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I N H O U D :
•Paul Sondaar ontvangt

dikke Deinsea en een

Grieks hoogleraarschap

•Over de jonge 

blauwe vinvis 

die in 1840 op onze kust

strandde

•Waigeo Expeditie 1:

op zoek naar een 

uitgestorven (?) 

vogelsoort

•Een bijzonder krabje uit

de Oosterschelde

•Column:

Mammoetkloontjes

•Museumnieuws:

Opening Kruip uit je

Huid

Frans Slieker schrijft

keverslakkenboek

Candida Höfer’s

Natuurruimten

P a u l  S o n d a a r  o n t v a n g t  d i k k e  D E I N S E A
e n  e e n  G r i e k s  h o o g l e r a a r s c h a p

S u r p r i s e !  
Afgelopen vrijdag 10 december was er voor de
tweede keer in dit jaar een internationaal sym-
posium bijeen rond het thema van de fossiele
zoogdieren. In mei vond ‘onze’ 2e Internationale
Mammoet Conferentie plaats en dit keer was
het ééndaagse symposium gewijd aan de vele
onderwerpen waarmee zoogdierpaleontoloog 
dr Paul Y. Sondaar zich bezighoudt. Sondaar is
één van onze twee honorair onderzoeksmede-
werkers, en net als zijn collega Dick Mol houdt
hij zich nadrukkelijk bezig met fossiele zoogdie-
ren. Al sinds begin jaren negentig is Sondaar
niet meer bij de Universiteit Utrecht werkzaam,
en ook al weer geruime tijd opereert hij onder
de vlag van het Natuurmuseum Rotterdam. Zijn
65e verjaardag, afgelopen zomer, vormde de
aanleiding hem eens flink in het zonnetje te zet-

ten. Dat gebeurde met een symposium in de
vorm van een surprise party, waarbij de zaal
(van onze onvolprezen buurman het
Revalidatiecentrum Rijndam) met 85 toeschou-
wers goed gevuld was. Collega’s uit
Griekenland, Pakistan, Spanje, Zwitserland,
Duitsland en enkele van de vele in het buiten-
land werkzame Nederlandse zoogdierpaleonto-
logen luisterden de dag met hun aanwezigheid
en met enkele voordrachten op. Ook als een
surprise - voor Sondaar - werd hem een feest-
bundel overhandigd, met daarin een voorwoord,
een biografie/bibliografie en 30 wetenschappelij-
ke artikelen. De bundel is een speciale uitgave
van DEINSEA, het wetenschappelijke tijdschrift
van het museum. Met de samenstelling van het
420 pagina’s tellende boek en de organisatie van

Paul Sondaar (rechts) ont-
vangt het eerste exemplaar

van ELEPHANTS HAVE A

SNORKEL! van Jelle Reumer
en John de Vos (links).

(foto: Kees Moeliker)
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de dag is het museum
bijna twee jaar bezig
geweest, waarbij veel
hulp werd geboden
door dr John de Vos
van Naturalis te
Leiden. Hij en Jelle
Reumer vormden
samen de redactie van
het boek en waren
grotendeels verant-
woordelijk voor het
symposium.

Aan het begin van de
dag werd Sondaar
onder valse voorwend-
selen naar de zaal van
het Revalidatiecen-
trum geloodst, waar
hem tot zijn stomme
verbazing niet alleen
een zaal vol vrienden
en collega’s, maar ook
een interessant pro-
gramma met lezingen werd voorgeschoteld. Na
een uurtje sprakeloosheid kreeg Sondaar al gauw
de gebruikelijke creatieve rusteloosheid terug die
zijn handelsmerk is geworden. Momenteel is hij
o.a. betrokken bij projecten in Siberië (de Jarkov

mammoet), op Lesvos (een vindplaats met reuzen-
schildpad en met een wellicht rechtopgaande aap),
in Pakistan en op Mallorca, en werkt hij deels van-
uit zijn woonplaats Loenen a/d Vecht, deels vanuit
Rotterdam, New York, Parijs en Athene. In deze
laatste stad is hem tijdens het symposium door de
Universiteit een ‘visiting professorship’ aangebo-
den, waardoor hij geregeld in Athene zal vertoeven
voor het geven van colleges en het begeleiden van
onderzoek.

Zowel het symposium als de feestbundel droegen
(resp. draagt) de titel ‘ELEPHANTS HAVE A SNOR-
KEL!’. Deze wellicht wat bizarre kreet (olifanten

hebben een snorkel) is
een voor Sondaar type-
rende uitspraak, waarbij
hij een gegeven dat zelfs
een kind snapt, toepast
op de migratie van zoog-
dieren tussen eilanden.
Fossiele olifanten zijn
o.a. gevonden op een
aantal eilanden in de
Middellandse Zee, in
Indonesië, op de
Filippijnen en op eilan-
den voor de kust van
Californië. 

De Sondaar feestbundel
is een wat betreft stijl en
opmaak regulier num-
mer van DEINSEA met
een kleurenomslag - een
olifant die een zeestraat
oversteekt - geschilderd
door Hans Brinkerink.
Qua omvang en gewicht

(1 kg !) breekt ‘ELEPHANTS HAVE A SNORKEL!’ alle
DEINSEA-records: 32 bijdragen van in totaal 48
auteurs uit binnen- en buitenland. De artikelen
reflecteren de brede wetenschappelijke belangstel-
ling van Paul: fossiele zoogdieren van Indonesië tot
Sardinië, van mastodonten tot Myotragus, van de
anatomie van het loopbeen tot de evolutie van het
paard, van het ontstaan
van het leven tot de

evolutie van de mens. 

Taseer Hussain sprak over de
vertebraten paleontologie in
Pakistan die sinds de jaren
‘60 - toen Paul Sondaar dat

land voor het eerst bezocht -
in een stroomversnelling

raakte.
(foto: Kees Moeliker)

Paul Sondaar, 
met feestbundel, omringd

door zijn familieleden.
(foto: Jaap van Leeuwen)

(links:)
Paul Sondaar

dankt 
organisatie en
deelnemers.

(rechts:)
Receptie in het
Natuurmuseum.

(foto’s: Kees Moeliker)

DEINSEA 7 kost ƒ 120,- in de

museumwinkel. (Leden en

donateurs van de Vereniging

Natuurmuseum Rotterdam

kunnen een exemplaar afha-

len voor de vriendenprijs van

(links:)
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(rechts:)
Receptie in het
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