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Natuurhistorisch

museum

Rotterdam

Binnen de zoogdierpaleontologie neemt deze

groep een bijzondere plaats in. Woelmuizen

hebben namelijk een groot verspreidingsge-

bied. Zowel fossiel als recent komen ze op

het grootste deel van het noordelijk half-

rond voor. Bovendien hebben de woelmuizen

Op 5 mei 1987 werd het Dioramagebouw in

Diergaarde Blijdorp te Rotterdam grotendeels

door brand verwoest. In dit gebouw was de

veelomvattende collectie van het Natuurhis-

torisch Museum Rotterdam ondergebracht.

Omdat het materiaal half juni overgebracht

zou worden naar de nieuwe behuizing in

’Villa Dijkzigt’, was een deel ervan voor

verhuizing ingepakt. Een aanzienlijk deel

van de collecties en vooral van de van gro-

te waarde zijnde bibliotheek werd verwoest.

De rest liep grote water- en roetschade op.

Het is op dit moment nog niet duidelijk, wat

van het overgebleven materiaal na schoon-

maak en klimaatbehandeling nog bruikbaar is.

Het is tragisch te noemen dat het museum,

nu er eindelijk een goed eigen onderkomen ge-

vonden is, veel mooi materiaal moet missen.

Voor bijna alle collecties geldt, dat wat in

vele jaren was opgebouwd en in een paar uur

verdween, nu met veel moeite en geduld weer

bijeengebracht moet worden.

Eind mei heeft er in Rohanov, Tsjechoslowa-

kije, een internationaal symposium plaats-

gevonden dat geheel gewijd was aan het ont-

staan en de evolutie van de woelmuizen.
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gedurende de laatste 4 miljoen jaar een ge-

compliceerde en vooral snelle ontwikkeling

doorgemaakt. Beide factoren maken de groep

van de woelmuizen bijzonder geschikt voor de

bepaling van de relatieve ouderdom van de se-

dimenten waarin de fossiele resten voorkomen.

Ook kan men als gevolg van de grote versprei-

ding afzettingen over grote afstanden met el-

kaar correleren. Dit vereist echter wel een

gedegen kennis van de evolutie en de migratie

van deze dieren.

Om elkaar op de hoogte te brengen van de

nieuwste gegevens en om de meningsverschillen
te bespreken, is er een internationaal sym-

posium georganiseerd. Nederland was op dit

congres vertegenwoordigd door Dr. A.J. van

der Meulen, die met name de Griekse en Turk-

se woelmuisvondsten heeft gepresenteerd, en

door Drs. Th. van Kolfschoten, die over de

Nederlandse fossiele woelmuizen heeft gespro-

ken
.


