huis en dwergspitsmuizen (9 4-060/063). Verder
ook nog eenfraaieseriegebalgdemollen met
(94-058,059,151/ 154)en een
kleurafwijkingen
gebalgdedasafkomstiguit Engeland(94-190).
De grootooregel(balg 94-057)en de olifantspitsmuis (skelet94-147)mogenook niet in dit
overzichtontbreken.Van Gilbert de Vries ontvingen we geprepareerdeskeletdelenvan wolf, hond
en paard(94-249/251,16l,162)
en eencompleet
skeletvan eenmuskusrat(94-331). John Vegers
schonktongbenenvan lama, springbok, zebraen
addax(94-311,312,315,317).Afkomstiguit DiergaardeBlijdorp zijn schedelsvan PaterDavidshert
en oryx (94-313/314),J.Vegersheeftze inmiddels
fraai geprepareerd.Uit Zweden kregen we van
Mark van Leeuweneenwaterspitsmuis,
eenbosmuis (94-217/218)en eendas(94-189).Die dasis
inmiddelsurtz'njas: mooi gebalgddoor Erwin
Kompanje.Dankzr; K. Post uit Urk krijgt het
NMR steedsmeet zeezoogdierresten
uit de Noordzee: witsnuitdolfijnen(94-080/85),een onderkaak

van een tweetandigespitssnuitdolfijnMesoplodon
bidens(94-086)en een onderkaakvan eenorka
(94-338).
Vogelshaaldenhet niet bij de zoogdieren,maar
toch: kuifaalscholvervan het strandvan Monster
(M.van Leeuwen,94-036),eenoudeparadijsvogelbalg uit Nieuw Guinea(M.H.Mol, 94-051),een
fraai opgezettezwarthalszwaanvan onbekendeherkomst (mw. A. de Kok, 94-109)en een(helaasernstig verrotte) cyprustapuit(Menkh orst, 94-776).
Van de VogelklasKarel Schotontvingenwe jan
van genten,groenespechten,eenboomvalken een
aantalanderevogelsoorten.Onderde reptielenen
amphibieenvallen de aanwinsten94-386(J. de
Vries: een vliegenddraakjeuit Indonesie),94-396
(L. Aarsen:een slangehuiduit Cannes),94-288(J.
Mulder: Podarcis hispanica vaucheri uit Marokko)
en 94-100(D. Visser.R. Vis. J. Lucas:Afrikaanse
doornstaartagame).
Boeken en tijdschriften werden ontvangenvan
H. Berben(twee delen:de Bodem van Nederland),
PeterHoogerwerf(o.a.Flowersof the Mediterranean;Zoogeographievan den IndischenArchipel), J. Breedveld(drie ingebondenjaargangenvan
'In Weeren
Wind'), A. v/d Weerd(tweeverhuisdozen overdrukkenen enkeleboeken),J. Lucas( tljdschriften),R. Vis (tijdschriften),J. Nieuwenhuis
(enkeleboekenen tijdschriften),C. Plaisier(boek
over Burian). In de vorige Straatgraswerd al melding gemaaktvan de schenking94-235(J.H.Burgers):eeneerstedruk van Rumphius'Amboinsche
Rariteitkamer.
Aan ongewerveldezeedierenvan de Hollandse-en
de Waddenkustbracht Jan Lucas dezeverslagperiode 170 monstersbinnen.Het betreftvoornamelijk
schelpenen kreeftachtigen,maarook zeeegels,
mosdiertjesen andereruggegraatloze
groepen.Een
paartoppershieruit zijn: gewimperdezwemkrab
Liocarcinusarcuatusvan Ouwerkerk[schildje]en
de Grevelingen[compleet](94-I 14/1I 5), eendenmosselLepaspectinatavan Westenschouwen
(9412 1), hydrozoa-kolonieCampanulina hicksii van
Hoek van Holland (94-325),spoelhorenActeon
tornatilis (uveniel) ook van Hoek van Holland
(94-344) en zeker qua aantalbijzonder: een monstervan 378 penhorensTurritella communis(94enigezoogdieraanwinsten:
aberrantgekleurdemollen;
sPrtsmutzen
en ratten

207) en 87 gevlochtenfuikhorens Nassarius
reticulatus(94-209),beiden van het Amelandse
strand.Maar ook anderenschonkenschelpen.
M. Otten:eenasgrauwetolhorenGibbula cinerariatit de Goessche
Sas(94-137),C.Moeliker:
landslakken(Eobania's)uit Turkrle (94-0I 3),
A. van Peursen:enigemonsterskorfmossels
Corbicula uit de Lek en de Waal (94-21/29),
J. Reumer:ook enigemonstersCorbicula van de
Nesser-en Schaardijkte Rotterdam(94-024/026).
R. Vis vond korfmosselslangsde zuidoevervan de
Merwedebij Sliedrecht(94-279).Moeliker schonk
drie appelslakken
uit Bharatpur,India (94-195)en
eenmuiltje (Crepidulafornicata)van het strand
vanConeyIsland,New York (94-183).Schenking
94-236van K.P.Hoogerwerfbevat l2 monsters
Europesetweekleppigeschelpen
, o.a. Thpes,Venerupesen Phaphiasp.).Wetendedat ik sommige
gullegeverste kort gedaanheb,is dit aanwinstenverslagoverde periodejanuariVm oktober 1994
ten einde.
KeesMoeliker

