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M

ens en dier komen steeds vaker en
harder met elkaar in botsing, met
dramatische gevolgen. Misschien wel de
hardste klap tot nu toe werd veroorzaakt
door een steenmarter (Martes foina) die
29 april 2016 kortsluiting veroorzaakte in
een bovengronds elektriciteitsverdeelstation van de deeltjesversneller van CERN
nabij Genève. Het roofdiertje saboteerde
daarmee de Large Hadron Collider - de
grootste machine ter wereld waarin protonen met bijna de lichtsnelheid op elkaar
geschoten worden, op zoek naar onbekende deeltjes en krachten. Er werken
duizenden wetenschappers bij het internationale project. In 2012 werd er het befaamde Higgs-deeltje ontdekt, de laatste
ontbrekende bouwsteen van de materie.

G Dode steenmarter (CERN-marter 2), zoals op 20 november 2016 omstreeks 23:00 uur aangetroffen.
(André Augustinus)

keer was het kwaad op een andere
locatie geschied: een bovengronds
verdeelstation van het zogenaamde
CERN-point 2 dat het ALICE-project
van stroom voorziet. Electrotechnicus
André Augustinus was als een van de
eerste CERN-medewerkers ter plaatse
en vond de dode steenmarter onder
een rijtje isolatoren waarvan er een
was doorgebrand. Kennelijk was
de steenmarter vanaf het hek op de
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Herkansing
De herkansing diende zich 20
november 2016 om 22:44 uur aan
met een vloek op twitter (#**#!!!!!)
van versnellerfysicus John Jowett:
hij kondigde vanachter zijn roodflikkerende controlescherm niet zonder
ironie ‘Weasel Season 2’ aan. Weer
was een steenmarter geëlektrocuteerd
en lag daardoor de 27 kilometer
lange deeltjesversneller stil. Deze
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De geëlektrocuteerde steenmarter - aanvankelijk fout gedetermineerd als ‘weasel’ - werd wereldnieuws en het duurde
een week voordat de deeltjesversneller
weer opgestart kon worden. De ‘CERNweasel’ was een ideale kandidaat voor
onze groeiende collectie dode-dierenmet-een-verhaal die laat zien hoe mens
en dier met elkaar in botsing kunnen
komen en wat de dramatische gevolgen
kunnen zijn. Verwoede pogingen om de
onfortuinlijke marter voor deze deelcollectie veilig te (laten) stellen, mislukten.
Bij CERN hadden ze begrijpelijkerwijs
wel wat anders aan hun hoofd dan op
verzoek van een opgewonden museumdirecteur een verkoold kadaver uit
een destructieton te vissen. Het dode
dier was ‘helaas, al geruimd door de
brandweer’, aldus Sijbrand de Jong, de
Nederlandse voorzitter van de CERNraad. Dankzij de (sociale) media bleef
onze belangstelling voor de ‘weasel’
niet onopgemerkt, ook onder andere
CERN-medewerkers. Deeltjesfysicus Tristan du Pree, opgegroeid in Rotterdam,
was al op eigen houtje naar de CERNbrandweer gegaan, maar viste daar
inderdaad achter het net: de marter was
volgens voorschrift vernietigd.
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CERN-marter 2 werd geprepareerd in de positie waarin het kadaver werd aangetroffen en kreeg catalogusnummer NMR 9990-003507. (Kees Moeliker)

G Tristan du Pree (rechts) draagt CERN-marter 2 (midden) officieel over aan

Straatgras

29[1] 2017

G CERN-marter 2 in de vriezer van Tristan du Pree. (Kees Moeliker)

