
St
ra

at
gr

as

52

16
 -

 [4
]-

 2
00

4

COLOFON
Straatgras is een kwartaaluitgave 

van het Natuurmuseum Rotterdam

waarin opgenomen mededelingen 

van de Vereniging Natuurmuseum 

Rotterdam N.M.R. 

ISSN: 0923-9286

Correspondentie: Postbus 23452

3001 KL Rotterdam

Adres: Natuurmuseum Rotterdam

Westzeedijk 345 (in het Museumpark)

3015 AA Rotterdam

telefoon: 010 - 436 42 22

fax: 010 - 436 43 99 

e-mail: natuurmuseum@nmr.nl

homepage: www.nmr.nl

(Eind)redactie: Kees Moeliker

Ontwerp & opmaak:

Jaap van Leeuwen

Druk: Artoos, Rijswijk

Oplage: 800 ex.

Tekst: Kees Moeliker, Jelle W.F.

Reumer, Jurriaan van Kranendonk,

Erwin Kompanje en André Slupik

Beeldmateriaal : Kees Moeliker, Jaap

van Leeuwen, Erwin Kompanje,

Olphaert den Otter, André Slupik,

University of Kansas, Hans Post,

Eleonore Schmid en Rob Vink

Losse nummers Euro 2,50

Excursie Missiemuseum 

Wie wil weten wat het Rijke Roomse
leven in de afgelopen eeuw heeft
opgeleverd aan exotica, moet net als
een twintigtal leden van de Vereni-
ging naar het Missiemuseum in Steyl.
De inmiddels heilig verklaarde Arnold
Janssen stichtte in 1875 samen met
Broeder Berchmans een museum vol
voorwerpen uit landen waar de mis-
sionarissen hun ‘blijde boodschap’
verkondigden. Vooral collectie vol-
kenkundige voorwerpen uit Nieuw-
Guinea is uniek in de wereld. Maar
het doel van de excursie voor onze
vrienden was de uitbundige opstel-
ling van de ‘dierenwereld’, bestaande
uit opgezette zoogdieren, vogels, rep-
tielen, amfibieën en vissen.
Daarnaast waren er in het insecten-
kabinet duizenden vlinders en kevers
te zien. Alles staat er nog precies
zoals het er in 1934 in grote vitrines
achter glas is neergezet: een onge-
looflijk spektakel aan uitheemse
fauna, uniek in zijn soort, dat je ver-
baast en verwart. [Kees Vrijdag]

Vrienden van Blijdorp
Diergaarde Blijdorp en het Natuur-
museum hebben een lange, gezamen-
lijke geschiedenis. De natuurhistori-
sche collectie van de ‘oude’ Diergaarde
werd in 1939 aan het museum over-
gedragen en het museum was lange
tijd binnen de poorten van Blijdorp
gevestigd. Veel dieren die in de Dier-
gaarde geleefd hebben, brengen een
tweede (opgezet) leven door in het
museum. De Diergaarde heeft, net
als het museum, een actieve vrienden-
vereniging die wij graag onder de
aandacht brengen.

De Vereniging Vrienden van
Blijdorp is al ruim 40 jaar actief en
telt 7000 leden die de Diergaarde
een warm hart toedragen. Dankzij
geld van de Vrienden zijn onder
meer verblijven gerealiseerd voor oli-
fanten, okapi's, amoerpanters en
manoelkatten. Ook de prachtige
vogelrots Bass Rock en het indruk-
wekkende gorilla-eiland zijn met
steun van de Vrienden tot stand
gekomen. Ook uw hulp is welkom!
Om Vriend van Blijdorp te worden
betaalt u minimaal 30 euro per jaar.
Daarmee steunt u de Diergaarde,
ontvangt u het kleurige kwartaalblad
‘Vrienden-nieuws’ en kunt u genie-
ten van exclusieve vriendenactivitei-
ten, waaronder reizen naar binnen-
en buitenlandse dierentuinen en
‘winterlezingen’. Verder ontvangt u
twee vrijkaartjes voor Blijdorp. Meer
info: www.vriendenvanblijdorp.nl of
tel/fax 010-4676637.

