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NATUURSCHATTEN.
NATUURHISTORISCHE
COLLECTIES IN
NEDERLANDSE MUSEA

Nederlandse natuurhistorische
collecties zĳn voor leden van de WPZ
van groot belang om twee redenen. Ten
eerste vormt de nationale collectie in
Naturalis in Leiden samen met die in
ruim 20 regionale musea een overzicht
van de diversiteit van Nederlandse
pleistocene zoogdieren; van de fraaie
Tegelencollectie in het Natuurhistorisch
Museum Maastricht tot opgespoten
botten van het strand van Texel in
Ecomare. Via tentoonstellingen in
musea, en door bruiklenen van die
musea aan andere instellingen ook op
andere locaties, kan de WPZ’er zich
verwonderen en leren over al die
pleistocene beesten die hier ooit
rondliepen. Daarnaast vormen de
collecties een cruciale bron voor
paleontologisch onderzoek. Dat kan
heel klassiek zĳn: het op naam brengen
van nieuwe vondsten aan de hand van
vergelĳkingsmateriaal, of juist heel

modern, zoals analyse van Ancient
DNA uit fossiele botten. Ten slotte
dragen de leden van de WPZ zelf ook
geregeld bĳ aan de natuurhistorische
collecties in Nederland, door
schenkingen van hun vondsten aan
musea of door het onderzoeken van en
publiceren over deze collecties.
Onlangs verscheen het boek Natuur-
schatten. Natuurhistorische collecties
in Nederlandse musea door Fred de
Ruiter bĳ uitgeverĳ Matrĳs. Het
monumentale boekwerk begint met
oude privéverzamelingen die vrĳwel
allemaal verloren gingen, maar loodst
de lezer gaandeweg naar de musea van
nu die samen ruim 45 miljoen
natuurschatten in hun collecties
koesteren.

RĲKE MUSEUMCOLLECTIES
Teylers Museum in Haarlem, het

oudste museum van Nederland, had al
een verzameling stenen en fossielen bĳ
de opening in 1784. Naturalis ver-
zamelt de natuur precies twee eeuwen
en onder invloed van de opbloeiende
belangstelling voor natuurwetenschap

brachten ook universiteiten natuur-
historische verzamelingen bĳeen. In de
eerste helft van de twintigste eeuw zĳn
er tientallen kleinere natuurmusea
bĳgekomen, vooral dankzĳ het
groeiende besef dat de natuur onder
druk kwam te staan. In het boek schetst
Fred de Ruiter een nog niet eerder in
kaart gebrachte geschiedenis van
Nederlandse musea met natuur-
historische collecties. Vanuit de
betrokkenheid en bevlogenheid van
een échte liefhebber vertelt hĳ een
boeiend historisch verhaal dat laat zien
hoe in natuurmusea die rĳke collecties
al vanaf het prille begin de basis
vormen van vooraanstaande
biowetenschap, publieksgerichte
educatie en vaak vooruitstrevende
tentoonstellingen. Het is een boek over
(de groei en ontwikkeling van) de
passie en relevantie van deze
museumsector en over hoe musea met
natuurhistorische collecties bĳdragen
aan het besef dat een duurzame relatie
tussen mens en natuur van
levensbelang is en juist daarom nog
steeds springlevend zĳn.

[140] C R A N I U M 3 7 - 2 WINTER 2020 WINTER 2020 C R A N I U M 3 7 - 2 [141]



B
O
E
K
E
N

IN HET ECHT BEKĲKEN

Natuurschatten is behalve een
doorwrocht geschiedenisboek ook een
rĳk geïllustreerde museumgids om
heerlĳk in te bladeren en te lezen. De
auteur nodigt iedereen uit om met hem
mee te kĳken naar al die wonderlĳke
objecten, collecties en tentoon-
stellingen in de bonte verscheidenheid
van natuurmusea die ons land kent en
gekend heeft. Met aanstekelĳk
enthousiasme laat hĳ ze in het boek
voorbĳkomen en verleidt hĳ de lezer
om onze natuurschatten vooral ook
eens in het echt te gaan bekĳken, in 23
musea verspreid over het hele land.

