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DE SUPER INSECTEN SHOW duurt nog tot en
met 3 mei 1998. De Kunsthal presenteert de
hoofdmoot: tot 120 x vergrote, bewegende
modellen, zeer fraaie en natuurgetrouwe
modellen van insecten uit de collectie van
het Noordbrabants Natuurmuseum, een
flinke greep uit onze insectencollectie,
insecten onder microscopen en de film
‘Microcosmos’. In het Natuurmuseum draait
een spectaculaire 3D-insectendiashow en zijn
de mooiste laden uit de insectencollectie
tentoongesteld. Tijdens DE SUPER INSECTEN
SHOW is toegang tot het Natuurmuseum
gratis. Toegangskaarten voor DE SUPER
INSECTEN SHOW zijn te koop bij de kassa van
de Kunsthal en kosten ƒ 10,- voor volwassenen
en ƒ 7,50 voor kinderen van 6 t/m 15 jaar.

De Hoboken Salon is omgetoverd tot 3D-theater.
(foto: Kees Moeliker)

Uit het aanwinstenboek:
januari t/m december 1997
Het jaar 1997 boekte een bedroevend
laag aantal aanwinsten, tachtig
om precies te zijn. De oorzaak is
grotendeels te wijten aan de slechte
toegankelijkheid van de conserverings/
registratie materialen die in de kelder
zijn opgeslagen. Vele trouwe leveranciers hebben vermoedelijk daarom hun
vondsten thuis gelaten in afwachting
van betere tijden. Die zijn inmiddels
aangebroken: de eerste drie maanden
van 1998 waren al goed voor 126
ingeschreven monsters. Hier volgt
het magere jaar 1997, dat overigens
wel een paar klappers opleverde.
Insecten
Onder deze diergroep viel de grootste klapper:
Jan Lucas schonk maar liefst 1851 geprepareerde vlinders van diverse vindplaatsen. Het betrof
voornamelijk ‘micro’s’ waaronder 79 soorten die
nieuw waren voor de collectie. Mevrouw Viëtor
vond een dood vliegend hert in Vierhouten en
aarzelde niet om deze zeldzame kever naar het
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museum te brengen (97-010). Van Nico
Elfferich ontvingen we elf soorten vliegen,
waaronder Trichiosoma lucorum (97-035).

Overige ongewervelden
De eerste duizendpoot sinds jaren kwam uit het
Italiaanse Toscane; het betrof een drietal Scutigera
sp. dat over een binnenmuur wandelde alvorens
in de alcohol te belanden (Reumer, 97-037). Van
Darwin (Noord-Australië) bracht Menkhorst
verscheidene slakkenhuizen en een zeeëgel mee
(97-004/009). Rob Vink bracht schelpen in uit
India (Tricolia), Nieuw-Zeeland, Egypte, en
Singapore. Kees Heij deed dat met landslakken
uit Haruku, Indonesië (97-051) en via Guus
Gulden kregen we nog meer Indonesische
weekdieren (97-052). Rochus Biesheuvel zwierf
door het Heilige Land en bracht allerlei zoetwaterslakkken mee (97-033/34). Opruiming in
de collectie van het Nationaal Natuurhistorisch
Museum leverde ons een kleine 150 monsters
Europese landslakken op (97-049, via
Menkhorst). Jan Nieuwenhuis zorgde voor
twee dozen vol tropische tweekleppigen en

Het vliegend hert
(aanwinstnummer 97-010).
(foto: Kees Moeliker)
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slakkenhuizen (97-044). De derde vondst van
de reuzenstrandschelp Spisula soldissima die
Frans de Jong aan de collectie toevoegde
(97-032), kreeg al eerder gepaste aandacht in
Straatgras (zie jaargang 9, nummer 2, pagina
24-25). Ben Otten zorgde voor een mooie Patella
vulgaris uit Zierikzee en een paar flinke zakken
schelpengruis (97-068/70).

