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Boekbespreking

Rumphius Memorial Volume, edited by H. C. D. DE WIT. Hol-

landia N.V., Baarn, 1959. VI + 462 pag, 27 pl. Fl. 45.—.

Elk dezer aspecten van zijn werk wordt door de schrijfster behandeld en

met voorbeelden toegelicht. Bij zijn beschrijvingen komen ook de goede il-

lustraties van zijn boek ter sprake en het is belangrijk dat hier voor het eerst

een aantal tekeningen worden gereproduceerd, die waarschijnlijk als voor-

beelden voor zijn platen gediend hebben (pl. 17-22). Verder wijdt de schrijf-

ster nog een beschouwing aan Rumphius als verzamelaar en zijn invloed op

verzamelingen van zijn tijd. Zij toont aan dat hij zeker collecties schelpen
naar Europa heeft gezonden, o.a. aan Dr. H. d'Acquet te Delft en aan

Cosimo III de Medici, groothertog van Toscane, maar daarvan is niets met

zekerheid in nog bestaande verzamelingen teruggevonden.

Natuurlijk is dit hoofdstuk voor ons het belangrijkst, maar De Wit's be-

schrijving van Rumphius' leven en persoonlijkheid boeit ons niet minder,
terwijl de vele andere bijdragen ook telkens weer stukken blijken te bevatten,
die niet alleen de specialist interesseren.

C.O. van Regteren+Altena

In 1902, tweehonderd jaren na de dood van Georg Eberhard Rumpf,
verscheen te Haarlem het „Rumphius Gedenkboek 1702-1902” geredigeerd
door M. Greshoff met bijdragen van talrijke specialisten. Thans ligt een

nieuw lijvig boekdeel voor ons, gewijd aan dezelfde nagedachtenis en weder-

om met hoofdstukken verzorgd door een rij van specialisten. Wie was het,

die met een tussenpoos van ruim 50 jaar zoveel pennen in beweging bracht?

Voor ons malacologen ongetwijfeld een belangrijke figuur, een pionier. Niet

alleen omdat hij de eerste was die een grondige studie maakte van de mol-

luskenfauna van de Molukken, maar ook omdat hij in zijn werkwijze zijn

tijd zover vooruit was. Immers prof. De Wit noemt hier Rumphius' hoofd-

werk, het zesdelige Herbarium Amboinense: de eerste, als regel volledigste
en meestal betrouwbaarste bron van informatie over leven en gedrag, be-

tekenis voor de bevolking, en geschiedenis van de planten van de Molukken.

En heeft „D'Amboinsche Rariteitkamer” niet van oudsher de bewondering

gewekt van wie het boek raadpleegde bij de studie van Oostindische week-
dieren?

In hoofdstuk 8 van dit Memorial Volume (Rumphius and malacology, p.

181-207) toont mevrouw Van der Feen-van Benthem Jutting nog eens de

juistheid aan van Von Martens’ bewering dat Rumphius’ bijdrage tot de

malacologie in vijf categorieën te verdelen is. Want Rumphius had een

bijzondere gave voor beschrijving en nomenclatuur, een natuurlijk gevoel
voor classificatie, hij placht zijn objecten ook in het veld waar te nemen,

verdiepte zich in hun practisch gebruik en toepassing door de mens en gaf
zijn vindplaatsen al nauwkeurig aan.