PLEISTOCENE ZOOGDIEREN
Dit boek gaat niet over pleistocene

zoogdieren. Natuurlĳk zĳn die wel
onderdeel van de meeste behandelde
collecties en vaak ook van de ten-
toonstellingen in de musea. Hoofdstuk
3 behandelt Teylers Museum dat sinds
de opening in 1784 de nadruk legde op
paleontologische, geologische en
instrumentencollecties. Door deze
vroege start en focus bevat de collectie
bĳvoorbeeld het oudste mosasaurus-
fossiel ter wereld, dat in 1766 in de
Sint-Pietersberg bĳ Maastricht
gevonden werd. De mammoetschedel
die in 1820 gevonden werd na een
dĳkdoorbraak bĳ Heukelum (Gel-
derland) en via de (in 1866 opgeheven)
collectie van de Hollandsche Maat-
schappĳ der Wetenschappen uit-
eindelĳk in Teylers terechtkwam staat
nog altĳd tentoongesteld en is voor
WPZ’ers een fraaie kans om een
mammoetschedel van heel dichtbĳ
nauwkeurig te observeren.

Hoofdstuk 7 behandelt de ge-
schiedenis van het Rĳksmuseum van
Geologie en Mineralogie (RGM). Dit
instituut werd in 1892 afgesplitst van
het in 1820 opgerichte Rĳksmuseum
van Natuurlĳke Historie, waar de
aandacht vanaf het begin vooral uitging
naar zoölogie; in 1895 ging het RGM
open voor publiek in een eigen pand in
Leiden. Gaandeweg veranderde het
beleid echter en in 1988 fuseerden de
twee musea weer tot wat uiteindelĳk
Naturalis zou worden. Het hoofdstuk
bevat fraaie historische foto’s van de
klassieke opstelling in het RGM: een
indrukwekkend skelet van een
reuzenhert en kabinetten vol met
fossielen. In tegenstelling tot in veel

moderne tentoonstellingen werden toen
nog zoveel mogelĳk objecten getoond.
Het contrast met de op pagina 135 en
213 getoonde foto’s van de zaal ‘De
ĳstĳd’ in het vernieuwde Naturalis is
groot, met een gemonteerd mammoet-
skelet, maar vooral een enorme
maquette van Nederland in het late
Pleistoceen.

In het tweede deel van het boek,
waarin 24 musea (waarvan twee ver-
dwenen) behandeld worden, worden de
fossielencollecties genoemd en ook
vaak afgebeeld. Gemonteerde skeletten
van mammoeten en reuzenherten zĳn
nu eenmaal geliefde tentoonstellings-
objecten. Bovendien zit er ook nog een
mammoet verstopt in het boek; op
pagina 120 krĳgen we een blik in een
tentoonstellingszaal van Natura Docet
Wonderryck Twente in Denekamp. Het
bĳschrift vermeld een skelet van een
olifant, maar de getrainde WPZ’er ziet
aan de verkleuring van de beenderen en
de enorme gekrulde slagtanden dat het
om resten van een wolharige mammoet
gaat. Het boek bevat ook de
geschiedenis van het inmiddels
verdwenen Ecodrome in Zwolle. Dit
museum, of sinds 1996 eigenlĳk een
combinatie van natuurhistorisch
museum, natuur- en milieucentrum en
attractiepark, verloor haar gemeen-
telĳke subsidie waardoor de begroting
niet meer rond te krĳgen was en sloot
in 2012. De collectie werd gelukkig
gered en verdeeld over andere
natuurhistorische musea dankzĳ de
Stichting Nederlandse Natuur-
historische Collecties. De pleistocene
zoogdierresten, waaronder veel
materiaal dat in de omgeving van
Zwolle werd opgebaggerd, kwamen
terecht in het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam. Dankzĳ ruimhartig
bruikleenverkeer tussen musea is een
deel van die fossielencollectie in
Natuurmuseum Brabant te zien in de
vaste tentoonstelling Ĳstĳd!
Mammoeten en Neanderthalers.

Natuurschatten levert WPZ’ers een
bredere blik op de Nederlandse
natuurhistorische musea en collecties
die zĳ bezoeken voor tentoonstellingen
en paleontologisch onderzoek en draagt
daardoor bĳ aan een betere beleving
van de tentoonstellingen en meer
waardering voor de collecties. Het mag
eigenlĳk niet ontbreken op de
boekenplank.
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