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Tesch, Johan Jacob 
Amsterdam 07.02.1877 – Den Haag 07.08.1954 

Carrière: 

Zoöloog. Studie Leiden 1898-1901 en Utrecht 1901-1905. Onderzoek aan het Zoölogisch 
Station Napels 1904. Promotie cum laude 1906 bij A.A.W. Hubrecht op het proefschrift 
Systematisch overzicht van alle tot nu toe bekende heteropoden. Assistent aan het 
Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee (na 1912 Rijksinstituut voor Visserijonderzoek) in 
Den Helder (1906-1907 en 1908-1915) en bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 
Leiden (1907-1908). Later conservator aan dit museum (1915-1918). Hierna 
visserijconsulent aan het Rijksinstituut voor (Biologisch) Visserijonderzoek (verhuisd naar 
Den Haag), en in 1924 hoofd van de afdeling Zeevisserij aan dat instituut tot aan zijn 
pensionering in 1942. Hierna deed hij nog onderzoek als honorair medewerker van het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 

Biografie: 

Tesch was zoon van Johan Wendel Tesch, leraar wiskunde, en Trijntje Stoffel. Hij trouwde in 
1908 met Johanna de Wilde. Zij kregen een zoon en een dochter. Na het overlijden van zijn 
vrouw in 1941 hertrouwde hij met Aaltje Maria van der Hee. 

Het werk op het Rijksmuseum had zijn voorkeur, maar vermoedelijk om zakelijke redenen 
koos hij voor het werk bij het visserijonderzoek. 

Tesch had ook veel belangstelling voor geschiedenis en literatuur, en hij schreef bijdragen 
in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen. 

Belangrijkste oceanografische activiteiten: 

Tesch was expert op het gebied van de systematiek van Heteropoda en Pteropoda. Hij 
bewerkte na zijn pensionering materiaal van deze groepen van de Deense Dana-expeditie. 
Maar hij deed ook werk aan andere diersoorten. Als curator voor Crustaceeën bewerkte hij 
o.a. materiaal van de Siboga-expeditie. Op het RIOZ schreef hij “Bijdragen tot de fauna der 
Zuidelijke Noordzee”. En als hoofd van de afdeling zeevisserij deed hij onderzoekingen naar 
verschillende vissoorten. Hij deed ook zeegaand onderzoek, zoals met H.M.S. 
Instructieschip “Nautilus”naar de Faroers en IJsland in 1935,1936. 
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