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Naar aanleiding van mijn artikel over Georgius Rumphius in Grondboor & Hamer, jaargang 51, num
mer 5, ontving ik een aantal interessante reacties, die ik hieronder kort wil bespreken. 

1. Professor E . M . Beekman, Multatul i -
professor voor Nederlandse literatuur, 
taal en cultuur aan de universiteit van 
Massachuset ts in Amhers t , schrijft dat 
hij bezig is met een geannoteerde 
Engelse vertaling van d'Amboinsche 
Rariteitkamer, die binnenkort zal wor
den uitgegeven door Yale Universi ty 
Press. Hij merkt op dat speciaal het 
derde boek V a n de Mineralien en 
Gesteenten' nooit veel aandacht heeft 
gekregen; het laatst 96 jaar geleden 
door W i c h m a n n in het Rumphius-
gedenkboek van 1902. 

2. Een lange brief van ir. W . Buijze uit 
Den Haag, die zich een van de wein i 
ge 'Rumph iomanen ' noemt, meldt dat 
vor ig jaar bekend is geworden dat 
Rumphius in het najaar van 1627 
werd geboren in W ö l f e r s h e i m , Hessen 
- 30 km ten noorden van Hanau - en 
dus niet, zoals tot nog toe werd 
gemeend, in Hanau. Het plaatsje telt 
nog geen 6.000 inwoners en n iemand 
had er ooit van Rumphius gehoord . 
De juiste datum is niet bekend omdat 
in die tijd de Dertigjarige Oor log 
woedde , waardoor de kerkelijke admi
nistratie niet vol ledig was . In een arti
kel dat vor ig jaar verscheen in het tijd
schrift Moesson wordt beschreven 
hoe de bovenvermelde professor 
Beekman, na lang spitten in de archie
ven, zijn geboorteplaats vond . Het 
geboortehuis s tond aan de 
Rathausgasse 1. Ook bleek dat 
Rumphius ' moeder van Nederlandse 
afkomst was, hetgeen well icht ver
klaart dat hij vlekkeloos Nederlands 
schreef. 
De burgemeester van W ö l f e r s h e i m 
werd zo enthousiast dat hij een 
gedenkplaat op de won ing liet aan
brengen, die op 11 oktober 1997 werd 
onthuld. Tevens werd er een interes
sante tentoonstell ing ingericht met 
voorwerpen uit A m b o n en vele aan 
het licht gekomen documenten over 
Rumphius . 

De heer Buijze heeft vor ig jaar een 
facsimile-uitgave met transcriptie in 
hedendaags Nederlands en een 
Engelse vertaling door prof. Beekman 
uitgegeven, die ook voor lezers van 
Grondboor & Hamer interessant is: 
Waerachtig Verhael van de schrickelij-

cke Aerdbevinghe voornaementlijck 
op de 17 February des Jaers 1674 
voorgevallen, de aardbeving waarbij 
Rumphius ' v r ouw en dochter omkwa
men . Het oorspronkelijk pamflet 
berust bij de Koninklijke Bibliotheek. 
Het boekje kan voor ƒ 14,90 verkregen 
worden via boekhandel A . Houtschi ld , 
Papestraat 13 in Den Haag. 

3. De heer A . Goutbeek uit Dalfsen 
schrijft dat de illustraties in de 
Rariteitkamer niet van Schijnvoet zijn, 
maar van de kunstenares Mar ia 
Sybi l la Mer ian , bekend van het 
Sur inaamse insectenboek. Schijnvoet 
bewerkte de Rariteitkamer na 
Rumphius ' dood en gaf de opdracht 
voor de illustraties aan Mar ia S ibyl la 
Mer ian , die van 1691 tot haar dood in 
1717 in de Vijzelstraat in Ams te rdam 
woonde . 
Van de zg. Leningradse aquarellen 
verscheen in 1974 een facsimile-uitga
ve, waar in ook de in mijn artikel gere
produceerde plaat LM met de kwarts
kristallen voorkomt. De 47 in Sint-
Petersburg aanwezige aquarellen van 
Mar ia Sybi l la Mer ian werden vlak 
voor haar dood door czaar Peter de 
Grote, die Mer ian tijdens zijn verblijf 
in Nederland had leren kennen, voor 
3.000 gulden aangekocht en berusten 
nu in het archief van de Academie 
van Wetenschappen in Sint-
Petersburg. 
Het is toeval l ig , dat juist nu de aqua
rel waarvan de gravure van plaat Lil 
gemaakt werd , in Teylers M u s e u m te 
Haarlem is te bewonderen. In de 
schitterende catalogus van de ten
toonstel l ing Maria Sybilla Merian, 
1647-1717, Kunstenares en 
Natuuronderzoekster, die tot 31 mei 
1998 gehouden wordt , is deze aquarel 
als nummer 164 opgenomen . 
Er wordt ook een beschrijving gege
ven van de twee ringen die boven de 
kwartskristallen afgebeeld staan. Deze 
'artificialia' werden door verzamelaars 
in hun rariteitenkabinet vaak naast de 
mineralen geplaatst. De kostbare rin
gen werden mamacurs genoemd. Ze 
waren van glas gemaakt en werden 
op A m b o n ingevoerd door 
Portugezen en Chinezen. Vooral voor 
blauwe mamacurs werd met zestien 
tot twint ig slaven betaald! 

Met de verkoop van door haarzelf of 
haar dochter ingekleurde gravures 
voorzag Mar ia Sybi l la in haar levens
onderhoud. 
In een brief, gedateerd Ams te rdam, 2 
October 1711, die ook in de tentoon
stell ingscatalogus is afgedrukt, schrijft 
Mar ia Sybi l l a : von dem 
Amboinschen [gravures] werde ich in 
das künftige keines mehr machen, 
aber ich habe auch einen theil in 
quart herauszgegeben, die auch 
curios illuminiert sein, das Stuck vor 
10 Gulden, wenn man sie aber will 
haben gemahlt, so kost dat 
Indianische 75 fl. Hollandisch und das 
in quart 20 fl. hollendisch../ 

A l met al een goede gelegenheid o m 
Teylers M u s e u m weer eens te bezoe
ken. M e n kan dan tevens de unieke 
mineralen- en fossielenverzameling 
bewonderen. Pronkstukken zijn de 
Archaeopteryx - é é n van de vier 
bekende exemplaren - en de merk
waardige vondst van een skelet uit 
het Mioceen van Oeningen bij Zur ich . 
Dit laatste werd in 1725 door de 
Zwitserse arts Johann 
Scheuchzer, die o.a. in Utrecht heeft 
gestudeerd, als Homo diluvii testis et 
theoscopos beschreven (mens, getui
ge van de zondvloed en die G o d 
gezien heeft). Net als Rumphius 
beschouwde Scheuchzer fossielen als 
resultaat van de zondvloed. Het 
onderhavige fossiel werd gezien als 
'das betrübte Beingerüst eines alten 
Sunders, so in der Sindflut ertrunken'. 
In 1758 werd het fossiel door Gesner 
als vis en in 1777 door Petrus Camper 
als hagedis gedetermineerd. In 1802 
kocht professor Van M a r u m , directeur 
van Teylers M u s e u m , het aan voor 14 
louis d'or. De beroemde paleontoloog 
Cuvier maakte er tijdens een bezoek 
aan Teylers M u s e u m in 1811 tenslotte 
een reuzensalamander (dus een amfi
bie) van, die hij Andria Scheuchzeri 
noemde. 
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