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museumcollectie. (Kees Moeliker)

Breng je schelp
Op 4 en 5 oktober 2014 doet het museum mee met de landelijke manifestatie
‘Breng je schelp’, georganiseerd door de
80-jarige Nederlandse Malacologische
Vereniging, de club waarin liefhebbers
van schelpen, slakken en andere weekdieren elkaar ontmoeten.
Op zaterdag 4 oktober 2014 kun je tussen 11:00 en 17:00 uur langskomen met
schelpen en slakken die je hebt gevonden
en waar je graag meer over wilt weten.
Schelpen conservatoren van het museum
zoeken uit welke soort je gevonden hebt,
laten zien hoe zij in het museum schelpen
bewaren en ordenen, en hoe ze de gegevens van 80.000 (monsters) schelpen en
slakken via internet toegankelijk maken
voor iedereen. Vanaf 11:30 start elk uur
tot 16:30 uur een speciale rondleiding
door het schelpen depot op de zolder
van het museum. In deze schatkamer,
eigenlijk streng verboden toegang voor het
publiek, worden vele honderdduizenden
schelpen en slakken bewaard. Wees er
op tijd bij, want per rondleiding kunnen
maximaal 12 personen mee. Entree: een
regulier toegangskaartje van het museum.

 Tiger. (Erik Hijweege)

Schelpenlezing
Op zondag 5 oktober 2014, om 15:00
uur, geeft Hans Post de lezing ‘Schelpen
verzamelen, thuis, in het museum en voor
in de pan’. Hans is honorair conservator
van het museum en al meer dan dertig
jaar schelpenverzamelaar. Hij neemt u
mee op zijn verzamelreizen naar alle
uithoeken van de wereld, maar ook naar
het strand van Hoek van Holland waar
zijn passie voor schelpen begon. De
conservator vertelt hoe je een schelpenverzameling thuis zodanig kan opzetten
dat die het predicaat ‘wetenschappelijk’
verdient, en hoe serieuze verzamelaars
de malacologie (weekdierkunde) verder
kunnen helpen. Ook met aandacht voor
uitersten in de schelpenwereld en de culinaire kant van het schelpdier. Aansluitend
een rondleiding door het schelpendepot
van Het Natuurhistorisch. Reserveren voor
deze lezing wordt aanbevolen: mail naar
zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl.

staan bedreigd worden, zoals Sumatraanse
tijger, ijsbeer, karetschildpad, zwarte
neushoorn, keizerspinguïn en walvishaai.
Door de dieren in ijs te vatten en in beeld
te brengen met een techniek uit de oertijd
van de fotografie, laten de foto’s van Erik
Hijweege de toeschouwer in verwarring
achter. Is dit ingevroren dier de laatste in
zijn soort, wachtend op betere tijden en
nieuwe wetenschap? Is de Ark van Noach
in het zuidpoolijs gestrand? Is dit echt? De
tentoonstelling ‘Endangered – bedreigde
dieren in ijs’ begint op 13 december 2014
in de Van Roonzaal van het museum.

Bedreigde dieren in ijs
De Rode lijst van de IUCN waarop meer
dan 12.000 bedreigde diersoorten staan,
inspireerde Erik Hijweege tot het samenstellen van het boek en de expositie ‘Endangered’. Hiervoor fotografeerde de bevlogen
kunstenaar bedreigde diersoorten - diepgevroren in ijs - daarbij gebruik makend van
het Natte Collodion Procedé uit 1851.
Op die manier maakte hij unieke glasfoto’s
van tot de verbeelding sprekende dieren die
op de een of andere manier in hun voortbe
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