CollectiebeheerderErwin Kompanje heeft voor de
expositie'het Kabinet van dr. A.B. van Deinse'
alle publicatiesdie de veelziidigeRotterdamse
bioloog in de periode 1912 - 1966 op zijn naam
heeftstaan,nog eensdoorgenomenen er het volgendevan op papier gezet.
AntoniusBoudewijn van Deinsewerd op
9 november1885te Nijmegengeboren.Hij doorliep de lagereen middelbareschoolin Arnhem,en
vattevervolgensin 1906te Utrechtzijn studiein
de biologie aan.AangezienHBS-ersin die tijd
geenacademische
examenskondenafleggen,deed
Van Deinseexamenvoor de middelbareakte
plant-, dier-, aard-en delfstofkunde.In 1910slaagde hij voor dit examen.Hierna werd hij hoofdassistentop het ZoologischLaboratoriumvan de
Leidseuniversiteitbij professorVosmaer.
Met ingangvan I januari 1913werd VanDeinse
benoemdtot leraarin de natuurlijkehistorieaan
het ErasmiaansGymnasiumte Rotterdam.Hij
bleef dezefunctie vervullentot zijn pensionering
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schrijver in hart en nieren
Het aanspoelen
van enigeexemplarenvan de gewone vinvis Balaenopteraphysalusin het begin
van de EersteWereldoorlogis de directeaanleiding geweestvoor de cetologischeinteressevan
Van Deinse.Dezeinteressezal eennadrukkelijke
stempelop zijn levensloopdrukken.De aanwezigheid van restenvan fossieleCetaceaen geschiedenis van strandingenvan recentesoortenwas het
onderwerpvoor zijn dissertatiewaarophij in 1931
cum laudepromoveerde.Van Deinsewas een
schrijverin hart en nieren.In totaalheb ik 158
korte en langereartikelenkunnentraceren.Verder
schreefhij zeerregelmatigin courantenals de
NIEtrwEROTTERDAMSE
couRANT (NRC)en het
ROTTERDAMS
NIEUWSBLAD,
resulterendin een
lijst van honderdenberichtenen berichtjes.Het
leeuwendeelheeftuiteraardde cetologieals onderwerp, maarzoalsveelalgebruikelijkwas voor biologenuit die tijd, had hij interessevoor vele facetten van de biologie en de historieervan.Dit blijkt
dan ook uit de variatievan onderwerpenin de publicaties.In dit artikel zal ik chronologischde lijst
van publicatiesdoorlopen.

p u b l i c a t i e si n l 9 l 2 e n l 9 l 3
Van Deinsedebuteerdeals schrijverop 27 jarige
leeftijd in 1912met het artikel 'Fossielenin vuursteenen'in DELEVENDENATUUR.Hlj beschrijf
hierin de vondstenvan o.a.fossieleBryozoaen
schelpenin vuurstenendie hij te Enschedeverzamelde.De anderepublicaties urt l9l2 en I9l3 zijn
het resultaatvan zijn werk als zocilogischassistent
in Leiden. Zljhandelen over anatomischeonderwerpenals de suturaparietalis(schedelnaad)
bij
zoogdieren(figuur 1), afwijkingenaande menselijke schedelen deformatiesaanschelpen.Hij publiceerdedezern de Engelsetaal,terwijl zijn overige
werk vrijwel uitsluitendin het Nederlandswerd geschreven.
figuur I Origineledoor Van Deinsegetekendeen van bijschriftvoorzieneafbeelding
van de schedelmet schedelnaden (suturaparietalis)van een witte rat (Mus decumanus
var. albus)idezetekeningillustreerdeeen van zijn eerste
wetenschappelijke
artikelen;het werd gepubliceerdin de
'Anatomische
Anzeicher'in | 9t2
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de periode l9l3 tot 1920
TussenI9I3 en 1915verschenener geenpublicaties van Van Deinse. In dezeperiode zalhij zich
geheel aanzljn nieuwe baan als leraargewijd hebben,waardoortijd voor publicerenontbrak.Na het
van vier dodevinvissenBalaenoptera
aanspoelen
physalusin november1914(Wissekerke,KatwijkaanZee,Hoek van Holland en BergenaanZee)
dierenen verzamelde
bezochthij de aangespoelde
verschillendeonderdelenvoor zijn collectie.
In 1915publiceerdehij twee artikelenover zijn
ervaringenbij dezeaanspoelingenin ng LEVENDE
waarin hij eenduidelijk beeldvan een
NATUUR,
aanspoelingvan een grotewalvis in die tijd neerzet.Ik laat Van Deinsemaarzelf aanhet woord:
'Zaterdag-middagtegendriedn verliet ik Rotterdam en was om zesuur ongeveerin Goes,waar
eenautobusme naar Wolphaartsdijkbracht.In
een halfuur was ik dus al bij de Zandkreek,het water tussenN. en Z. Bevelanden voer dadelijk met
eenmotorbootover,naar Kortgene.Na eenhuartier tobbenover eenbuitengewoonmodderigen
dijk, in stikdonkerbovendien,kwam ik doornat in

