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Het Natuurmuseum te Enschede
W.F.Anderson
Op 10 April 1968 had de opening plaats van het geheel verjongde en vernieuwde
Natuurmuseum te Enschede, door de commissaris der koningin in Overijssel de
Heer Jhr. Mr. Dr. van Nispen tot Pannerden en een groot gezelschap van vrienden,
vertegenwoordigers van verenigingen, rijk en gemeente.
Voorwaar een belangrijke gebeurtenis ook voor de Nederlandse Geologische
Vereniging. Het museum biedt altijd gastvrij onderdak voor onze hoofdbestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de afdeling Twente. Bij een bezoek aan het
museum komt men meestal wel een ander lid van onze vereniging tegen. Men mag
het museum dus met recht een trefpunt van onze vereniging noemen.
Talrijk waren de geschenken die bij deze feestelijke opening werden aangeboden.
Een klok, boeken, meubels voor de tuin, ja zelfs een complete sterrewacht. Het
museum is onherkenbaar veranderd doch de gezellige sfeer is gebleven. De
nieuwbouw, thans het hoofdgebouw staat aan de de Ruyterlaan, daar is thans de
hoofdingang. Binnenkomende betreedt men een ruime hal. Hier staat de beroemde
sigilaria opgesteld. Rechts een zaal waarin tentoongesteld, de algemene geologie,
de geologie van Twente en de nederlandse delfstoffen. Het geheel overkoepeld
door een geschilderde doorsnede van Nederland van noord naar zuid. De opstelling
van het geëxposeerde is hypermodern en origineel van uitvoering met prachtige
diorama's en foto's. Ook vindt men er alle boorprofielen van boringen in Overijssel.
Vanuit de hal links gaande komt men in een zaal gewijd aan de fossielen, eensdeels gerangschikt in stratigrafische zin, terwijl in het midden der zaal de fossielen
systematisch gerangschikt staan opgesteld. Door zelfbediening kan men een doorlopende diavoorstelling zien van de geologische perioden met de daarbij behorende
flora en fauna. In de kelder bevinden zich de mineralen, op bijzonder moderne
wijze geëxposeerd door middel van niet zichtbaar ondersteunde glasplaten. Voorts
zijn daar de fluorescerende mineralen en een Geigerteller waarmede men zelf
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kan experimenteren. In het trappenhuis ziet men op de eerste omloop de
wolharige neushoorn van Almelo, die peinzend het drukke verkeer in de de Ruyterlaan gadeslaat. A a n de wand een collectie grote Bovenkrijt ammonieten, net
een zwerm vliegende schotels.
Op de 2e etage aangekomen, wanen we ons in een toverwereld. Het ene diorama
is daar nog mooier dan het andere. De vervaardiger de Heer Klaas Visser heeft
hiermede wel een topprestatie verricht. Het hele dierlijk leven in Twente in haar
natuurlijke milieu kunt U hier in 19 grote dioramas bewonderen, zelfs ratten en
muizen in met spinrag beklede kelders zijn niet vergeten.
Dit wat het hoofdgebouw betreft. Gebleven is de opstelling in de verbindingsvleugel aan de M . H . Tromplaan en het vivarium. In het oude gebouw is nu een
grote vergaderzaal gekomen met 120 zitplaatsen, deze dient tevens als tentoonstellingszaal. Verder is er nog een zaal die de walvisvangst tot onderwerp heeft en
uniek voor ons land genoemd mag worden. Kortom, het museum staat thans wel
aan de spits van de natuurhistorische musea in Nederland. Een hartelijke gelukwens voor de Heer Roding en zijn medewerkers is zeker op zijn plaats. Een bezoek
aan het museum wordt onze leden warm aanbevolen. U zult er vooral op geologisch gebied tal van zeldzame stukken aantreffen, die U nergens elders zult zien.
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