
 

PSN Nieuwsbrief 2010-003 Pagina 1 
 

Sir Lionel Walter Rothschild  

(8 February 1868 – 27 August 1937) 
Door  Arno Ooms 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lionel Walter Rothschild, 2e baron Rothschild, is geboren in 1868 binnen een Internationale 
financiële familielijn, maar was meer bekend als Zoöloog en verzamelaar dan als bankier 
Walter was de oudste zoon van Nathan Mayer Rothschild, die hoofd was van de 
vooraanstaande  ‘firm of merchant bankers NM Rothschild & Sons and Member of 
Parliament for Aylesbury. 
 
Een museum bouwen 
Als kind wist Walter precies wat hij 
wilde doen als hij groot zou zijn.  Op 
zijn zevende vertelde hij zin ouders 
dat hij een museum ging bouwen. 
Tegen de tijd dat hij 10 was, had hij 
genoeg natuurhistorische objecten 
dat hij een museum startte in een 
tuinschuurtje 
 
 
Walters insecten- en vogelcollecties waren zo groot dat die werden tentoongesteld in 
gehuurde kamers en schuren in Tring en omgeving. In 1889 gaf zijn vader hem een paar 
stukken land in Tring als 21e verjaardagscadeau. Er werden twee kleine cottages gebouwd. 
De ene voor zijn boeken- en insecten collectie de andere voor een bewaker. Achter deze 
gebouwen stond een veel groter gebouw, waarin Lord Rothschild zijn collectie van opgezette 
dieren begon. Dit was het begin van het Zoological Museum, welke voor het publiek werd 
geopend in 1892 
 
Passie voor Natuurhistorie 
Opgeleid op het Magdalena College te Cambridge, werkte Walter voor het familiebedrijf in 
London van 1889 tot 1908. Toch bleef zijn grote passie de Natuur Historische Collectie die in 
die tijd al de grootste ter wereld was. 
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Нij kreeg namelijk steeds minder zin en interesse in de 
financiële wereld, maar het duurde nog tot 1908 voordat hij 
definitief  op mocht geven. Desondanks gaven zijn ouders hem 
ter compensatie een zoologisch museum en betaalden zijn 
expedities over de wereld voor zijn onderzoeken naar dieren. 

Rothschild was 1.88m, had last van een spraakstoornis en was 
erg verlegen, maar hij liet wel een foto maken van zichzelf 
rijdend op een reuzenschildpad en reed een wagen met  zebra’s 
naar Buckingham Palace om te bewijzen dat zebra’s konden 
worden getemd.  

 

 
Hij was nooit getrouwd, Rothschild had twee vriendinnen waarbij één daarvan hem een 
dochter schonk.  In 1929 kocht hij één van de grootste huizen in de Upper East Side van 
Manhattan, New York, in de 70th Street, van meer dan 1,000 m2 groot. 
 
Walters interesse in natuurhistorie gold niet alleen voor zijn museum collectie. Het hij een 
verbazingwekkende variëteit aan dieren gehouden rond het museum en in Tring Park, 
inclusief zebra’s, een tamme wolf, rhea’s, kangaroes, kiwi’s, casuarissen en reuzen 
schildpadden.  

Alhoewel Rothschild zelf vele jaren reisde en verzamelde in zowel Europa als Noord Afrika, 
beperkte zijn gezondheid zijn grenzen en tijdens zijn werk op Cambridge begon hij anderen 
in dienst te nemen; onderzoekers, professionele verzamelaars en schakelde ook lokale 
bewoners is die voor hem verzamelden. Dit vooral in afgelegen en onbekende delen van de 
wereld. Hij huurde ook  preparateurs, een bibliothecaris en heel belangrijk, professionele 
onderzoekers die met hem samenwerkten om de collecties te beschrijven en te beheren. 
Ernst Hartert, voor de vogels van 1892 tot zijn pensioen op 70 jarige leeftijd in 1930; en Karl 
Jordan voor de insecten, van 1893 tot aan Rothschild’s dood in 1937. 
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Op het toppunt bestond de Rothschild collectie uit  300,000 vogel balgen, 200,000 
vogeleieren, 2,250,000 vlinders en 30,000 kevers. Daarnaast nog duizenden exemplaren van 
diverse zoogdieren, reptielen en vissen. Zij vormden de grootste zoologische collectie die 
ooit door een individueel was samengesteld. 

Hij was de eerste die de Rothschild 
giraf (Giraffa camelopardis 
rothschildi], heeft beschreven. Een 
ondersoort met 5 hoorns i.p.v. 2. Om 
die reden is die naar hem vernoemd. 
Deze is ook bekend als de Oeganda of 
Baringo Giraf en is één van de meest 
zeldzame van de negen ondersoorten. 
Ook dragen 153 insecten, 58 vogels, 
17 zoogdieren, 3 vissen, 3 spinnen, 2 
reptielen, 1 duizendpoot  en 1 worm 
zijn naam. 

 

Politieke carrière 

Walter Rothschild had ook een politieke carrière als liberaal en was Liberal Unionist Member 
of parliament for Aylesbury van 1899 tot 1910. Hij was nauw betrokken bij de formulering 
van de conceptverklaring van een Joodse staat in Palestina en in 1917 betrokken bij het 
opstellen van de Balfour verklaring, waarmee de Britse regering het oprichten van een 
Joodse staat in Palestina steunde. 

 
Natural History Museum te Tring 

Het Natural History Museum at Tring (voorheen het Walter Rothschild 
Zoological Museum) beheert een van de meest uitgebreide collecties 
van opgezette dieren, vogels, reptielen en insecten in Engeland. Het 
heeft ook vele exemplaren van inmiddels uitgestorven vogels en een 
model van een dodo. De collectie is aan de Engelse natie geschonken bij 
de dood van Walter Rothschild in 1937. 

Het museum heeft ook Darwin's vinken – de collectie van 
deze vogels die Charles Darwin meebracht van de 
Galapagos eilanden van zijn reizen met de MHS Beagle, 
ondersteunen zijn theorie van natuurlijke selectie. Deze 
vinken worden niet aan het publiek geshowd maar zijn 
nog steeds een studieobject voor vele biologen.  

Iedere natuurliefhebber en beginnend bioloog zou graag 

een bezoek brengen aan dit museum. Het is feitelijk een 

dependance van het Natural History Museum in London 

en heeft een zeldzame hoeveelheid informatie op gebied van exotische en bedreigde dieren 

van over de hele wereld. 
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Het museum heeft en educatief programma en een kalender vol met speciale evenementen.  

The Walter Rothschild Zoological Museum 
Akeman Street 
Tring 
Hertfordshire HP23 6AP 

Het museum ligt in Tring op de hoek van de Akeman Street en de 
Park Road, een kwart mijl ten zuiden van het kruispunt in het 
stadscentrum. Het museum heeft een eigen parkeerterrein en is 
dagelijks open. (Informatie tel: 0044 20 7942 6171) 

 
Het museum in Tring heeft een uitgebreide collectie Poicephaluspapegaaien en is door ons 
al vaker bezocht. De zogenaamde balgen (opgezette vogels) verkeren merendeels in zeer 
goede staat en komen grofweg uit de jaren 1880-1940. Alle vogels in deze collectie zijn in het 
wild gevangen en geprepareerd en bieden een schat aan informatie. Even voor de 
duidelijkheid. Het zeer interessante museum is open voor publiek. Het depot met de 
collecties aan blagen is niet zomaar te bezoeken. Dat is voorbehouden aan wetenschappers, 
die onderzoek komen doen. (op afspraak) 
 

 
Bronnen;  NHM Tring Engeland                   
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