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Mammoet-

schildering van

Hans Brinkerink

onthuld

De aanwezigheid van een gigantische ( 5 meter

brede, 6 meter hoge en gedeeltelijk driehoe-

kige) witte wand in het Natuurmuseum Rotter-

dam leek de ideale gelegenheid om een 'Brin-

kerink' permanent aan te brengen.
Het heeft een week geduurd: van maandagmorgen
9 uur tot vrijdagavond 10 uur is Brinkerink

in de weer geweest om het Rijnmondlandschap

van 10 000 tot 15 000 jaar geleden in latex te

vangen. Het resultaat mag er zijn: twee gigan-
tische mammoeten, waarvan de schedelmaten

overeenkomen met het gave exemplaar dat het

Natuurmuseum ernaast exposeert, domineren

een kil landschap met sneeuw, een smeltwater-

beek, twee wolharige neushoorns en twee lem-

mingen tegen een achtergrond van sparren en

lariksen.

Een ijzige winterlucht completeert de schil-

dering, die is te bezichtigen op werkdagen

van 10-16 uur. Adres: Natuurmuseum Rotterdam

Westzeedijk 345, Rotterdam; toegang vrij.
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Op 12 augustus 1988 werd in het bijzijn van

enige tientallen genodigden een door Hans

Brinkerink aangebrachte wandschildering ont-

huld in het nieuwe Natuurmuseum Rotterdam.

Het is in alle opzichten een mammoet-schilde-

ring geworden: niet alleen stelt het eendoor

mammoeten gedomineerd ijstijd-tafereel voor,

maar ook is het geheel van een forse omvang,

nl. grofweg 25 vierkante meter. Dr. John de

Vos heeft de onthullingsplechtigheid verricht.

Voor Hans Brinkerink (preparateur van het

Instituut voor Aardwetenschappen te Utrecht,

amateur-schilder en WPZ-lid) was dit niet de

eerste opdracht, maar wel de grootste. Al eer-

der waren paleontologische landschapsrecon-

structies van Brinkerink te zien, o.a. bij ten-

toonstellingen in Ouwehands Dierenpark te

Rhenen, in het Universiteitsmuseum te Utrecht

(bij de tentoonstelling over de opgravingen

op Sardinië) en in de Rotterdamse Diergaarde

Blijdorp (bij de expositie “Eén miljoen jaar

Rijnmond”). Dit waren echter altijd tijdelijke

schilderingen, die na afloop van de tentoon-

stellingen - en tot spijt van velen - onder

de witkwast verdwenen.


