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Opening KRUIP UIT JE HUID

Donderdagmiddag 2 december vond er een ware kin-
derinvasie plaats. Ruim 60 leerlingen van groep 3 en 4
van de Montessorischool Kralingen waren uitgenodigd
om KRUIP UIT JE HUID te openen. In groepjes van vijf-
tien werden zij door het sprookje geleid. Het verhaal,
de geluiden, de sfeer en de zachte, aaibare aankleding
van de ruimte bleken het jonge publiek zeer aan te
spreken: sommigen zwijmelden – met de duim in de
mond – weg terwijl zij het verhaal over de avonturen
van Prinses Pelsdiertje beluisterden. Persfotografen
verdrongen zich om het mooiste plaatje te maken.
Later op de middag druppelden de ‘grote mensen’ bin-
nen en richtte Othilia Verdurmen, de ontwerpster van
KRUIP UIT JE HUID – voor de gelegenheid zelf ook
sprookjesachtig gekleed – het woord tot de genodigden.
Iedereen die bij de productie betrokken was, werd uit-
voerig bedankt. KRUIP UIT JE HUID is inmiddels al een
succes. Francien Braber en een enthousiaste groep 
stagiaires zullen de komende maanden vele duizenden
kinderen het sprookje laten beleven. 

Frans Slieker schrijft keverslakkenboek
Eindelijk is er
een boek waar-
in zo’n beetje
alle keverslak-
ken van de
wereld, voor-
zien van nutti-
ge taxonomi-
sche, ecologi-
sche en morfo-
logische gege-
vens, fraai in
kleur staan
afgebeeld. Voor
schelpenlief-
hebbers, of het
nu professione-
le malacologen
of amateur ver-
zamelaars zijn,

is ‘CHITONS OF THE WORLD, An illustrated synopsis of
recent Polyplacophora’ een uitkomst, want literatuur
over keverslakken was zeer versnipperd en ontbeerde
goede afbeeldingen. Of je nu bij eb langs de Ooster-

scheldedijk loopt of een expeditie onderneemt naar
Vuurland, met dit boek is het op naam brengen van
keverslakken een eitje. Ruim 60% van de 850 thans
bekende soorten komen aan bod en de kans dat u in
het veld de rest tegenkomt is zeer gering want dat zijn
doorgaans diepzee soorten. Dat ‘CHITONS OF THE

WORLD’ is geschreven en samengesteld door collectie-
beheerder Frans Slieker, is natuurlijk ook het vermel-
den waard. Hij heeft toegezegd de museumwinkel van
een aantal gesigneerde exemplaren te voorzien. Naar
verwachting ligt het boek medio februari 2000 in de
winkel.  

Verwacht: Candida Höfer’s Natuurruimten

Van 29 januari t/m 29 april 2000 presenteren we een
expositie van het fotografische werk van de in Keulen
levende kunstenares Candida Höfer (Eberswalde,
1944). Het thema van deze tentoonstelling is ‘Dieren-
tuinen en natuurmusea’. Höfer fotografeerde vanaf
1989 binnenruimten van dergelijke instituten en stelde
gaandeweg een fraai overzicht samen onder de titel
‘Naturräume’ die wij vertaalden als ‘NATUURRUIMTEN’.
Dat Candida Höfer museumzalen op geheel eigen
wijze bekijkt en in fotografische beelden vertaalt, blijkt
uit bovenstaande foto van onze inmiddels ontmantelde
‘Beestenzaal’. Het Institut für Auslandsbeziehungen
(IFA) te Stuttgart zorgde voor financiële ondersteuning.

Tentoonstellingsagenda

tot nader aankondiging
REGIONATUUR

t/m 15 januari 2000
TIEMPO OCEANO

keramiek van Leonardo Scacchi

t/m 2 april 2000
KRUIP UIT JE HUID

een sprookje voor kinderen vanaf 4 jaar

29 januari t/m 29 april 2000
NATUURRUIMTEN

fotografie van Candida Höfer

Museumnieuws

De medewerkers van het Natuurmuseum Rotterdam
wensen u een voorspoedig 2000


