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Stiasny, Gustav Albert 
Wenen (Oostenrijk) 10.12.1877 – Leiden 12.06.1946 

Carrière: 

Bioloog. Stiasny studeerde biologie in Wenen en Jena. Hij promoveerde in 1903 aan de 
universiteit van Wenen. 

Na zijn studie volgde hij een cursus oceanografie in Noorwegen, waarbij hij werkte aan 
boord van de Michael Sars. Hij werkte van 1906 tot 1912 aan het Oostenrijks-Hongaarse 
maritieme station in Triëste. Van 1913 tot 1914 was hij verbonden aan het Zoölogisch 
Station van Napels. Na het einde van de eerste wereldoorlog vestigde hij zich in Nederland, 
waar hij in 1919 curator werd van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Later werd hij 
tevens benoemd tot privaatdocent oceanografie aan de Leidse universiteit. 

Biografie: 

Stiasny diende na zijn middelbare school opleiding eerst vrijwillig een jaar in het 
Oostenrijks-Hongaarse leger en werkte vervolgens in de handelszaak van zijn vader. Tijdens 
zijn verblijf aan het station van Napels ontmoette hij de Nederlandse biologe Gerarda 
Wijnhoff, met wie hij in 1915 huwde, en die mede-auteur zou worden in tal van zijn 
publicaties. Het echtpaar kreeg twee zoons, waarvan één jong overleed. Tijdens de eerste 
wereldoorlog diende hij in het leger in de Balkan. 

In 1925 verkreeg Stiasny de Nederlandse nationaliteit. In 1929 was hij korte tijd 
waarnemend directeur van het Zoölogisch Station in Den Helder. 

Tijdens de tweede wereldoorlog moest Stiasny als jood van zijn functie worden ontheven. 
Hij kreeg wachtgeld tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in 1942. Door de zorgen van zijn 
vrouw, die niet-joods was, kon hij zijn werk thuis voortzetten. Iets meer dan een jaar na de 
bevrijding overleed hij plotseling. 

Belangrijkste oceanografische activiteiten: 

Naast zijn specialisatie in het bijzonder op het gebied van kwallen was Stiasny door zijn 
ervaring een internationaal, breed geöriënteerde marien bioloog, die zich inzette voor de 
bevordering van de oceanografie. 
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