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Vergeten brughagedis 
ontdekt in het collectiedepot

Collectie

Jelle Reumer  [voormalig directeur, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; reumer@hetnatuurhistorisch.nl]

Kees Moeliker  [nieuwe directeur, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; moeliker@hetnatuurhistorisch.nl]

Bij een van zijn laatste rondjes door 
het collectiedepot heeft scheidend-

directeur Jelle Reumer in november 
2015 nog een bijzondere ontdekking 
gedaan: een brughagedis (Sphenodon 
punctatus). Hij vond het in alcohol 
geconserveerde reptiel in een kast met 
‘ongedetermineerde varia’ toen hij op 
zoek was naar een aantal dieren om 
de tentoonstelling ‘Biodiversiteit’ mee te 
verversen. Waarom deze onverwachte 
vondst bijzonder is, beschreef Jelle in 
zijn rubriek ‘Weekdier’ in Trouw van 28 
november 2015, die we hier (mogen) 
reproduceren.

Je leest weleens in de krant dat ergens in 
een bibliotheek een verloren gewaand 
of zelfs geheel onbekend paperas of 
voorwerp tevoorschijn is gekomen. Een 
stuk partituur, een fl ard manuscript, een 
tekening van een beroemde schilder. 
Het was er altijd al wel, maar niemand 
had het in de gaten. Vorige week 
overkwam mijzelf ook zoiets. We pakten 
een ronde glazen cilinder met een 
verbleekte leguaan en een verweerd en 
amper leesbaar etiketje, die al tientallen 
jaren onopgemerkt in ons Rotterdamse 
museumdepot tussen allerlei andere 
gefl este reptielen stond. De leguaan bleek 
na enig speurwerk geen leguaan te zijn, 
maar een brughagedis. 
U zult denken: nou en? Maar een 
brughagedis, of tuatara in Maori-taal, is 
geen gewone hagedis. Het is ook geen 
leguaan, al lijken ze daar op het eerste 
gezicht verdacht veel op. De Nieuw-
Zeelandse brughagedis Sphenodon 
punctatus is een levend fossiel. Wat 
de ginkgo is onder de bomen en de 
coelacanth onder de vissen, is de tuatara 
onder de reptielen. Een schim uit het 
verleden. Een dier dat vergat uit te 
sterven.

De systematiek van de reptielen is 
gecompliceerd en grotendeels gebaseerd 
op kenmerken van de schedel. Ergens 
in het grijze verleden is een splitsing 
opgetreden in twee grote groepen; één 
waartoe zulke ogenschijnlijk verschillende 
dieren als krokodillen, pterosauriërs, 
dinosauriërs en vogels behoren, en een 
andere die de huidige hagedissen en 
leguanen omvat. Aan de wortel van deze 
tweede groep staat de brughagedis. 
De schedel van de brughagedis is 
buitengewoon primitief, hij lijkt meer op 
de schedel van een vroege dinosaurus 
dan op het kopskelet van hagedissen of 
slangen. Ook het verdere skelet is een 
wandelend fossiel. Wat bij zulke ‘levende 
fossielen’ opvalt, is dat ze dikwijls een 
de rand van de bewoonbare wereld 
overleven; de coelacanth in diepe 
wateren rond de Comoren en bij Celebes, 
de ginkgoboom in de binnenlanden van 

China, de eierleggende zoogdieren in het 
oerwoud van Nieuw-Guinea of Australië. 
Het zijn letterlijk randfi guren die zich 
in ‘splendid isolation’ staande hebben 
gehouden.

Brughagedissen kwamen oorspronkelijk 
voor in geheel Nieuw-Zeeland; ze waren 
uiteindelijk vrijwel uitgestorven als gevolg 
van jacht (ze werden door Maori’s 
gegeten) en de latere introductie van 
ratten, maar overleven nu met enig succes 
op enkele tientallen ratvrij gemaakte 
eilandjes voor de Nieuw-Zeelandse kust. 
De tuatara is tegenwoordig, samen met 
de al even eigenaardige en zeldzame 
loopvogel kiwi, uitgegroeid tot een 
symbool van de nationale biodiversiteit – 
en haar kwetsbaarheid.

