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Afscheid van G.M. Roding
als directeur van het Natuurmuseum te Enschede

Op 30 januari j . l . was het zover. M e n had voorzichtigheidshalve op 90 aanwezigen
voor de receptie gerekend. N a aankomst bij het I.T.C. gebouw kondigde een plakaat aan, dat de plaats van samenkomst verlegd was naar de Schermerhorn-Hall.
Dit bleek dan ook wel nodig, want van heinde en verre was men gekomen om bij
deze gelegenheid zijn hulde en dank tot uitdrukking te brengen. De grote aula was
dan ook met honderden belangstellenden gevuld, toen de plechtigheid een aanvang
nam. Bij zo'n gelegenheid wordt aan de echtgenote van de jubilaris, zoals gebrui-

De Heer en Mevrouw Roding tijdens de feestelijke bijeenkomst. (Foto: W . F . Anderson)
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kelijk, één bloemstuk aangeboden. Hier was het anders, met een enorm aantal
bloemstukken werd, terecht, Mevrouw Roding gelijkwaardig in de huldiging betrokken.
Een onontkomelijk en te betreuren afscheid, maar ook een gelukkig nieuw begin.
Zijn opvolger, de heer Venema, is een uiterst beminnelijk en bekwaam vakman,
die evenals de heer Roding onze vereniging altijd met raad en daad heeft bijgestaan. Onze vereniging heeft onder het directeurschap van de heer Roding altijd
alle faciliteiten genoten. De kelder van het museum stond steeds tot onze beschikking voor het adresseren en verzendklaar maken van ons tijdschrift. Zijn enorme
belezenheid was ons tot een grote steun bij het beoordelen van artikelen. Onze
maandelijkse bijeenkomsten van de afdeling Twente mochten zich in het gastvrij
museum altijd in een grote toeloop verheugen. Diverse sprekers spraken hun
waardering uit over het werk en de persoonlijke inzet van de scheidende directeur.
Wethouder Wibier zei dat de heer Roding een stempel had gedrukt op het museum
en alles wat er rond het museum gebeurde.
De heer Hogenhout sprak namens het ministerie van C R M zijn dank en grote
waardering uit. Dat soort musea is ons lief in Rijswijk. Frau D r . Gries van het
Natuur Historisch Museum in Munster uitte haar waardering voor de 32-jarige
band. De heer Farwick sprak namens de Enschedesche Museumvereniging. Door
de heer Roding was men van 1000 naar 4000 leden gegroeid.
De heer Romer sprak namens de Nederlandse Geologische Vereniging en de heer
Anderson en mede namens mej. E . A . van Spronsen voor de afdeling Twente
N . G . V . De heer Venema sprak namens de sectie Nederlandse Historische Musea
van de landelijke museum vereniging, de heer Leemans namens het I V N , de heer
Keizer namens de werkgroep voor natuurbescherming, de heer Jansma voerde het
woord namens de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en Prof.
Dr. Ir. W . Bakker namens de van Sambeekstichting. Wij zijn trots op hem als
redactielid en wensen mevrouw Roding en haar man nog vele vele gelukkige jaren.
W . F . Anderson.
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