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Het Natuurmuseum Rotterdam is in het bezit van het complete maar losse skelet van ‘Ramon’, de Aziatische
olifant die sinds 1971 bijna zijn hele leven in Diergaarde Blijdorp doorbracht. Ramon was een begrip in de
Diergaarde en een eersteklas ‘fokstier’. Bijna elke Europese dierentuin heeft nakomelingen van Ramon. In
april 1998 bezweek hij tijdens een paring aan een hersenbloeding. Het museum wil olifant Ramon in 2005
weer in ere herstellen door zijn skelet - botje bij botje - op te zetten. Daarvoor zijn sponsors nodig.

Help Ramon weer
Overeind! 

Nadat een NMR-snijploeg samen met medewerkers
van de Diergaarde het kadaver hadden uitgebeend,
kreeg het nog vlezige en vette geraamte een schoon-
maakbeurt in de splinternieuwe maceratie-bakken van
Naturalis. Medewerkers van dat Leidse museum en
omwonenden kunnen zich dat vast nog herinneren,
want de geur die Ramon’s rottende botten verspreidde
was onbeschrijfelijk. Het ‘schone’ losse skelet kreeg
een plaats in het bottendepot, maar de staat van con-
servering was niet optimaal en ook het vieze luchtje
bleef. Ramon, nu een uniek natuurhistorisch topstuk,
verdient meer: hij moet weer overeind! Maar voordat
het skelet opgezet kan worden hebben alle botten een
speciale ontvettende en conserverende behandeling
nodig. Daar wordt nu aan gewerkt door preparateur
Hans Brinkerink. In de loop van het jaar zullen in het
museum op het speciale ‘actiepodium’ steeds meer
geprepareerde skeletonderdelen te zien zijn. Ook moet
er een speciale draagconstructie voor het skelet
gemaakt worden. Het prepareren en monteren kost in
totaal E 20.000,-. U kunt het skelet van olifant
Ramon weer overeind helpen door de kosten van 

prepareren en monteren van één of meerdere skelet-
onderdelen te sponsoren. 

Sponsor een bot van Ramon
Kijk op www.nmr.nl welke skeletonderdelen nog voor
sponsoring beschikbaar zijn (inmiddels is al 10% van
het benodigde bedrag binnen) en maak het bedrag
van uw keuze over op Postbanknummer 112318 van
Natuurmuseum Rotterdam te Rotterdam onder ver-
melding van het skeletonderdeel, het aantal botten dat
u wenst te sponsoren en uw naam en adres. Sponsors
van skeletonderdelen van Ramon ontvangen een offi-
cieel ‘prepareercertificaat’ en een uitnodiging voor de
onthulling van het skelet in 2005. [KM]

Zij die de schedel, de onderkaak, het heiligbeen en/of het 

borstbeen sponsoren, zijn hoofdsponsors van de actie ‘Help Ramon

weer overeind!’ en krijgen een voorbezichtiging tijdens het 

monteren, naamsvermelding bij het skelet en goede plaats tijdens

de onthulling in 2005. Neem voor meer informatie over 

hoofdsponsoring contact op met het Natuurmuseum Rotterdam

(Remco Holtzer, 010-4364222).

SPONSORBEDRAGEN

VOOR HET PREPAREREN

EN MONTEREN VAN

HET SKELET VAN

RAMON LOPEN UITEEN

VAN E 25,- VOOR EEN

TEEN TOT E 3750,-

VOOR DE SCHEDEL.
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JAAP VAN LEEUWEN]




