Art i k e l e n o v e r D r. A .B . va n D e i n se
Anonymus,In het huisvan den Walvisch,"Dol op
cetaceen".Telegraaf
19-02-1939:5
Bockhuys,W.,
Dr. A.B.van Deinse- The Princeof
Whales; in:Blom,N.vonder, Grepenuit de

Scheygrond,A.
ln MemoriamDr. A.B.van Deinse.
LutraT (1965):l-4
Slijper,
LJ.,Yijftigjaar walvisonderzoek,
een jubileum
van Dr.A.B.vanDeinse.LutraT (1965):5-7

Geschiedenis
van het Erasmiaans
Gymnasium,
1328- 1978.W. Backhuys,
Uitgever,Rotterdam,

Strijbos,J.P,Dr.A.B.van
Deinse;in:Vogelvrij,

1978,pp.182- 192

Haarlem,Antwerpen,
1976,pp.136-140

KniphorsTWJ.,
Dr A.B.van Deinsein memoriam.
Natura 1965nummer730:142-144

mensen en tijden die ik gekendheb.Schuyt& Co,
Verhey,
CJ.,InmemoriamDr. A.B.van Deinse.
De LevendeNaruur 1965:220

Scheygro
nd,A.Vijft ig jaar walvisonderzoek.N atura
| 964 nummer725: 186-I 88

J.G.B.Nieuwenhuis(Rotterdam,1924)doorliep
de HBS, volgde een archiefopleiding en is, alhoewel gepensioneerd,nog steedsactief als archivaris bij het GemeenteArchief Rotterdam.Hij beheertin het museumde recentetropischetweekleppigezeeschelpenen defossiele schelpenuit
hetMioceen en uit ouderelagen.
Al in 1933of 1934kwam JanNieuwenhuisin het
museum.Toentertijd was het nog gevestigdop een
zoldervan een schoolin de Dirk Smitsstraat.
De
heerLandsmanzorgdeer voor, bijgestaandoor de
damesKalkman en Venderbos.Dat contactwas
verankerdin een familietraditie van verzamelenen
van liefde voor de natuur.Jan's grootvaderwas na
zijn pensioneringleider van de Haagsevogeltuin.
Grootvaderverzamelde'alles' en nam Jan regelmatig mee naar het strand,waar schelpenverzameld werden.Jan'svader(E.J.Nieuwenhuis)had
eenzeetgrote vlinderverzameling,bestaandeuit
25000exemplaren.Die verzamelingis nu in Leiden.Voordat dat gebeurde,had Jan's vadertrouwensal zijn eerstevlinderverzamelingaanhet Rotterdamsemuseumgeschonken.Dat was rn I92J,
toen het museumwerd opgericht.Thuis kwamen
allerlei bevriende verzamelaars.onder andereuit
NederlandschIndie, over de vloer, die vlinders
voor pa meebrachten.Kortom, JanNieuwenhuis
heefthet van niemand vreemd.
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De collecties,die in het museumdoor JanNieuwenhuiswordenbeheerd,zijn tegenwoordigbeperkt tot de tweekleppigenuit de tropischewateren en de verzamelingfossielemolluskenuit het
Mioceenen daarvoor.Dat is nog niet zo lang het
geval.In 1976werdenbij het museumcollectieadviseursaangesteld,
ter ondersteuning
van de museumbeheerder.
Dat bleek al gauw niet voldoende
te zijn, zodatin 1981de collectieraadwerd gecreeerden de zorg voor de collectieswerd toevertrouwd aande collectiebeheerders.
Janzorgdetoen
voor een groterdeel van de mollusken-collecties
dan nu. Maar ook nu is het van respectabele
omvang.Het gaatbij de tweekleppigenom ongeveer
64 ladenen bij de fossieleschelpennog eens32
laden.Jantoont twee prachtigestukkenuit de door
hem beheerdecollecties:eentypischetweekleppige, maardan met stekels(eenSpondylus),en een
fossieleScaphellabolli, eenhelegrotedie 'zelden
zo gaafuit de grond komt' aldusJan.
malacologen
Alles wat met JanNieuwenhuisen zijn relatiemet
het museum,ztjn verzamelingen
en zijn bestuursfunctieste makenheeftloopt over tientallenjaren.
Vanaf 1942is Jan lid van de NederlandseMalacologischeVereniging.Naareigenzeggenis hij toen
serieusbegonnen,al kon je in de oorlogsjaren
niet
je
aanzeeverzamelenen moest het doenmet landen zoetwaterbeesten.
Sinds 1948is hij ook secretaris/penningmeester
van de WerkgroepRotterdam
van de Nederlandse
Malacologische
Vereniging.
'huiskamergroep',
Jannoemt die werkgroepde
Spondylus
regiusL. afkomstiguit de collectievan de Oude
Rotterdamsche
Diergaarde;
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die eensper zeswekenbij elkaarkomt. Maar er
wordt vooralbuitende huiskamergewerktdoor de
werkgroep.In 1948begondat met de fossielemolluskendie werdenopgezogenin de omgevingvan
Ellewoutsdijkin de Westerschelde
en vervolgens
vervoerdnaar de kalkbranderij te Brielle. Aan dat
materiaalheeft Jan.met anderenvan de Werkgroep,jarengewerkt.
Toen dat voorbij was, kwam materiaalaan de
beurt dat in de havenbekkensvan Antwetpen was
vergaard.Een anderevindplaats,waar veel onderzoekwerd gedaanwas Dingden,ten zuidenvan
Bochholt.Daar ging het vooral om materiaaluit
het Mioceen.Het ging daarals volgt: in de beek
werd eenput gegraven.Hoe dieperje kwam, hoe
zanderigerhet werd. Ze gingentwee meter diep,
dan werd het gat verkleind, zodater een richel ontstond.In de put stonddan iemand,op de richel
nog iemanden bovenopstondiemandom de emmers aante nemenen door te geven aan degene
die in de beek zat te zeven Op die manier werd
veel,heelveel verzameld,zoals Janzegt.Al dat
werk heeftJan'seigenverzamelingdan ook danig
venijkt.
eigen verzameling
Zoalsde meesteanderecollectiebeheerders
heeft
ook JanNieuwenhuiseeneigenverzamelingthuis.
In zo'n 350laden(!) beheerthij drie verzamelingen schelpen:tropischemarienemollusken,Europeesmarienmateriaalen fossielemolluskenuit
het Tertiairvan WestEuropa.
Tijdenszijn secretarisschap
van de Nederlandse
MalacologischeVerenigingbezochtJan de bijeenkomstenvan UnitasMalacologica,die eensper
driejaar werdengehouden.Hij kreegdoor zijn
contactendaareenpnjslijst onderogenvan een
handelaaruit Taiwan.Die bood - bijna voor nietseenPleurotomaria rumphii aandie Jan onmiddelItjk kocht.Sindsdienis hij blijven kopenwat in
zijn verzamelingpaste.Hij heeft een vast adresin
West-Hempstead
in de VerenigdeStaten,waarvandaanhij regelmatigzendingenlaat komen.
de museumverzameling
De verzamelingvan het museum,de tropische
schelpenalthans,is in hoofdzaakafkomstiguit de
oudeRotterdamse
Diergaarde.In 1859kreegde
Diergaardeeen grote verzamelingschelpen

