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Groeiende belangstelling

Het Fries Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden

Door G. Stobbe

Het tentoonstellen van de collecties bracht grote moeilijkheden met zich

mee, daar er niet direct geschikte expositieruimte was te verkrijgen. Via

In een provincie als Friesland met zijn vele vogels en vogelliefhebbers is

het geen wonder dat er al bijna 50 jaar een museum is waar de rijkdom

van de Friese planten- en dierenwereld wordt samengebracht. Begin 1923

werden de eerste plannen geopperd en natuurlijk was het de vogel-
kenner bij uitstek, de heer G. Bosch, die hiervoor de eerste stappen zette.

In januari 1923 verzond hij een circulaire aan diverse geïnteresseerden

met het verzoek om medewerking bij de oprichting van een natuurhisto-

risch museum. Na een aantal gunstige reacties werd op 19 maart 1923

een vergadering voor belangstellenden gehouden, waar een 20-tal per-

sonen aanwezig was en tot oprichting van een vereniging werd besloten.

Aan een voorlopig bestuur, bestaande uit de heren G. Bosch, J. Jensma,

J. T. Kummer, D. Toornstra en J. P. Wiersma, werd opgedragen de statu-

ten en het huishoudelijk reglement te ontwerpen. Op 18 mei werden deze

ontwerpen behandeld en werd de vereniging geconstitueerd met ruim

40 leden.

De natuurhistorische inbreng voor het museum bestond uit de vogel-
collectie van de heer Bosch, ongeveer 150 opgezette vogels, 100 vogel-

huiden, een eierverzameling en enkele zoogdieren. Verder werden door

enkele leden nog een aantal schelpen en een herbarium ingebracht en

stelde de heer P. van der Lijn een verzameling gesteenten ter beschik-

king, als begin van een geologische afdeling.

Uit de coll. van het Fries Natuurhistorisch Museum, geelsnavelduiker, Ameland, 1 febr. 1971
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een vertrek in het Princessehof, een zolder van de M.T.S. en een boven-

zaal in de Prinsentuin kon in 1931 een meer geschikte ruimte worden

betrokken door het beschikbaar komen van de bovenzaal van de Oude

Waag aan de Nieuwestad. Hoewel ook hier met de ruimte gewoekerd
moest worden, kon het grootste deel van de collecties op passende wijze
aan het publiek worden getoond. Door de oorlogsomstandigheden moest

dit pand in 1942 weer worden ontruimd en kreeg het museum de be-

schikking over een gedeelte van het pand Heerestraat 13, wat in 1955

in zijn geheel in gebruik kon worden genomen en waarin het museum

ook nu nog gevestigd is.

De natuurhistorische verzamelingen vertoonden een steeds stijgende lijn

en bereikten ook wetenschappelijk een hoog peil. Dank zij de Commissie

van Advies voor Natuurhistorische musea kreeg het museum financiële

steun toegezegd van het Rijk en verhoogden ook Provincie en Gemeente

hun subsidies. Hierdoor werd het mogelijk een vaste kracht aan te trek-

ken. Er kon nu meer aandacht worden besteed aan het opstellen en

onderhoud van de collecties, het voorlichten van de bezoekers en niet

in de laatste plaats aan het contact met de schooljeugd. Reeds vanaf de

oprichting is men er van uit gegaan vooral de jeugd interesse voor de

natuur bij te brengen.

De uitgebreide collecties natuurhistorische voorwerpen zijn thans onder-

gebracht in een tiental zalen. Nog steeds vormen de vogels de hoofd-

schotel; er zijn zo’n 400 exemplaren overzichtelijk in vitrines tentoon-

gesteld, terwijl er daarnaast nog een wetenschappelijke verzameling van

circa 800 vogelhuiden aanwezig is (ruim 230 soorten).
Verder zijn er dan nog de zoogdieren, insekten, schelpdieren, planten en

gesteenten die de aandacht vragen. Hiernaast zijn er een tweetal dio-

rama’s van respectievelijk een Fries weidelandschap en een duingebied,
waarin dier en plant in hun natuurlijke omgeving te zien zijn.

Bijna al het materiaal is afkomstig van Friesland en de Waddeneilanden.

Voor de diverse natuurhistorische afdelingen heeft het museum mede-

werkers die belangeloos in hun vrije tijd een bepaalde groep van de flora

en fauna verzorgen.

Ook heeft het museum de beschikking over een uitgebreide bibliotheek,

waarvan leden gratis gebruik kunnen maken en waar ook de jeugd voor

hulp bij de biologielessen terecht kan.

Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 1150; voor hen worden in het

winterseizoen een aantal lezingen georganiseerd, meest in samenwerking
met andere verenigingen op natuurhistorisch gebied. Voor leden en be-

langstellenden wordt enkele malen per jaar het tijdschrift 'Veld en Vitrine’

uitgegeven, waarin diverse gegevens over aanwinsten, onderzoekjes enz.

worden vermeld.

Het museum mag zich nog steeds in een groeiende belangstelling ver-

heugen. Jammer genoeg kunnen vele plannen niet of nauwelijks gereali-
seerd worden, in hoofdzaak door de zoals altijd zeer beperkte financiële

middelen. Maar gezien de gunstige ontwikkeling die het museum sinds

zijn oprichting heeft doorgemaakt, hopen we ook in de toekomst in sterke

mate te blijven streven naar het kweken van meer interesse voor de

levende natuur.

G. Stobbe, Heerestraat 13/15, Leeuwarden.