Archief geïnventariseerd
De heer J.G.B. Nieuwenhuis (Jan
voor intimi), erelid van de Vereniging
Natuurmuseum Rotterdam, oud-
bestuurslid van dezelfde Vereniging,
oud-collectiebeheerder Malacologie,
oud-archivaris van zo’n beetje alle bij
het museum betrokken bestuurlijke
organen en vraagbaak op het gebied
van de geschiedenis van het museum,
is inmiddels de leeftijd van tachtig
gepasseerd. Na zijn pensionering als
archivaris bij het Gemeentearchief
Rotterdam in 1989 bleef hij een dag
in de week actief ‘op het archief ’. In
die tijd werkte hij aan zijn serie over
de geschiedenis van het museum
(waarvan de laatste aflevering binnen-
kort in Straatgras verschijnt) en klaar-
de hij een klus waar hij daarvoor niet
aan toegekomen was: het inventarise-
ren van de in het Gemeentearchief
aanwezige stukken met betrekking
tot het Natuurmuseum Rotterdam.
Eind 2003 zag zijn werk onder de
titel ‘Inventaris van de archieven met
betrekking tot het Natuurmuseum
Rotterdam 1927-2002’ het licht. Het
‘zwarte boek’ zoals Jan’s inventaris
inmiddels is omgedoopt (het is
gebonden in een mooi zwart linnen
bandje) telt 51 genummerde pagina’s
en een inhoudsopgave van drie kant-
jes. Het begint met een lezenswaardig
historisch overzicht dat kan worden
beschouwd als een samenvatting van
zijn vervolgverhaal in Straatgras, en
gaat verder met de eigenlijke inventa-
ris van archiefstukken van achtereen-

volgens de Vereniging Natuur-
museum Rotterdam (nummers 1-
391), de Stichting Rotterdams
Natuurhistorisch Fonds (nummers
392-480) en de Stichting Onder-
steuningsfonds Natuurmuseum
(nummers 481-488). Iedereen die
zich wil verdiepen in (de geschiedenis
van) het Natuurmuseum Rotterdam
kan dit archief (dat onder toegangs-
nummer 20.03 wordt bewaard) in
het Gemeentearchief Rotterdam
raadplegen. Een exemplaar van de
Inventaris is in de bibliotheek van het
museum aanwezig.

Het museum prijst zich gelukkig
met zo’n productieve archivaris en
Jan Nieuwenhuis verdient alle lof
voor het werk dat hij heeft verricht.
Nu we toch de loftrompet blazen
mag niet onvermeld blijven dat de
heer Nieuwenhuis op 2 oktober j.l.
de erepenning van de Nederlandse
Malacologische Vereniging werd toe-
gekend. Helaas laat de gezondheid
van de ‘nestor van het NMR’ het 
niet meer toe dat hij het museum
bezoekt, anders zouden we hem
regelmatig in de archieven en de 
collectie aantreffen.

Kerstactiviteit voor kinderen
De traditionele activiteit voor kinde-
ren tijdens de kerstvakantie begint dit
jaar met een diavoorstelling over
‘Glisglis’ de zevenslaper die deze win-
ter echt wakker wil blijven om, net
als de andere dieren, de kerstman te
ontmoeten en een lekker hapje van
hem te krijgen. Daarna gaan de kin-
deren zelf op zoek naar opgezette
bosdieren in het museum om ze te
voeren met het juiste voedsel. Ter
afsluiting maken ze een wintervogel-
voederbakje. Speciaal voor kinderen
van 4-10 jaar op 26, 28, 29 en 30
december om 13.00 en 15.00 uur.
Kosten: een toegangskaartje.
Reserveren gewenst (010-4364222).

Museumnieuws

Tentoonstellingsagenda

t/m 15 januari 2005
HOUT VAN DE ZEE

t/m 27 februari 2005
NACHTSCHADE

t/m 6 maart 2005
INTRIGERENDE POTTEN

t/m 6 maart 2005
HELP RAMON WEER OVEREIND!
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