24

installatie gesprongen of geklommen
en had kortsluiting veroorzaakt en de
stroomstoot niet overleefd.
Zondagochtend 21 november volgde
Tristan du Pree het spoor van de
geroosterde marter. De bedrijfsbrandweer
had het beestje weggehaald en weer
volgens protocol afgegeven bij de lokale
dierenkliniek in Saint-Genis-Pouilly in
Frankrijk. De volgende ochtend toog
de deeltjesfysicus naar de dierenarts.
Hij gooide zijn charme en ‘sciènce’
in de strijd en wist de dode marter te
bemachtigen. Wij ontvingen toen in
het museum het hoopgevende bericht
‘Hoe bewaar ik een geëlektrocuteerde
steenmarter?’. Ons antwoord was kort en

museumdirecteur Kees Moeliker. (Bram Langeveld)

duidelijk: ‘Invriezen!’. Tristan volgde de
instructies voorbeeldig op: hij ontruimde
bij hem thuis een lade van de vriezer en
vroor het kadaver in: CERN-marter 2 was
veiliggesteld!
Verlossing en overdracht
Omdat de steenmarter in huize Du Pree
voor ongemak en onrust zorgde, was
het zaak het kadaver snel op te halen.
Op 6 december 2016 reden wij daarom
naar de Frans-Zwitserse grensstreek bij
Genève, met in de kofferbak een 12-volt
koelbox. De volgende ochtend verlosten
we Tristan du Pree van de marter. Uit de
eerste inspectie op de keukentafel bleek
dat het dode dier in versdode toestand

was ingevroren en duidelijke sporen van
elektrocutie droeg: de pootjes en met
name de nagels waren deels verkoold,
de hele pels licht geschroeid (wat
zwaarder op de buik) en de snorharen
waren tot stoppellengte afgebrand.
De voorpoten leken verkrampt. De
‘officiële’ overdracht van CERN-marter
2 en het fotomoment vond plaats onder
het stalen sculptuur, getiteld ‘Wandering
the immeasurable’ nabij The Globe of
Science and Innovation - het iconische
bezoekerscentrum van CERN in het
Zwitserse Meyrin. Omstanders die ons
zagen hannesen met het bevroren dier
riepen verschrikt ‘une fouine!’ - onvervalst
Frans voor steenmarter.

G Het verdeelstation waar CERN-marter 2 kort-

G Het door CERN-marter 2 gesaboteerde ‘filter’

sluiting veroorzaakte en aan haar einde kwam.

staat achteloos tegen het hek van het verdeel-

(Bram Langeveld)

station. (Kees Moeliker)

Vétérinaire die zich uiteindelijk over
het dode dier had ontfermd. Het
snelle handelen van Tristan bleek van
vitaal belang geweest te zijn, want
er was daar sprake van een snelle en
regelmatige afvoer van kadavers door
een destructiebedrijf.
Dierenwelzijn
In de middag stond een meer toeristische
verkenning van CERN op het programma
met als hoogtepunten het CERN
Computer Center (ter grootte van een
sporthal waar menig provinciestadje
jaloers op zou zijn), de betonnen bunker
waar de eerste experimenten werden
uitgevoerd (nu een museum), en - om ons
te overtuigen dat CERN het dierenwelzijn
hoog in het vaandel heeft - de ‘CERN
Animal Shelter for Computer Mice’.*
Bijzonder was ook de doodgewone
gang in een nog saaier kantoorgebouw
waar nota bene ooit het Internet werd
uitgevonden. Daar liepen we dan twee eenvoudige maar opgewonden
biologen met een dode steenmarter
in een koelbox, terwijl om ons heen
de fundamenten van alles en iedereen
werden ontrafeld. Hoe nietig kun je je
voelen?