het eigenlijkedorp. Er is daar een uitstekend
Hotel "de Graaf van Buren" en voor ik verder ging
naar Wissekerke,heb ik daar gegetenen om verschillendeinlichtingengevraagd.Verscheidene
personenhaddenhet zeemonster
al gezienen ik
hoordemet genoegen,dat in een boekhandelin
Kortgeneeengrootefoto van het dier lag'
(uit ne LEVENDE
NATUUR15februari1915).
In l9l8 verscheen
er van de handvan Van Deinse
in de zoOlocISCHEMEDEDELINGEN
een overzicht van alle strandingenvan Balaenopterasoortentussen1306en 1918.Ook hierinverhaalt
Van Deinseweerzeersmakelijkover de ervaringenbij de strandingenuit het begin van de eeuw.
Br1de strandingvan 1910schrijfthij:'Toen de vinvischaangesneden
werd,baandende rottingsgas"men
senzich metzooveelgeweldeenuitweg,dat
het gebrul over heel Walcherenkon hooren" !'
(pagina234).Tevenspubliceerde
hij in 1918als
eenoverzichtvANde
ZOOLOGISCHE
MEDEDELING
potvissen Physeter macrocep halus
strandingenvan
tussen1531en 1788.

figuur 2 Een drietal zeesterrenwaarvaner een na het eten van een zaagie(Donaxvittotus)bezwekenis

In de collectie van het NatuurmuseumRotterdam
bevindtzich een merkwaardigbotstukuit de collectievan Van Deinse.Het is eenhumerus,radius
en ulna ('ellebooggewricht')
van eenpotvis
Physetermacrocephaluswelke geheelmet elkaar
tot 66nstuk vergroeidzijn.In 1916schreefVan
Deinseover dit botstukin de RNAToMISCHE
ANZEIGERonderde titel 'Zur Flossenversteifung
der
Cetaceen'.Een anderopmerkelijkstuk in de collectieis een kamstetAstropectenaurantiaczsdie
eenzaagtreDonax vittatus verorberdhad en hieraanbezwekenwas (figuur 2).Yan Deinsebracht
dit voorval onderde aandachtvan biologischNederlanddoor publicatiein DELEVENDE
NATUURin
1916.In 1951en 1954komt hij met soorrgelijke
voorvallen,maar dan met respectievelijkeentere
platschelpAngulus tenuisen eenkokkel Cardium
edule(on LEVENDE
NATUUR1951pag. 59-60,
1954pag.58-59).
Van Deinsehad veel interessein de blaaswormziekte,veroorzaaktdoor de lintwormsoorLTaenia
echinococcas.
Hij hing de hypotheseaandat de
ziektedoor walvisvaardersin Nederlandgebracht
was.In l9l9 publiceerdehij voor heteersthierover in het (nu nog) toonaangevende
medische
weekbladin Nederland,het NEDERLANDS
TIJDSCHRIFT
VOORGENEESKTINDE.
In 1955en 1957
komt hij nogmaalsop dezematerieterugin
GENEESKUNDICE
BLADENen DOCUMENTA
DE

onder woordente brengen "rebtk",om maar geen
ander woord te gebruiken!De Hotelhouder toonde
zich ontevreden,
door de veleklachtenvande gasten, want ook binnenshuisdrong de lucht door!
Maar, om kort te gaan, de schedelkwam schoon,
werd, met tongbeenen onderkaak,compleet
gemaakten is nu een sieraad van mijn collectie'
(pag.226).Iedereendie ooit dicht bij eenrottende
walvisachtigegestaanheeftbegrijpt wat Van Deinse met de 'reuk' bedoelde.
d e p e r i o d e 1 9 3 0t o t 1 9 5 5
Op 7 juli 1931wordt veel speurwerkvan Van
Deinsebeloondin het cum laudepromoveren
op de dissertatie'De fossieleen recenteCetacea
van Nederland'.In ruim 300 pagina'sbeschrijft
Van Deinseop eenprettig leesbaremanierde
strandingsgegevensvan recenteCetaceatussen
808 en 1930en de determinaties
van honderden
botfossielenvan uitgestorvenwalvisachtigen,
voornamelijkuit de Needseberg.De dissertatie
komt ook in de boekwinkelonderde titel 'De
walvischachtige
dierenvan Nederland,fossiele
zoowelals recente'uitgegevendoor H.J. Parisin
Amsterdam(figuur 3).In 1943was de eersteen

