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NMR-coryfeeën. (Jaap van Leeuwen)

De aanspoeling, donderdag 10
juli 2008, van een potvis op het
strand van Scheveningen bracht
herinneringen terug aan januari
1995 toen een NMR-snijploeg vijf
dagen druk doende was om op het
Scheveningse strand een potviskadaver uit te benen. Dertien jaar
later rukte de (uitgedunde) NMRsnijploeg opnieuw in vol ornaat
en met flensmessen uit, niet om te
snijden, maar om te acteren op en
rond een levensechte potvis-replica
die door het Belgische kunstenaarscollectief Captain Boomer
op het Scheveningse strand was
neergelegd. Het ging om een kunstproject, gesponsord door Muzee
Scheveningen, om de magie van een
walvisstranding te laten herleven. De
natuurgetrouwe replica is achttien
meter lang, weegt bijna twee ton en
is gemaakt van hout, aluminium en
polyester door beeldhouwer Zephyr
(pseudoniem van Dirk Claesen).
Om het allemaal nog realistischer
te maken, werd het dier ingesmeerd
met rotte vis om een geur van ontbinding te creëren. Leden van het
kunstenaarscollectief waren uitgedost als medewerkers van de fictieve
natuurorganisatie ‘North Sea Whale
Association’. De NMR-ploeg bracht
deze ‘groentjes’ de fijne kneepjes
van het opmeten, bemonsteren en
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Oerbos op ’t Stobbeven. (E. Doornbos)

Meten is weten. (Jaap van Leeuwen)

Potvisstranding?

Oerbos wordt geconserveerd. (Jaap van Leeuwen)

afspekken bij.
Na drie dagen verbazing en vertier
is de plastic potvis van het strand
overgebracht naar de binnenplaats
van Muzee Scheveningen, waar
een kleine expositie over de (echte)
Scheveningse potvisstrandingen
was ingericht. De media berichtten uitvoerig over de nepstranding.
Hoogtepunt was de Vlaamse krant
‘Het Laatste Nieuws’ die op 14
juli een bericht plaatste waarin de
hier afgebeelde NMR-coryfeeën
als ‘milieu-activisten’ werden betiteld. Op 28 augustus verscheen de
replica op het Sint-Annastrand op de
Antwerpse Linkeroever.

Blijdorp. De band tussen de RNC en
het museum is er altijd geweest. De
leden stonden in 1927 aan de wieg
van het NMR, de oud-conservatoren
Landsman en Backhuys waren lid en
dat geldt nu ook voor een deel van
de huidige museummedewerkers.
Aanwinst: oerbos
Het is een mannenclub, met een
intiem karakter. De enige vrouw die
ooit toetrad (in 1994) nam aan één
bijeenkomst deel en werd daarna
nooit meer teruggezien. ‘De Club’
zoals de leden haar liefkozend noemen, bestaat sinds 1901. Met taart
en koffie werd in 2001 het 100 jarig
bestaan gevierd. Ook smeedde men
het plan om de geschiedenis van de
club op schrift te stellen.
Afgelopen zomer werden bij
Inmiddels is het langverwachte
Roderwolde in Drenthe boomstron- ‘Gedenkboek 100 jaar Rotterdamse
ken boven de grond gehaald van circa Natuurhistorische Club 1901-2001’
8000 jaar oud. Volgens de Utrechtse verschenen (in een kleine oplage). Het
hoogleraar dendrochronologie Esther is geschreven en samengesteld door de
Jansma betreft het vermoedelijk de
clubleden J.G.B. Nieuwenhuis, C.J.
oudste boomresten die in Nederland Heij en H.F. de Jong, telt 80 pagina’s
gevonden zijn. Het gaat om grote
(135 x 210 mm) en is rijkelijk geïlhoeveelheden berken, dennen, eiken lustreerd (ISBN 978-90-9023270-6).
en mogelijk essen. Lokaal wist men al Het gedenkboek is te koop in de
veel langer van de aanwezigheid van
museumwinkel. Een must voor
de oude boomstronken. Het hobnatuurhistorici.
belige stuk grond waar ‘het oerbos’
is gevonden, heette in de volksmond Gesloten wegens werkzaamheden
niet voor niets 't Stobbenven. Toen
Van 5 t/m 16 januari 2009 zal het
de akker vorig jaar onderdeel werd
museum gesloten zijn voor publiek.
van de waterberging in de Eelder- en Er vinden in die periode ingrijpende
Peizermaden nam de Universiteit
(her)inrichtingswerkzaamheden plaats
Groningen twee monsters en
en de insectencollectie zal naar het
bepaalde met de koolstofmethode
nieuwe externe depot worden verdat de bomen dateren van circa 6000 huisd.
voor Christus. Dankzij de heer E.
Doornbos heeft het museum een
paar flinke stukken in de collectie
Agenda
kunnen opnemen. Een mooie stronk
wordt momenteel tentoongesteld.
t/m 2 november
Gekooide Botten
Gedenkboek 100 jaar RNC
een installatie van Ine van Son
De Rotterdamse Natuurhistorische
Club is een bijzonder gezelschap
t/m 4 januari 2009
waarvan de leden elkaar medeZdenĕk Burian (1905-1981)
delingen doen over de natuur en
schilder van de prehistorie
wetenschap in een zo breed mogelijk kader. Vijf, zes keer per jaar
nieuw:
komt men bijeen, sinds 1989 in
Opgeraapt Opgevist Uitgehakt
het Natuurhistorisch Museum en
fossielen uit Nederlandse bodem
daarvoor meestal in Diergaarde
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