aangeboden.
Dat wekte dejalouzie van Westerman,de toenmaligedirecteurvan Artis, die vergeefspoogdede collectienaarAmsterdamte krijgen.De directeurvan de Diergaarde,de heerMartin (de leeuw van Kralingen)ging er niet op in,
omdatde collectiedoor prominenteRotterdammerswas geschonken.Die kon men niet voor het
hoofd stoten.En dat de molluskenconservator
van
Artis er niet van kon slapen,daarmeezatenze niet
in Rotterdam.Die geschiedenis
is trouwensdoor
Janzelfbeschrevenin een artikel in Straatsrasvan
december1990.
Een wetenschappelijk
probleemheeftde collectie
echterwel opgeleverd,omdatals plaatsvan herkomstbij brlna alle schelpenvermeldstaat:
'Molukken'.
Dat was wel preciesde plaatswaarze
verhandeldwerden,maardaarmeewas de preciesheid dan ook voorbij. Helaasis door de brandvan
1987eenklein gedeeltevan het tweekleppigenmateriaalmet roet bezoedeldgeraakt.De verzameling
fossieleschelpenuit het Mioceenen daarvooris
grotendeels
bijeengebrachtdoor A.W. Janssenen
is afkomstiguit Dingden en Miste, eenbekende
vindplaatsbij Winterswijk.
v e e l z i j di g e a r c h i v a r i s
JanNieuwenhuis is niet alleen verzamelaaren
collectiebeheerder,
maarook bestuurslidvan vele
verenigingenen stichtingengeweest,en is dat nog
steeds.De NederlandseMalacologischeVereniging, de WerkgroepRotterdamdaarvan,de Werkgroepvoor Tertiaire en Kwartaire Geologie,de
VerenigingNatuurmuseumRotterdamN.M.R., de
afdelingWaterweggebiedvan de NederlandseGeologischeVereniging,de StichtingRotterdams
NatuurhistorischFondsen de StichtingOndersteuningsfondsNatuurmuseumRotterdam;in al die
clubs heeft hij bestuursfuncties
vervuld.Maar
hij is ook nog van een vijftal verenigingenof stichtingenarchivaris.Als je dat optelt,heefthij bij dat
vrjftal in totaal al99 jaarals archivarisgediend.
Vanuit zijn dagelijks werk bij het GemeenteArchief van Rotterdamheeft hij bovendienook nog
allerleinatuurhistorische
archievenin kaartgebrachten ontsloten.Als blijk van waarderingvoor
zijn inventarisatie-arbeid
ontving hr1bij zijn
40-jarigambtsjublileumde Erasmusspeld
van de
GemeenteRotterdam.Bij zijn afscheidvan de GemeentelijkeArchiefdienstin 1989kreeghij een
bibliografieaangeboden
van zijn werk aaninventa-
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rissen,artikelen,overigepublicatiesen boekbesprekingen.
De lijst omvatbijna70 stuks,waarbij
er veelzijn, waarinnoestearbeidvan maandenverborgenzit.
De preciesheid,
die de archivarisnodig heeftvoor
zijn werk,kan ook de goedecollectiebeheerder
nietmissen.Eigenlijkzijn de vaardigheden
voor
beidetakennietzo verschillend
. Zekerbij natuurhistorische
collectiesis rubriceren,
inventariseren,
documenteren
en toegankelijkmakennet zulk
monnikenwerk
als bij archieven.
zeventig jaar geworden
Nu JanNieuwenhuis70 gewordenis, vindt hij het
tijd om het wat rustigeraante gaandoen.Maar hij
trekt zich zekerniet abruptterug als collectiebeheerder.Hij is ook nog doendemet werk voor het
Gemeentearchief
i nzakede handschriftenverzameling en aanvullingenop de natuurhistorische
archieven.Dat kostnog wel eenpaarjaar.Bovendien is hij bezigmet de geschiedenis
van het museum. Daarvanzullen we in Straatgrasnog zekerde
resultatenzien.Bij iemanddie zoveelverschillendedingendoet,weetje niet eenszekerof je het
wel merkt wanneerhryhet wat rustigeraangaat
doen.
KeesPlaisier

