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Het Natuurnruseum Rotterdanr is sinds l9B7 gehuisvest in Villa Dijkzigt aan de Westzeedilk in het Museumpar(
in 1995 zal de uitbreiding met een modern paviljoen aan de noordgevel van de villa voltooid ziin.



DEINSEA,  d r .  A .B .  van  De inse  en
het  Natuurmuseum Rot te rdam

Het Natuurmuseum Rotterdam herbergt een na-
tuurhistorische collectie die qua omvang, na-
tionaal generl tot de middelgroten gerekend
mag worden. De collectie vond haar oorsprong
in L927 toen een aantal vooraanstaande Rotter-
damse natr.rurhistorici de 'Vereeniging tot Op-
richting en Instandhouding van een Natuurhis-
torisch Museum te Rotterdam' oprichtten en hun
privd-verzamelingen bi-leenbrachten in een
schoollokaal aan de Schiedamsesingel. Door
omvangrijke schenkingen en actief verzamelen
groeide de collectie gestaag. Na omzwervingen
door het Rotterdamse vond het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam in 1987 haar huidige
huisvesting in de monumentale Villa Dijkzigt
aan de Westzeedijk in het Museumpark. Daar
rvordt onder de nieuwe naam Natuurrnuseum
Rotterdam en met een nieuw elan ruim zestig
jaar werk ten behoeve van collectie en publiek
voortgezet.

De huidige kleine museumstaf voe( rvat betreft
het collectiebeheer een aantal basale taken uit,
maar richl zich meestentijds op uitvoering van
publiekstaken. Dit zou betekenen dat de 'collec-

tie Nrr{R' niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk
'dood' is. Niets is echter minder waar, rvant de
museumstaf l'ordt ondersteund door een tu'in-
tigtal 'honoraire conservatoren' die elk een deel-
collectie onder hun beheer hebben. Deze vrijrvil-
ligers, die qua acl-rtergrond uiteenlopen van aca-
demisch geschoolde biologen tot autodidacten
op zocilogisch, paleontologisch en botanisch ge-
bied, rvaarborgen een veranhvoord belreerde
'levende' collectie. Het Natuurmuseum Rotter-
dam heeft hiermee een balans gevonden tussen
de educatieve publieks-functie en de rveten-
schappelijke be heerstaak.

Een vergelijkbare combinatie van educatie en
rvetenschap rvas verenigd in de persoon van de
Rotterdamse bioloog, internationaal gervaar-
deerd walvisdeskundige, en leraar Antonius
Boudervijn van Deinse (1885-1965). Het jaar-
boek van het Natuurmuseun Rotterdam, rvaar-

van u nu de eerste allevering in handen heeft, is
naar hemvernoemd.

Dr A.B. van Deinse was van l9l3 tot 1951 le-
raar natuurlijke historie (later biologie) aan het
Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam.Hij bracht
daar een belangwekkende natuurhistorische col-
lectie bijeen, het zogenoemde 'Kabinet Van
Deinse'. Het bestond naast preparaten van alge-
meen zodlogische aard, voor het merendeel uit
complete en gefragmenteerde skeletten van
rvalvis- en dolfijnachtigerl de geconserveerde
organen en andere vlezige onderdelen van deze
dieren en talloze producten die van walvis ver-
vaardigd werden. Van Deinse fabriceerde zijn
preparaten op onnavolgbare wijze met behulp
van ijzerdraad, rwart gelakte plankjes, lijsdes en
sokkeltjes en etiketteerde het geheel - in zijn

Dr A.B. van Deinse ( |  BB5- 1965) lezend in zi jn
proefschrift ; Rotterdam, 2 | mei 1965 (foto: archief



hanepoterige handsclrift of in sjabloonletters,
op net zorg achter glas ingelijste tekstbordjes -

zowel wetenschappelijk als educatief op voor-
beeldige wijze. Tot ver nr zijn pensionering
bleef Van Deinse aan zijr-r kabinet u'erken. Drie
jaar na zijn dood l,erd een deel van het
wetenschappelijk belangrijke materiaal uit het
kabinet overgedragen aan het Nanrur(historisch)
Museum Rotterdam dat al Van Deinse-materiaal
bezat. In 1977 volgde een trveede overdracht,
deze keer aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie te Leiden (thans Nationaal Natuurhisto-
risch Museum). Het Erasmiaans Gymnasium
schonk in 1987 het iruniddels verstofte. schane-
le restant van het Kabinet Van Deinse aan het
Natuunnuseum Rotterdam.

Rotterdarnner, erkend u'etenschapper, gedreven
verzamelaar, nuseunullan pur song en enthou-
siast educator, het zijn krvalificaties van Van
Deinse waaraan het Natuunnuseuln Rotterdan
zich gnag spiegelt. En het is daarom dat ons
jaarboek de naam van Van Deinse draagt.

Met DEINSEA biedt het Natuumruseum Rotter-
dam zijn mederverkers en anderen een platfoml
voor publicatie van zocilogisch en paleontolo-
gisch onderzoek in het algemeen, en onderzoek
aan natuurhistorische collecties (met name de

collectie NNIR) in het bijzonder. Met nadruk wil
DEINSEA bijdragen publiceren die museolo-
gische aspecten van de natuurlijke historie
betreffen. Het Natuurmuseum zet met DEINSEA

de (korte) reeks wetenschappelijke publicaties*

voort die in 1932 begon met de Deternineerliist
cler Nederlandsche Cetocea door A.B. van
Deinse.

Tenslotte dit. Het zal de oplettende lezer wel-
licht opvallen dat het merendeel van de bij-
dragen in deze aflevering al in 1989, 1990 en
1991 het bureau van de redactie bereikte. Het
u,as dan ook in 1989 dat een (rvellicl-rt ondoor-
dachte) oprisping van de huidige redacteurs in
de kring van collectiebeheerders om 'vanuit het
N\{R een rvetemchappelUk tijdschrift te publi-

ceren' in een prompt aanbod van artikelen resul-
teerde. De lange aanloopperiode van DEINSEA is

dus geenszins te rvijten aan gebrek aan copij. Zij
die in de afbeelding van een schildpadschild op
de omslag van dit jaarboek een zekere symbo-
liek zien met de traagheid waamlee het uiteinde-
lijk tot stand krvar.n, hebben het mis. Het Emys-
schildje staat op de kaft uit respect enbewonde-
ring voor Niek Kerkhoff die het langst (bijna vijf
jaar) geduldig en zonder morren op publicatie
van zijn n,erk heeft gewacht.
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