Wereldwijd zijn naar schatting hooguit 
tweehonderd tuatara’s in museumcollecties 
aanwezig. In ons eigen land heeft het 
Leidse Naturalis veertien exemplaren, en 
de vijftiende staat nu in Rotterdam in de 
tentoonstelling. Het bleekgeworden dier, 
dat op zijn omgebogen staart klem staat 
in zijn glazen sarcofaag, is afkomstig uit 
de voormalige schoolcollectie van het 
Erasmiaans Gymnasium en is destijds 
door de bekende biologieleraar dr. A.B. 
van Deinse verworven. Hoe Van Deinse 
er ooit aan is gekomen valt vermoedelijk 
niet meer te achterhalen, behalve dat hij 
zijn aanwinst ergens in de eerste helft van 
de twintigste eeuw heeft verkregen. Uit 
Nieuw-Zeeland, dat mag duidelijk zijn, 
maar verdere details ontbreken.’

Uit de oude Diergaarde?
Op deze krantencolumn kwam een
reactie van Gerard Visser, collectie-
beheerder Koudbloedigen van 
Diergaarde Blijdorp in 1984 - 2010: “Er 
is op zijn minst een goede kans, dat dit 
exemplaar ooit te zien is geweest in de 
oude Rotterdamse Diergaarde”. Visser 
vond namelijk in een Diergaarde-gids 
uit 1925 een foto (Fig. 2) waarvan het 
bijschrift vermeldt dat het een ‘leguaan’ is 
maar die hij onmiddellijk als brughagedis 
herkende. “Dat dier leefde dus destijds 

G Figuur 1 Brughagedis, geconserveerd op alcohol, 

    afkomstig uit de oude natuurhistorische collectie van 

    het Erasmiaans Gymnasium; NMR 9988-0001. 

    (Kees Moeliker)
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in Rotterdam” schrijft hij. De kans bestaat 
dat die hagedis uiteindelijk op sap de 
collectie van het Erasmiaans bereikte. 
De directe herkomst ‘uit Nieuw-Zeeland’ 
staat daardoor niet vast, want kennelijk 
werden brughagedissen in het begin 
van de vorige eeuw in gevangenschap 
gehouden.

1911 
Bij verdere naspeuringen in het 
museumarchief kwam de herkomst 
toch nog een stap dichterbij. In een 
schriftje met de titel ‘Catalogus der 
Natuurhistorische Verzameling van het 
Erasmiaansch Gynmasium te Rotterdam’ 
dat op de kaft het jaar 1911 vermeldt 
(Fig. 3), komen we onze brughagedis 
tegen onder nummer 49 (Fig. 4), met de 
toen gangbare naam Hatteria punctata 
die ook op het pot-etiket staat (Fig.5), 
gevolgd door de opmerking ‘alc.’ wat 
wijst op de conserveringsmethode. 
Hoewel vermeldingen van vindplaatsen 
of broncollecties in deze handgeschreven 
catalogus ontbreken, is nu wel duidelijk 
dat de hagedis in of voor 1911 het 
gymnasium bereikte (er van uitgaande dat 
de catalogus in 1911 werd opgesteld). 
Dat was nog voordat Anton van Deinse 
in 1913 als leraar natuurlijke historie bij 
het Erasmiaans werd aangesteld, en ruim 
voordat de ‘leguaan’ in de Diergaarde-
gids werd afgebeeld. De catalogus heeft 
wel sporen van Van Deinse: hier en daar 
bracht hij met dik potlood correcties aan, 
in zijn karakteristieke handschrift. De 
vermelding van de brughagedis liet hij 
met rust. Uit onze aanwinst-administratie 
blijkt dat het preparaat in 1987, vlak 
na het aantreden van Jelle Reumer als 
museumdirecteur, het museum bereikte 
samen met een groot aantal andere 
naturalia uit het gymnasium.

De brughagedis is inmiddels geregistreerd 
onder het (nog vrije) catalogusnummer 
NMR 9988-0001 en te zien in de vaste 
tentoonstelling Biodiversiteit. 

G Figuur 5 Close-up van het etiket op de pot.  

(Kees Moeliker)

G Figuur 3 Catalogus der Natuurhistorische Verzameling van het Erasmiaansch Gynmasium te Rotterdam’, 1911.  

    (archief Het Natuurhistorisch)

G Figuur 2 Brughagedis in de oude Rotterdamse Diergaarde, 1925. (archief Gerard Visser)

G Figuur 4 Vermelding van de brughagedis in de genoemde catalogus. (archief Het Natuurhistorisch)


