Vriendendag
Zaterdag 29 september was de
jaarlijkse Vriendendag. Circa 50
vrienden werden ontvangen met
koffie/thee en cake in de Hoboken
Salon van het museum. Daarna volgden twee activiteiten, een wandeling
door Park Schoonoord door Bureau
Stadsnatuur-ecoloog Garry Bakker
en een rondleiding door de collectiedepots door Kees Heij en Henk
de Jong. Bij terugkomst volgden een
glaasje jenever of boerenjongens en
een heuse Brabantse koffietafel. Jelle
Reumer kreeg, namens de Vrienden
voor de bibliotheek, deel 2 van
het Handbook of Mammals of the
World overhandigd. Het feestmaal
werd omlijst door muziek van de
band Ghost Note (www.ghostnote.
nl ) waarin onze eigen honorairconservator Joop Trausel de gitaar
bespeelde. De vriendendag leverde
tien nieuwe vrienden op. Welkom,
nieuwe vrienden!
David Mayhew 1948-2012
Op 3 oktober
overleed onze
honorair onderzoeker dr David
F. Mayhew.
Afgelopen zomer
werd hij ernstig
ziek. Hij werd
64 jaar. David
G David Mayhew in
was behalve
2008. (André Slupik)
wetenschapper (kenner van de morfologie en
taxonomie van hazen, konijnen en
[fossiele] woelmuizen) ook kunstschilder en muzikant. Het museum
heeft met zijn overlijden een toegewijde medewerker verloren. Een
‘In memoriam’ zal in een volgende
Straatgras verschijnen.

Straatgras
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De bilnaad van de teek
Een ontploffende potvis, een kikker
die zich vergrijpt aan een goudvis

68

en een paasei pikkende
ekster. Het
zijn geen alledaagse dierenverhalen
maar onderwerpen van
de column
‘Beest’ die
Kees Moeliker
sinds 2009
schrijft voor
NRC Handelsblad. Ze zijn kort,
bondig, droogkomisch, doorspekt
met keiharde wetenschap en
komen voort uit de actualiteit, talloze tips, eigen natuurobservaties
en (vooral) de collectie van Het
Natuurhistorisch. Het boek De bilnaad van de teek bundelt 115 stukjes beest over gewone en bizarre
beesten, hun onverwachte vormen
en opmerkelijke gedrag, maar ook
over mensen die ze met passie en
volharding bestuderen.
Ruim voorradig in de Museumwinkel en in de boekhandel
(ISBN 9789046813843, Nieuw
Amsterdam Uitgevers, 208 pagina’s, geïllustreerd, € 16,95).
Collectie in nieuw licht
De nieuwe expositie waarin wij de
eigen collectie laten zien, is klaar
en open voor het publiek. Onder
de titel ‘Biodiversiteit - soortenrijkdom in de collectie’ is onze vaste
collectie afgestoft, opnieuw ingedeeld en letterlijk en figuurlijk in
nieuw licht gezet. De tentoonstelling
toont en gaat over biodiversiteit: de
verscheidenheid aan alle levensvormen op aarde. Deze verscheidenheid bestaat uit de variatie in alle
soorten planten, dieren, schimmels
en micro-organismen, maar ook de
(genetische) variatie binnen een
soort, zoals kleurvariaties.
Daarom laten we een veelheid

Colofon

aan soorten zien, grotendeels uit
eigen bezit. Van de meest bekende
stammen en van veel klassen uit het
dieren- en plantenrijk zijn exemplaren te zien, opgezet, opgeprikt of
op sterk water. Binnen de verschillende stammen en klassen geven
we een zo divers mogelijk beeld
van de soortenrijkdom van bijvoorbeeld: wieren, bedektzadigen,
sponzen, neteldieren, rondwormen, weekdieren, geleedpotigen,
stekelhuidigen, kraakbeenvissen,
amfibieën, zoogdieren, reptielen en
vogels. Interessant en een lust voor
het oog.

G Biodiversiteit. (Jaap van Leeuwen)

Agenda
t/m 6 januari 2013
‘De grootste muil ooit’
de Peruaanse roofpotvis en andere
zeemonsters
t/m 9 december 2012
Meeuw in uitvoering
over prepareren en bewaren
t/m 6 januari 2013
De conservator geeft zich bloot
schilderijen van Maris Vis
15 december t/m 3 maart 2013
Opgewonden beestjes
bewegend blikken speelgoed
2 december, 15.00 uur, lezing
Nomaden van de oceaan
Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch

hetnatuurhistorisch.nl
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