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Op 19 november1994 overleedop slechts63-jarige leeftijd onze collectiebeheerderNiek Kerkhoff.
Nicolaas CornelisKerkhoffwerd op 3l mei l93I
geboren in Schiedam.Hij ging daar naar de
5-jarige H.B.S. en volgde vervolgenseenH.B.O.opleiding op het gebiedvan het managementvan
de intramuralebejaardenzorg.Tben
ik Niek leerde
kennen,inmiddelszo'n 12 d l3 jaar geleden,was
hij directeur van het bejaardentehuisvan de
HumanistischeStichtingvoor Huisvestingen Verzorging van Bejaarden, eveneenste Schiedam.
'rommel'
De beslommeringenen de zorgendie het leiden
van eenbejaardenhuismet zich meebrengtwerden door Niek en zijn vrouw weggewandeldin de
natuur.Met hun beidedochtersliepenze dan door
de duinen,op zoek naarplantenen vogels."Als
dat ging vervelen,kwamenwe via het strandterug.
Brydie wandelingenraaptenwe dan rommel op",
verklaardenNiek en zijn vrouw in eenkrante-interview in 1985.Die rommel,dat warenbottenvan
zoogdierendie aanspoelden
op het Maasvlaktestrand.Het zou uitgroeientot eeninternationaal
vermaarde
collectie,die wetenschappers
vanuit
Niek Kerkhofftijdensde wetenschapsdag,
oktober 1992
(foto:Tinekevan den Polder)

Alaskatot Moskou naarNieks Schiedamseappartementdedenrerzen.De vele contactenmet wetenschappersmaaktendat Niek Kerkhoff binnen de
amateur-paleontologieeen zeer aparteplaats innam.De'ontdekking' v an zljn collectieals belangrijke bron van informatie over het Nederlandse
Pleistoceenen HoloceenbrachtNiek in contact
met onderzoekersvan universiteitenen musea.
Hij bevondzich daardoorop het vaak wat gevoelige raakvlaktussenamateursen professionals,en
wist zich in beidekringenthuis te voelen.Hij was
gedurendelangeretijd secretaris/penningmeester
van de WerkgroepPleistoceneZoogdieren.
vraagbaak
Voor het NatuurmuseumRoterdamwas Niek gedurendeeenperiodevan ongeveerl0jaar collectiebeheerdervan de fossielezoogdieren.In die tijd
heefthij de collectietwee maal volledig geordend
en gecatalogiseerd:
v66r de brandvan 1987en n6
de brand.Daarnaasthad Niek in het museumeen
belangrijkevraagbaak-functie.
Dikwijls kwamen
bezoekers kinderenvaak naar het museummet
eengevondenbot of kies. Niek was altijd bereid
om daarnaarte kijken en er een oordeelover te
vellen.De didactischekwaliteitendie hij daarbij
ontwikkelde zorgdenervoor dat iedereentevreden

vertrok:zelfs alsje een volstrektoninteressant
varkenskluifje had gevondenwist hij daar een zodanig interessantverhaalomheente vertellen dat het
toch eenboeiendevondstwerd. Een hoogtepunt
daarinvormdende jaarlijks terugkerendeWetenschapsdagen.
Niek zat achtereeneigen'kraampje'
in de hal van het museumsteevastmet eengeboeide scharebezoekersom zich heen.Met eenpublicatielijst- hieronderafgedrukt- van22 artikelen
en 66nboek leverdeNiek ook op schrift eenbijdrage aanhet vak van de paleontologie.Wie de lijst
bekijkt,ontdektdat hij eigenlijk bezig was om
'op
langzamerhand
stoom'te geraken.Niek had
nog veelplannen:fossielehondachtigen,muskusossenen hyenasstondenop zqn wachtlijstom te
wordenbestudeerd.
Zljn voortrldigedood verijdelt
helaaseenverdereontwikkeling en verbreiding
van zljn kennis.
Met Niek Kerkhoff is voor het museumeentoegewijde medewerkeren voor de collega'seenhumorvolle goedevriend heengegaan.
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