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E indelijk zijn bijna alle ‘beroemde 
dode dieren’ van het museum te 

zien. Ze staan of liggen sinds begin 
mei 2013 in een nieuwe speciale 
Dode-Dieren-met-een-Verhaal-vitrine. 
De serie, inmiddels uitgegroeid tot 
een heuse verzameling, begint met het 
legendarische slachtoffer van homosek-
suele necrofilie bij de wilde eend, en 
voert via het dramatische verhaal van 
de Dominomus die werd doodgescho-
ten omdat zij 23.000 dominostenen 
omgooide, naar de Tweede Kamermuis, 
‘de laatste’ schaamluis, en de recent 
geworven Duitse Frühstüksvleermuis. 
Ook de kokmeeuw die in botsing kwam 
met een traumahelikopter (beter bekend 
als de Traumameeuw) en het eerste in 
Nederland gedocumenteerde sterfgeval 
door een ijsbeker (de McFlurry-egel) 
staan in dit rijtje. Minder bekend, maar 
niet minder dramatisch, zijn de ‘zoutjes-
muis’ (pasgeboren huismuis gevonden 
in een bakje met zoutjes), de onthoofde 
kanarie van Kollumerzwaag, en de 
houtduif die levend onthoofd werd door 
een zwarte kraai.

De Dag van het Dode Dier
Tijdens ‘De Dag van het Dode Dier’ op 
25 mei 2013 werd het publiek opge-
roepen om dode dieren met een verhaal 
aan het museum te schenken. Dat 
leverde mooie aanwinsten op, met als 
absolute topper de piepende remmuis, 
geschonken door automonteur Dick 
Huisman. Het betreft een huisspitsmuis 
(Crocidura russula) die in januari 
2006 in Rotterdam-Lombardijen bij 
KwikFit-filiaal 315 gemummificeerd werd 
gevonden achter de remschijf van een 
personenauto. De eigenaar van de mid-
denklasser was met de klacht ‘piepende 
remmen’ naar de garage gegaan. 

Tweetkrekels
De meest recente aanwinst is een 
paartje huiskrekels (Acheta domesticus) 
uit het doosje reptielenvoer dat Mirjam 
de Winter begin juni bij de dierenwin-
kel kocht en ‘om een zomerse sfeer 
te scheppen’ losliet in haar tuin. Toen 
Mirjam daar over tweette en het een 
#zomertip noemde, schoot dat de Dienst 
Regeling-en van het Ministerie van

Economische Zaken in het verkeerde 
keelgat. De Flora- en Faunawet werd 
ermee overtreden. Het vergrijp leidde 
uiteindelijk niet tot maatregelen, maar 
wel tot de nodige ophef in de media.

Dode dieren met een verhaal
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G Dominomus - Leeuwarden, 14 november 2005 

(NMR 9989-02269); Passer domesticus, jong wijfje; 

schenking Ministerie van Justitie, Functioneel Parket. 

(Kees Moeliker)

G  Frühstücksvleermuis – Stuttgart, oktober 2012 

(NMR 9990-03109); Pipistrellus pipistrellus, 

mannetje, gemummificeerd, met uitwerpselen; 

schenking Chemisches und Veterinäruntersuchungs-

ambt (CVUA), Stuttgart. (Kees Moeliker)

G  Tweetkrekels – Rotterdam, 2 juli 2013 (NMR 

0077163/4); Acheta domesticus, mannetje 

en wijfje; schenking Mirjam de Winter. 

(Kees Moeliker)

G  Zoutjesmuis - Haarlem, 24 juni 2012 (NMR 

9990-03095); Mus musculus, pasgeboren; 

schenking Robert Graat. (Kees Moeliker)

De ‘Dode Dieren met een Verhaal’ 
vormen samen met de expositie ‘
Biodiversiteit’, het Kabinet van dr A.B. 
van Deinse en een aantal prominente 
zoogdierskeletten de vaste presentatie 
van Het Natuurhistorisch. F


