Brand in de Zeggeltschool
G. M . Roding

Wie ons museum in de beginjaren heeft gekend, denkt aan Van Sambeek en aan de Zeggeltschool aan de Molenstraat.
Wie hem daar heeft zien werken op die stoffige, donkere en vaak koude zolderruimten temidden van de talloze naturalia heeft daar nog fijne herinneringen aan.
Van 1925 tot 1936 werden daar ook de wekelijkse tentoonstellingen gehouden tot dat de
beschikbare ruimte zo klein werd, dat dit onmogelijk werd.
In 1938/39 ging een groot deel van de collecties naar de Tromplaan over, maar veel stenen,
fossielen, schelpen, insekten en tal van andere zaken bleven toen achter in dit magazijn.
Eerst in 1950 konden we pas weer beginnen met het overbrengen van materiaal in enige
omvang: het meest kwetsbare, de insekten, maar het zou nog tot 1958 duren voor weer een nieuwe
en nu veel grotere massa kon worden overgebracht omdat toen de kelderruimten onder de
nieuwbouw aan de Tromplaan in gebruik werden genomen.
Weer tien jaar later werd een begin gemaakt met het overbrengen van de geologische
collecties; eerst de fossielen en mineralen en successievelijk de stenen. Vanaf 1968 is er
dan ook geen materiaal meer naar de Zeggeltschool gebracht.
Helaas is nu ons werk afgebroken door de fatale brand die op woensdag, 29 oktober de
gehele zolderruimte in as legde.
Hierbij gingen grote aantallen zwerfstenen en 'plaatseigen' gesteenten die waren voorzien van
de juiste gegevens (determinatie, plaats, datum) verloren en daarnaast nog kleinere collecties
fossielen.
A l met al bijzonder jammer, omdat het vaak materiaal betreft, waarvan de vindplaatsen,
d.w.z. ontsluitingen, groeven, niet meer bestaan.
Enkele trouwe vrienden van ons museum hebben inmiddels hun hulp al aangeboden, zodat we
hopen de schade enigszins te kunnen herstellen.
N.B. De Zeggeltschool - in de laatste jaren Herman Broerenschool geheten - is in 1900
gebouwd en was toen 'school G ' gedoopt, maar werd al spoedig bekend als Hueting-school
(de naam van het hoofd.)
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