De Noordse woelmuis
van Texel
(aanwinstnummer 97-042)
(foto: Kees Moeliker)

Vissen en vogels
De vissencollectie kreeg twee mooie aanwinsten
van Klaas Post: een juveniele steur Acipenser sp.
uit onbekende wateren en een gestreepte poon
Trigloporus lastoviza uit de Noordzee (97-079/80).
Daarnaast ook zeven tiendoornige stekelbaarsjes
uit Zuidland (Petra van den Berg, 97-073). Aan
vogels registreerden we: een opgezette zilverplevier Pluvialis squatarola in zomerkleed afkomstig
uit de Dollard (Ewold Horn, 97-078); een
halsbandparkiet Psittacula krameri van het Landgoed
de Tempel te Rotterdam-Overschie (Martin
van Blaricum, 97-077); drie Molukse grootpoothoenders Eulipoa wallacei (twee adulte vrouwtjes en
een kuiken) uit Haruku, Indonesië (Kees Heij,
97-075); een huid van een bijeneter Merops apiaster
uit Spanje (Marc van Leeuwen, 97-067) en een
ei van het Polynesisch grootpoothoen Megapodius
pritchardii uit Tonga (Kees Heij, 97-024).
Het ijzeren nest van een stadsduif Columba livia
werd ook in 1997 aan de collectie toegevoegd
(zie Straatgras 9, nummer 1). Ook de regelmatige
schenkingen van de Vogelklas Karel Schot
mogen niet onvermeld blijven. Tenslotte: de
heer de Both schonk een hop en een ijsvogel,
beide reeds lang geleden opgezet (97-066).

Overige gewervelden
Via de dierenambulance kregen we een leguaan
Iguana iguana die in een container vanuit ZuidAmerika meevoer naar Rotterdam, maar de reis
niet overleefde (zie Straatgras 9, nummer 4,
pagina 53-54). Jelle Reumer vond een dode
hazelworm in Toscane (97-036) en mevrouw
van Rees schonk een oude opgezette caretschildpad. Andere welkome aanwinsten waren
een noordse woelmuis Microtus oeconomus afkomstig
van Texel (97-042, Kompanje, via het NNM),

een verdroogde vleermuis (Lucas, 97-045),
een huismuis uit een klapval (97-039, Moeliker)
en diverse spitsmuissoorten (Post, 97-072;
Heij, 97-054).

De rest
Hieronder vallen onder andere de fossielen,
bijvoorbeeld verscheidene skeletresten van
Pleistocene runderen en herten gevonden op
het strand bij Wassenaar (van de Vet, 97-023),
een doos vol materiaal uit de Eiffel (Biesheuvel,
97-17) en divers Plio- en Pleistoceen materiaal
uit de Westerschelde (Paulus de Graaf, 97-023).
Remko Andeweg verrijkte het herbarium met
ruim 200 planten uit Rotterdam (waaronder
Europoort en Maasvlakte), Dordrecht en Budel:
hieronder kegelsilene van de Westzeedijk, en
boshavikskruid van het Kleinpolderplein.
Nieuw voor de plantencollectie was het weidehavikskruid Hieracium caespitosum dat Remko op 13
juni vond op het spoorwegemplacement
Vierhavenstraat (97-055). Twee dagen later
vond Kees Heij dezelfde soort in Vlagtwedde
(97-038) zodat het museum nu twee exemplaren
bezit. De bibliotheek werd aangevuld met de
volgende schenkingen: een mooie eerste druk
van Onze Vlinders, beter bekend onder de naam
‘Ter Haar’ (Veenendaal, 97-076), studieboeken
uit de bibliotheek van dr A.B. van Deinse
(P.H.J. van Deinse, 97-74) en enige jaargangen
van ‘het Vogeljaar’ (Stas, 97-071). Gemakshalve
vermeld ik hier ook een serie van 160 dia’s van
microscopische preparaten van algen gemaakt
en geschonken door H. Schulp (97-041).
Iedereen die zich in 1997 heeft bekommerd om
de uitbreiding van de collectie: hartelijk dank!

Het weidehavikskruid
van het emplacement
Vierhavenstraat
(aanwinstnummer 97-055).
(foto: Kees Moeliker)