G CERN-marter 2, vlak na de overdracht; sporen van
elektrocutie zijn duidelijk zichtbaar. (Kees Moeliker)

IJsblokken
Gelukkig hoefden we die avond niet
bij onze hotelbaas om een plekje in de
vriezer te vragen, want het vroor stevig.
CERN-marter 2 lag goed verpakt, veilig
en diepgevroren op ons balkonnetje.
De onmiskenbare brandlucht die het
dode dier zelfs bevroren verspreidde,
bleef ons dus tijdens de nachtrust
bespaard. De volgende ochtend
kwam wel enige schade aan het licht:
losgelaten restanten van verbrand haar.
Dat materiaal werd uiteraard verzameld
en zorgvuldig bewaard. Uit voorzorg
voor eventuele (stroom)storingen in onze
mobiele koelinstallatie, kochten we twee
grote blokken ijs bij de plaatselijke
Intermarché (kom daar maar eens om
bij de Albert Heijn) en spoedden wij ons
weer terug naar Rotterdam. Onderweg,
in de hoge Jura, kreeg ons vrachtje
gezelschap van een lotgenoot: een
boommarter (Martes martes) die vlak
voor ons was doodgereden.**
Zo leverde onze road trip het museum
niet een maar twee Franse marters op.
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G Erwin Kompanje prepareert CERN-marter 2. (Kees Moeliker)

* zie: http://computer-animal-shelter.web.cern.ch/computer-animal-shelter/index.shtml
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Steenmarterspoor
Om het verhaal van de steenmarter goed
te kunnen vertellen, gaven Tristan du Pree
en een van zijn Nederlandse collega’s,
Niels Tuning, ons een rondleiding over
het uitgestrekte CERN-terrein op de FransZwitserse grens. Allereerst bezochten we
‘Point 8’ waar steenmarter 1 aan zijn
eind kwam. Daar, tussen de betonnen
bunkers en gasopslagtanks, herinnerde
niets aan het onheil dat er zich in het
voorjaar van 2016 afspeelde. Op ‘Point
2’ nabij Saint-Genis-Pouilly in Frankrijk
kreeg het verhaal van onze aanwinst
steeds meer vorm. Dat er geregeld
steenmarters binnen de omheining van
de onderzoeksstations belanden, wekte
geen verbazing. De omgeving, een
halfopen cultuurlandschap met verspreid
staande boomgroepen en boerderijen, is
een prima leefgebied voor steenmarters
en andere zoogdieren zoals dassen
en vossen. Bij het bovengrondse
verdeelstation dat de 27 kilometer lange
ondergrondse deeltjesversneller van de
broodnodige stroom voorziet, herinnerde
een achteloos tegen het hek gezette
zwartgeblakerde ‘isolator’ aan de fatale
botsing met de steenmarter.
Onze entourage was echter niet
gemachtigd om zich achter de hekken
te begeven om ook deze trofee te
bemachtigen. Dat was maar goed ook.
De spanning van 18.000 volt die de
steenmarter fataal werd, liegt er niet
om, en met een dode-conservator-meteen-verhaal wilden we beslist niet in
Rotterdam terugkeren. Daarom lieten
we het kapotte onderdeel achter, in
de hoop dat het tot in lengte van jaren
een stille getuige zal zijn van het
steenmarterdrama.
We volgden het marterspoor dat ook
Tristan gevolgd had, via de CERNbedrijfsbrandweer - gevestigd langs
Route A. Einstein - naar de Clinique

