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Jan Nieuwenhuis (1924-2009) overleden

Arie+W. Janssen*

Jan was voornamelijk geïnteresseerd in recente, vooral tropi-

sche mollusken, en zijn collectie, die ik in de loop der jaren

heb ziengroeien, loog er danook niet om. Hij was in de gele-

genheid ombest wat geld in die collectie te investeren en kocht

talrijke fraaie stukken op, waarbij hij vooral sterk was geïnte-
resseerd in derecente Pleurotomariidae....een belangstelling

die was geworteld in het feit dat het holotype en destijds enig
bekende exemplaar vanPleurotomariarumphii Schepman, in

het Rotterdamse natuurhistorische museum werd (en wordt)

bewaard. Toen veel later meer exemplaren van die soort wer-

den ontdekt rustte Jan niet, voordat hij een exemplaar ervan

aan zijn privé-collectie kon toevoegen.

Toende WTKG in de zestiger jaren verscheideneacties orga-

niseerde om het befaamdeMioceen van Dingden (in Westfa-

len) te bemonsteren, was Janenkele malenook van de partij.

Hij was niet iemanddie met veel spierkracht in de diepe ont-

sluiting afdaalde, maarhad een ongekende energie om einde-

loze hoeveelhedenvan de weerbarstige klei door z’n zeef te

spoelen. Samenmet bekende mensen als AdriaanVerduinen

Leen van der Slik waren dat onvergetelijke ervaringen...

In later jaren, toen ik Rotterdam verlaten had, is het contact

minder geworden, maarik heb natuurlijk wel zijn echtgeno-

te Greet leren kennen, die pas onlangs, slechts enkele dagen

voor Jan, ook is overleden. Nog maar kort geleden, het was

september 2008, ben ik nog bij hen op bezoek geweest, in

diezelfde woning aan de Bentincklaan, om een foto gemaakt

tijdens hun huwelijk (in 1966was dat), waarop de befaamde

L.R Pouderoyen afgebeeld stond, van hen los te bietsen. Ik

mocht de betreffendefotouit hun huwelijks-foto-album ruk-

ken. Jan was toen al zeer slecht ter been en kon nog nauwe-

lijks zien, maar zijn humeur, en zijn geheugen waren nog pri-

ma. Greet schonk theemet een koekje, en maakte zich zorgen

om mijn auto, die voor de deur illegaal geparkeerd stond. Jan

stond erop, moeilijk lopen als hij kon, om mij nog eens een

paar van z’n fraaiste stukken in de collectie te showen in de

zijkamer. We hadden hetover de huiskamergroep, over Ding-

den, en over allerlei andere dingen. Hij vertelde me met be-

rusting dat zijn collectie opgenomen zou worden in het Rot-

terdamsemuseum. Ik zag dat zijn gezondheid niet lang meer

te gaanhad... en al kort na m’nbezoek hoorde ik datbeiden

in een verpleeghuis opgenomenwaren.

Tochnog eerder dan ik dacht en hoopte, op 10 oktober, is Jan

dan heengegaan, terwijl zijn lieve vrouw hem daarinzelfs nog

enkele dagen voorging. Zijn overlijdensadvertentie (NRC, 12

oktober) bevatteeenkort gedichtje van Jacob Cats, waarinzeer

treffend het Jan-en-Greet-duowordt weergegeven:

Als van twee gepaarde schelpen

d’eene breekt ofwel verliest

niemand sal u kunnen helpen

hoe men soekt, hoe nau men kiest,

aan een, die met effen randen

juist op d’ander passen sou
....
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Jan G.B. Nieuwenhuls, juni 2004.

(met dank aan Hans Post voor toestemming totgebruik van de foto)

Het moet in 1956 of daaromtrent geweest zijn, meer dan

een halve eeuw geleden dus, datik Jan(J.G.B.) Nieuwenhuis

heb lerenkennen. Het was op een bijeenkomst van de Rotter-

damse groep van deNederlandseMalacologische Vereniging,

deallereerstewaaraan ikmochtdeelnemen, als jochie van nog

geen20. En die bijeenkomst was bij Jan thuis, in zijn woning

aan de Bentincklaan 37 inRotterdam-Blijdorp, waar hij met

zijn ouders woonde. Enwaar ik, toen en later, heb kennisge-

maakt met een heel aantalmarkante malacologen, ledenvan

die Rotterdamse huiskamergroep.

In de loop derjaren heb ik Jan lerenkennen als een aarts-ver-

zamelaar, als een aarts-archivaris, en als een aarts-ja, vriend,

mag ik toch wel zeggen.Kort na deoprichting van de WTKG

in december 1963 melddehij zichaan als lid, en hij heeftook

enige tijd een bestuursfunctie vervuld. Daarna heeft hij zich

bekommerd om de archiefstukken van onze vereniging, die

immers in Rotterdamwas opgericht, en die derhalve in het

Rotterdamse gemeente-archief zijn opgenomen.