MEDICINA GEOGRAPHICA ET TROPICA.

d e p e r i o d e 1 9 2 0t o t 1 9 3 0
In dezeperiodezien wij in de onderwerpenvan de
publicatiesde voorbereidingen
van de dissertatie
opkomen.Vijf publicatiesoverde geschiedenis
van de oudewalvisvaart,tweeoverde fossiele
Cetaceaen Pinnipediain Nederlanden achtpublicatiesover recenteCetacea.In DELEVENDE
NATUURverschijnentwee overzichtsartikelen
over
de toen algemeenste
NederlandseCetacea,de
tuimelaarTursiopstruncatus(1923)en de bruinvis
Phocoenaphocoena(1924).In het artikelover de
NederlandsetuimelaarsbeschrijftVan Deinsede
vondstvan zijn eerstedodetuimelaarop Ameland
in augustus1919.Dat het verzamelen
van dode
Cetaceaniet altijd evengemakkelijkis, komt in dit
artikel duidehlk naarvoren.Ik citeer:'Al werkend
ging mij meermalendoor het hoofd: "Watbenje
toch begonnen?"Meederebadgastenwarenlastigbelangstellend,
maar gingengelukkigmeestal
spoedigweg door de doordringende,niet goed
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enigedruk geheeluitverkocht.Ook nu nog is dit
boekwerkh6t uitgangspuntvoor iedereendie zich
met strandingsgegevens
van Cetaceain Nederland
bezighoudt.Het lag in de bedoelingvan Van Deinse om de strandingenvan walvisachtigenop de Nederlandsekust periodiekte beschrijvenen te publiceren.Hij was daardooraltijd in de buurt van zeezoogdierkadavers
te vinden (figuur 5). In 1933beschreefhij de strandingenuit 193I en 1932in een
uitgavevan het NatuurhistorischMuseumRotterdam.
In 1946verscheenals zoOlocISCHEMEDEDELINGde lijst van 1931tot en met 1944.Degegevensvan 1942toten met 1951verschenen
tussen
1943en 1952 in HETZEEPAARD,
het orgaanvan de
strandgroepen
van N.J.N. en N.N.V. In de periode
1953- 1966verschenende strandingsmeldingen
van 1952 tot en met 1964in het 'MEDEDELINGENBLADVANDEVERENIGING
VOORZOOGDIERKUNDEENZOOGDIERBESCHERMING',
dat vanaf
1959lurnA heet.Hierdooris eenschataangegevensontstaan.Vanaf 1955,toen duidelijk werd dat
de bruinvis Phocoenaphocoenaminder algemeen
werd in de Noordzee,werdenstrandingenvan
dezesoortook meegenomenin de lijsten.Van veel
gestrandedieren bewaardeVan Deinsezelf materiaal, of zorgdeervoor dat het in het Rijksmuseum
van NatuurlijkeHistorie in Leiden kwam.
Het NatuurmuseumRotterdambezit er inmiddels
ook het nodigevan.
brilla
In 1938publiceerdehij in de ARCHIVES
NEERLANDAISES
DEZOOLOGIE
eenopvallendgevalvan
bot-genezingvan eenop onverklaarbare
wijze
beschadigdgeraaktgehoorbeen(Bulla) van een
blauwevinvis Balaenopteramusculus.Van Deinse
had dit fraaie botstuk gekregenvia een kapitein
van een walvisvaarderdie in Rotterdamziin traan
kwam lossen(figuur 4).
MeestalpubliceerdeVan Deinsealleen.Ik kon zes
artikelenterugvindenwaar Van Deinseeen coauteurhad. De vondstenvan skeletdelenvan de
grrjzewalvis Eschrichtiusgibbosus(1937)en
van de BeloegaDelphinapterusleucas(19a5)beschreefVan Deinsesamenmet Dr. G.C.A. Junse.
figuur 3 De handelseditie
van het proefschriftvan dr A.B.
van Deinse;nog steedseen standaardwerk
voor wie zich
met strandingenvan walvisachtigen
bezighoudt