** volwassen wijfje (NMR 9990-003505)
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De Groninger elektromarter
Op 17 februari 2017, om 4:02 uur in de
ochtend, werd de stad Groningen getroffen
door een stroomstoring: exact 27.591
huishoudens, waaronder het Universitair
Medisch Centrum Groningen, zaten zonder
stroom. De oorzaak was het plots uitvallen van
een transformator. Netbeheerder Enexis loste
het euvel in zes minuten op met een back-up
transformator. De grootste hinder werd gevormd
door geresette wekkers. Groningers versliepen
zich. Daarnaast was het ziekenhuis enige uren
slecht telefonisch bereikbaar. Wij hoorden het
nieuws die ochtend op de radio, inclusief de
oorzaak: een steenmarter. Een ‘light-versie’
van de CERN-marter in eigen land? Die
G De Groninger elektromarter, zoals in de vroege
moesten we hebben! Via de uiterst behulpzame
ochtend van 17 februari 2017 aangetroffen.
persvoorlichter van Enexis kwamen wij in
(Henri Klok)
contact met teammanager Henri Klok. In het
getroffen transformatorhuisje was er die ochtend inderdaad een geschroeide steenmarter
aangetroffen. Gelukkig werd dit dier niet direct naar destructie gebracht en kon Klok het
exemplaar samen met zijn monteurs die middag veiligstellen. Na overleg in huize Klok
kreeg de Groninger marter een tijdelijke plek in de diepvries. Na een korte road trip
Rotterdam - Hoogeveen belandde het dier in de museumvriezer.Hoewel de Groninger
elektromarter ‘slechts’ 10.000 volt te verwerken kreeg, zijn de overeenkomsten met
CERN-marter 2 opvallend: eenzelfde verkrampte houding en een (iets minder) geschroeide
vacht. De nagels zijn wat minder verkoold en van de snorharen is ook net iets meer
overgebleven. De staart vertoont daarentegen een opmerkelijk brandspoor.
Op 4 april 2017 vond Erwin Kompanje het dier op de snijtafel: na CERN-marter 2 was
het preparen van dit exemplaar (NMR 9990-003518) een koud kunstje. Het dier bleek
een volwassen vrouwtje te zijn en werd op dezelfde wijze ‘opgezet’ als CERN-marter 2.
Zij ligt deze zomer naast haar beroemde zusje in de Dode-dieren-vitrine.
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G De geprepareerde Groninger elektromarter; NMR 9990-003518. (Kees Moeliker)
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Meesterwerk
Op zondagmiddag 11 december 2016
lag CERN-marter 2 op de snijtafel in het
museum. Het bleek een jong vrouwtje te
zijn, met een lichaamsgewicht van 1120
gram, een lege maag en een totale
lengte van 70 centimeter waarvan 27
centimeter voor rekening van de staart
komt. De vraag was of de huid door
de hitte die bij de elektrocutie vrijkwam
‘gekookt’ was en daardoor niet droog

geconserveerd kon worden. Het bleek
mee te vallen. Honorair-conservator
zoogdieren Erwin Kompanje slaagde
er in de marter met uitzondering van
de poten zorgvuldig uit te villen zodat
er een mooi en exposabel preparaat
van gemaakt kon worden. De huid
van de pootjes was door de hitte
dusdanig verkoold en verkleefd met het
onderliggende weefsel dat ze met bot
en al geconserveerd moesten worden.

Ook werd de uitgevilde huid niet
gewassen en gelooid om het
geschroeide karakter van het dier te
behouden. Het werd een meesterwerk
van Kompanje: liggend ‘opgezet’ in
de positie waarin ze op 20 november
2016 werd gevonden, compleet met
verkrampte pootjes. Samen met het
complete in alcohol geconserveerde
binnenwerk en een buisje vol
verbrande haren kreeg de aanwinst
catalogusnummer NMR 9990-003507.
Wereldnieuws
Terwijl de steenmarter droogde,
broedden we op een plannetje om
het bijzetten van CERN-marter 2 in
de tentoonstelling ‘Dode dieren met
een verhaal’ wereldkundig te maken.
Hoewel we het voor de buitenwereld
lang stil wisten te houden, had de immer
alerte Volkskrant-wetenschapsjournalist
Martijn van Calmthout er via zijn
netwerk bij CERN lucht van gekregen.
Hij haalde daarmee de primeur
voor Nederland binnen. De Britse
krant The Guardian die eerder breed
uitpakte met CERN-marter 1 toonde
nu ook belangstelling voor onze actie
om nummer 2 voor het Europese
natuurhistorische erfgoed te bewaren.
Op vrijdag 27 januari 2017 kreeg de
steenmarter een mooie plaats in de
Dode-dieren-met-een-verhaal-vitrine en
brachten beide kranten tegelijkertijd het
nieuws. De media-aandacht die daarop
volgde heeft Het Natuurhistorisch weer
eens stevig als doodleuk museum op de
wereldkaart gezet. 
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