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Legpenning van het Zoologisch Museum Amsterdam uitgereikt

aan mevr. Dr. W.S.S. van der Feen - van Benthem Jutting

door

H.E. Coomans

Mevrouw Van der Feen heeft ook een brede biologische belang-

stelling met nadruk op malacologie. Een tiental jaren geleden
schonk zij reeds het grootste deel van haar malacologische over-

drukken aan de afdeling Malacologie van het ITZ. Voor de ver-

huizing van Domburg naar Middelburg besloot zij om haar gehele

malacologische bibliotheek (boeken, tijdschriften en malacolo-

gische overdrukken betreffende Indonesië) aan ons instituut te

schenken, met die restrictie, dat de duplicaten moesten worden

verkocht, met een voorkeurskeuze aan de bibliotheek van de NMV,

waarvan zij jarenlang bibliothecaris was en vervolgens de NMV-

leden.

In het voorjaar van 1988, toen vele afdelingen van het ITZ

druk in de weer waren met verhuizen naar twee gerenoveerde ge-

bouwen aan de Mauritskade, ontvingen wij het bericht van de

schenking. Het was tevens het jaar, waarin Artis en daarmee het

Zoölogisch Museum, het 150-jarig bestaan vierde. Een beter ge-

schenk voor de 150-jarige is nauwelijks voor te stellen. Rob

Moolenbeek en ondergetekende reden tweemaal naar Domburg om drie

ton literatuur op te halen; daarna ging Moolenbeek nog een derde

maal om de laatste 1000 kg in te laden. Na verhuizing van de

afdeling (juni/juli) werd begonnen met het uitpakken en sorteren

van de dozen met literatuur en toen werd pas goed beseft, met

welk een boekenschat de afdeling was verrijkt. Voorheen ontbre-

kende tijdschriftdelen konden worden aangevuld en zeldzame ma-

lacologische werken uit de laatste vier eeuwen vonden hun bestem-

ming in de bibliotheek van Mauritskade 57. Dit gebouw was sedert

1917 in gebruik bij de Medische Faculteit en fungeerde tevens

als Laboratorium voor Tropische Hygiëne van het Instituut voor

de Tropen. Toen de Medische Faculteit verhuisde naar de Bijlmer-

meer, werd het gebouw toegewezen aan het ITZ en gedurende enke-

Op 6 februari 1989 werd ons erelid mevrouw Dr. W.S.S. van

der Feen negentig jaar. Dat is al voldoende reden om feest te

vieren, want het bereiken van die leeftijd is niet een ieder

gegeven. Bovendien is de jarige nog helder van geest, alleen

het lopen gaat moeilijker, daarom verhuisde mevrouw Van der

Feen in 1988 naar een verzorgingsflat te Middelburg, nadat een

jaar tevoren haar echtegenoot en ons medelid Drs. P.J. van der

Feen haar ontvallen was. Sedert 1965 woonde het echtpaar Van

der Feen in villa "De Wael" te Domburg, waar ze bleven werken

aan studies en publicaties, daarbij ondersteund door hun wel-

voorziene bibliotheken. De heer Van der Feen had interesse in

vele wetenschappen (o.a. biologie, paleontologie, archeologie,

geschiedenis van Zeeland). Hij vermaakte zijn bibliotheek aan

diverse instellingen, waarbij de werken over zoogdieren naar het

ITZ gingen.
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Ie jaren geheel gerenoveerd en aangepast aan de museum-eisen.

Maar de bibliotheek van het gebouw bleef in de oorspronkelijke
toestand (Jugendstil, uit het begin van deze eeuw), alleen de

verlichting werd vernieuwd en schilderwerk verricht. In deze

ambiance komen de kostbare boekbanden prachtig uit.

Daarna kwam het idee naar voren om de legpenning van het

Zoölogisch Museum aan mevrouw Van der Feen uit te reiken en een

voorstel daartoe werd door het Dagelijks Bestuur van het ITZ

goedgekeurd. Deze penning draagt de inscriptie "Natura peperit
scientian" (de natuur baart de wetenschap) en toont als beelte-

nis een Murex-schelp, een sprinkhaan en een dolfijn. Het was

voor de derde maal, dat deze legpenning werd uitgereikt: de

eerste penning voor een omvangrijke vlindercollectie uit Indo-

nesië, de tweede werd in 1988 overhandigd aan de heer en mevrouw

R. en S. Martin in Cebu voor het legateren van een kostbare mol-

luskencollectie, voornamelijk uit de Filippijnen.
Gezien de leeftijd van mevrouw Van der Feen werd besloten om

de penning in Zeeland uit te reiken. Als contactpersoon trad de

heer M.P. de Bruin op, oud-archivaris van Zeeland en tevens exe-

cuteur-testamentair van de familie Van der Feen. De gebeurtenis
vond plaats op 6 februari 1989 in de voorlichtingszaal van het

Abdijcomplex te Middelburg. De legpenning werd overhandigd door

de directeur van het ZMA, Drs. W. Los, die in zijn toespraak de

betekenis schetste van het museum voor de biologische wetenschap

en de natuurbescherming en de rol die mevrouw Van der Feen daarin

heeft gespeeld. De tweede spreker was schrijver dezes, tevens de

opvolger van de jubilaris, die in het kort haar malacologische

carrière belichtte, daarbij wijzend op de eerbewijzen die zij

tijdens haar leven ontving (Officier in de Orde van Oranje Nas-

sau, Doctor h.c. aan de Justus Liebig Universiteit te Giessen,

erlid NMV, erelid Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, waarvan

zij ook de Penning voor Dankbaarheid en Verdienste ontving, ho-

norair medewerker ITZ en honorair conservator van het Zeeuws

Museum). De laatste spreker was Mr. J„ van Marion, voorzitter van

het Koninklijk Zeeuws Genootschap, die zich verheugde, dat het

genootschapslid deze nieuwe eer te beurt gevallen was.

Vervolgens was er een receptie, aangeboden door het College

van Gedeputeerden van de Staten van Zeeland. Behalve gasten uit

Zeeland waren er vele (oud)collegae van het ITZ, honoraire me-

dewerkers van de afdeling Malacologie, de malacologen uit Lei-

den en diverse (bestuurs)leden van de NMV.

Tenslotte was er een diner voor een kleiner gezelschap, waar-

bij nog het woord gevoerd werd door Prof. Dr. S. van der Spoel

(voormalig assistent van de jubilaris) en Dr. Peter van Bree, de

opvolger van de heer Van der Feen aan het ITZ. Het gehele fees-

telijke gebeuren werd geleid door de heer De Bruin, terwijl de

negentigjarige mevrouw Van der Feen alles rustig over zich heen

liet komen, ongetwijfend beseffend hoe belangrijk haar schenking

voor het ITZ was.