figuur4

Linkergehoorbeen(bulla)van een blauwevinvis

met door VanDeinsegeschreven
label

Het voorkomenvan de reuzenhaaiCetorhinus
maximus(1965)en van de Mola of Klompvis
Mola mola (196q en eennieuwevondstvan de
bruinebeer(1958)beschreef
hij samenmet
C.J.Verhey.
Een anderartikel over de kieuwenvan
de reuzenhaai
schreefhii samenmet M.J. Adriani
( l 953).
Een opvallendereeksvan artikelenis het vijftal
dat in 1941en 1942verscheen
in NATURAover het
vervoervan vruchtendoor de egelop haarstekels.
VanDeinsebaseerde
in dezediscussiezijn mening,zoalsvaak,op oudehistorische
gegevens,
hierbij blijk gevendvan eenencyclopedische
kennis in eentijd van beperktemedia.
het bekken van de bruinvis
De bruinvisPhocoenaphocoenawas tot 1950een
zeeralgemenesoortin Nederland.Elke week kon
men wel eendood exemplaarverzamelenvan de
Nederlandse
kust.In zijn dissertatieomschrijfthij
uitvoerighet sexueleverschilaande hand van het
rudimentairebekkenbij dezesoort.Van Deinse
had dan ook zelf vele tientallendodebruinvissen
gevondenen ontleed.Afwrjkingen bij dezesoort
boeidenhem zeeren resulteerden
dan ook weer in
publicaties.Zo schreefhij in 1943(Hnr znePAARD)en 1946(ZOOI-OCTSCHE
MEDEDELTNGEN)
over'lintstaart-bruinvissen'.
In 1935(ln LEVENDE
NATUUR)
over'pseudo-albinisme'
en puntsnuitbruinvissen,die hij Phocoenaphocoenaacumina/a noemde,en bruinvissenmet conischetanden.

Dezelaatstenoemdeh|j Phocoenaphocoenaconidens.In 1946komt hij in de strandingslijstvan
1931tot 1944nog eensop dezevarieteitenterug.
Hershkovitznoemt inzlin Catalogof Living Whales uit 1966(pag.104) de laatstetwee genoemde
varieteitenals synoniemvoor Phocoenaphocoena.
Een vraagstellingdie Van Deinseboeidegaf vaak
aanleidingtot diepgravendonderzoek.Zo resul'hoe ratten eierenvervoerden'in
teerdede vraag
een viertal artikelen in og I-BvENDENATUUR
0953: 158;1953:180;1954:60 en 1956:238'In
240).TweemaalschreefVan Deinseeen Memoriam' buiten de couranten.In 1921 in NATURA
over de botanicusF.A. desTombe,en in 1954over
zijn tanteMej. P.S.L.van Deinse,zustervan de
historicusJ.J.van Deinse,dichtervan het Twentse
volkslied.
Het zou te ver voeren elk artikel van Van Deinsete
selectieheb ik gebespreken.In de bovenstaande
trachteenbeeldte schetsenvan de veelzijdigebioloog en biologischhistoricusdr. A.B. van Deinse
aande hand van zijn publicaties.Door de helderheid van schrijvenis het lezenvan zijn artikelen

een aangenaamverpozenen door de gedetailleerde
weergaveis het mogelijk eengoedbeeldvan betreffendesituatieste krijgen.Tot zijn dood in 1965
is Van Deinseactief gebleven,getuige drie artikelen die nazrjn dood in druk verschenen.
Nog steedsspoelener dode Cetaceaaan op de
kust.Van Deinsewas bezorgdover
Nederlandse
het feit dat na zijn dood het werk stil zou vallen.
Als elfde stellingbij zun dissertatieschreefhij:
'Het
van riikswezou aanbevelingverdienen,indien
te
toezicht
ge eenbioloogwerd aangesteld,om
houdenop het materiaal,dat door aanspoeling,
opgraving,enz.gevondenwordt en dat voor museum- of studiemateriaalin aanmerkingkomt'-Na
zijn dood in 1965viel het werk inderdaadenige
tijd stil, maarwerd in het begin van dejaren zevenmuseain
tig opgepaktdoor de natuurhistorische
Amsterdamen Leiden. Momenteel is de situatie
walvisachtigenaarhet
zo, datelkeaangespoelde
NationaalNatuurhistorischMuseumin Leiden
gaaten geheelof in delenbewaardwordt'
Van Deinsezou tevredenztin.
Erwin f.O. Kompanie

'de powisvanTerneuzen'
Rotterdam,maart 1937.
Parkkade,
gelepeld;
figuur 5 Het spermacetiwordt uit de kop van
Rotterdammers
enige
belangstellende
door
Van Deinse(met hoed en bril) staatvorsendachterde potvis,geflankeerd
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Dr. A.B.van Deinse- The Princeof
Whales; in:Blom,N.vonder, Grepenuit de

Scheygrond,A.
ln MemoriamDr. A.B.van Deinse.
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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.

Collectiebeheerder
J.G.B.Nieuwenhuisin het collectiedepot bij een ladeMioceneschelpen;mei 1994

