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Nieuw ijsbeertje
We hadden er
al één, maar
dat is een pas-
geboren jong
op sap. Nu is
er dan een wat
forser exem-
plaar te zien in
de hal van het
museum, nog
steeds geen
volwassen dier
maar een 'juve-
niel' met een stahoogte van een klei-
ne 1.50 meter. Het ijsbeertje (Ursus
maritimus), waarvan de vindplaatsge-
gevens ontbreken, werd 21 septem-
ber door de Douane in Tilburg in
beslag genomen omdat de invoerver-

gunning voor
deze bedreigde
uitheemse dier-
soort ontbrak.
De Nederland-
se eigenaar had
het fraaie pre-
paraat in Noor-
wegen voor een
fiks bedrag
gekocht en naar
Tilburg laten
transporteren.

Daar werd het dier ingeklaard en
bleken 'de papieren' niet in orde te
zijn. In dergelijke gevallen komt het
voor dat de inbeslagnemende instan-
tie (het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij) het muse-
um verzoekt om het object in tijde-
lijke opslag te nemen, in afwachting
van een justitiële beslissing. Een
kostbaar opgezet preparaat kan
immers maar beter in een museum
(depot) staan dan in een vochtige
loods, waar de kans groot is dat het
dier binnen de kortste keren een ijs-
muts en een gebreide sjaal draagt.
Wij zorgen er in ieder geval voor dat
schimmel en mot geen kans krijgen.
Mocht justitie het ijsbeertje voor
goed 'aan het verkeer onttrekken'
dan is de kans groot dat we hem in
het aanwinstenregister kunnen bij-
schrijven. De kans bestaat dat de

benodigde CITES-invoer vergunning
alsnog boven tafel komt, en dan ver-
dwijnt hij weer stilletjes naar zijn
koper. Op 4 oktober (dierendag)
werd het nieuwe ijsbeertje met de
nodige tamtam en vereende krachten
het museum ingedragen. Een rech-
terlijke uitspraak zal nog wel even op
zich laten wachten: tijd genoeg om
het fraaie preparaat (staande op een
vakkundig nagemaakte ijsschots)
eens rustig te komen bekijken.

DEINSEA 8 verschijnt
Na drie nummers in 1999 en een
pauze in 2000, verschijnt binnenkort
(eindelijk) DEINSEA 8. Het is dit keer
weer een regulier nummer (van 256
pagina's) met 14 artikelen en vier
korte bijdragen over diverse onder-
werpen. De eerste vier artikelen gaan
over Pleistocene zoogdieren en zijn
alvast een voorproefje op nummer 9
(2002) die de proceedings van de 2nd

International Mammoth Conference
zal bevatten. Daarnaast zijn er bij-
dragen over fossiele Griekse kleine
zoogdieren, sauriërs uit de Noordzee
en fossiele Russische sneeuwuilen.
De andere artikelen en korte bijdra-
gen gaan over recente diersoorten:
Kompanje publiceert zijn lang ver-
wachte overzicht van alle tuimelaars
die ooit op de Nederlandse kust aan-
spoelden, en Slieker komt met een
soortenlijst van de kreeftachtigen die
aanwezig zijn in de NMR-collectie.
Heij geeft aanvullende resultaten van
zijn lopende onderzoek naar de bio-
logie van het Moluks grootpoothoen
en rapporteert ook over een aantal

16e eeuwse, maar beslist accurate,
beschrijvingen van deze vogelsoort.
In dit dikke nummer worden drie
nieuwe taxa beschreven: een fossiele
eikelmuis uit de bodem van Brielle
(door Reumer), een ondersoort van
een fruitvleermuis uit Indonesië
(door Kompanje & Moeliker) en een
keverslak uit de Stille Zuidzee (door
Schwabe & Slieker). Leden en dona-
teurs van de Vereniging kunnen
DEINSEA voor een vriendenprijs in de
museumwinkel aanschaffen. In de 
volgende Straatgras volgt de prijs.

Kiezen voor je Tanden

Bij de tentoonstelling ‘KIEZEN VOOR
BEHOUD honderd jaar Rotterdamse
Tandartsen Vereniging’ is leuk educa-
tief materiaal ontwikkeld. Basis-
schoolleerlingen (groepen 3-5 en 6-
8) kunnen er zelf mee aan de slag en
komen met een opdrachtenboekje in
de hand achter de relatie tussen gebit
en voedsel. Zelf gebitten (met echte
tanden en kiezen) samenstellen
behoort ook tot de activiteiten en er
is een leuke opdracht bij de behan-
delkamer uit 1910 (waar het echt
naar de tandarts stinkt). Basisscholen
kunnen (nog t/m 21 december) een
ochtend of een middag reserveren bij
Saskia Coenders van de afdeling edu-
catie. Kosten zijn ƒ 35,- per groep
(maximaal 35 kinderen) voor het
materiaal en de inleiding. De entree
is gratis.

Museumnieuws

Tentoonstellingsagenda

STADSNATUUR

ecologie van de gebouwde omgeving
t/m medio 2003 

BOUDEWIJN BÜCH: EEN HEEL HUIS VOL

t/m 2 december 2001

KIEZEN VOOR BEHOUD

100 jaar Rotterdamse Tandartsen Vereniging
t/m 6 januari 2002

foto achtergrond: Rob ‘t Hart
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