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lEVENSBERIGT 
VAN 

"OE5B&&D J&COB TE ltIJllltlCK, 
Lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

DOOR 

w ... ft 0 I. IK, 

Secretan's der Afdeeling voor de Wis. en Natuurkundige lVetenschappen *) 

Al weder eene treurmaar, M.M. HH., bij het openleggen der 
briefwisseling. Zij moge niet onverwacht wezen en eenen man gel
den van hoog geklommen jaren, eene ramp toch voor Nederland 
verkondigt het doodberigt, voor eenige weinige minuten lJ voor· 
gelezen. Uit het reeds zoo kleine getal der leden, rustend in 
naam, werkzaam in wezentlijkheid, ontviel ons COENRAAD JACOB 

TEMMINCK, een naam, helder klinkende overal, waar men in de 
beoefening der Natuurlijke Geschiedenis belang stelt. In elke hoofd
stad der groote EUl'opesche rijken, waar men eenen tempel der 
natuur stichtte, komt hij met lof en dank den bezoeker te gemoet; 
op elke bladzijde schier der werken, waarin een Engelsche of een 
Amerikaansche, een Fransche of een Duitsche, een Zweedsche, 
Deensche, Russische of Nederlandsche natuuronderzoeker zijne 
waarnemingen te boek stelde, staat hij gegrift. Zoo wij hierom 
reeds op dezen landgenoot trotsch mogen wezen, geene mindere 
verhoovaardiging ontleenen wij uit de herinnering, dat ons dier
baar vaderland aan hem de oprigting verschuldigd is van het 
heerlijk Bijks Museum van Natuurlijke Geschiedenis, te Leiden 
gevestigd. Redenen genoeg voorwaar, om in eene vergadering, 
waarin hij het regt van zitting had, eenige weinige oogenblikken 
bij zijne nagedachtenis te verwijlen. 

Ik zoude U beleedigen, M.M. H.H., zoo ik U om eene be-

.J Voorgedragen in de gewone vergadering der Natuurkundige Afdeeling 
van den 27slen Februarij 1858. 

lAUBOEK 1857. 5 
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langstellcndc aandacht vroeg: ik weet, dat ik haar van U mag 
verwachten. 

COENRAAD JACOB TEMMINCK werd den SIsten Maart des jaars 
1778 te Amsterdam uit een aanzienlijk geslacllt geboren. Zijn 
vader was JACOB TEMMINCK, Thesaurier der toenmalige Oost-In
dische Compagnie; zijne moeder ALYDA VAN STAMHORST. ZijIIC 
eerste opleiding was niet die van een roekomstigen geleerde, en 
zijne jongelingsjaren i>Chijnell ook niet te hebben doen YCl'moe
den, dat hij eenmaal mct zooveel glans overal zoude worJen ge
noemd, geprezen en geëerd. Op zeventienjarigen leeftijd verkreeg 
hij, gelijk zulks toen de niet prijzenswaardige gewoonte was, door 
den invloed van een zijner aanverwanten, de betrekking van al
gemeen vendumee.ster bij de voormalige Oost-Indische· Compagnie ; 
zeker wel eene hoogst zonderlinge en zeer prozaïsche levensbe
stemming voor den man, die zich later tot een "ystematischen 
zoöloog van den hoogsten stempel zoude ontwikkelen. Het is 
intusschen niet onmogelijk, dat het verkeer met de bewindheh
beren zoowel der Oost-Indische Compagnie, als met de gezagvoer
ders van schepen, om Oost en \Yest varende, en de dagelijksche 
omgang vooral met zijnen vader, die voor de Natuurlijke Geschie
denis eenige voorliefde schijnt gehad te hebben, veel hebben bij
gedragen om in den jongeling den lust te ontwikkelen tot verza
melen, tot afbeelden en tot beschrijven van natuurproducten. Het 
blijkt althans, dat de vader van TElfMINCK, eene kleine verza
meling van vogelen had bijeengebragt, en aan LE VAII,LANT, hij 
zijne reis naar de Kaap de Goede Hoop tot voorspraak en aan
beveling strekte, aan welk gewigtig dienstbetoon de beroemde en 
als zoöloog steeds hoog te waarderen reiziger *) zich erkentelijk 
toonde, door hem het Eerste Deel van zijne Hisloire nn/m'elle 

.) Zoo dit oordeel te gunstig luidt in de ooren van hen, die geloof weige. 
ren aan het opgesmukt en hier en daar fabelachtig verhaal, hetwelk I.E VAIL

UST van zijne reis in Zuid-Afrika gaf, beroep ik mij op de verklaring van 
den algemeen beminden en geachten ANDRII:W BIlITH, die voor vele jaren reeds 
wij te Chatbam verzekerde, dat in alles, wat natuurlijke geschiedenis betrof, 
LE v AILLANT bet volste "ertrouwen verdiende. SIIITH was tot beoordeeling 
bevoegd; vermits hij pas was teruggekeerd van eene reis,langs dezelfde stre
ken, door Lil: V AILLANT bezocht, waarvan bij de resultaten mededeelde in 
~ijnc /llustration .• of the Zoology of South Afric4. 



- 4 -

( (j 7 ) 

des Oiseaux tf Afl'ique op te dragen. Vele der door LE VAIr.I.ANT 

medegebragte vogelen werden door den Heer TElfMINCK aange
kocht, en "erscheidene dezer bevinden zich nu nog in het Rijks 
Museum. Het laat zich verwachten, dat de omgang met LE 

VAILLAKT, welligt. ook de tQCn ten tijde in zwang zijnde opvoe
ding en de in hoogere kringen heerschemIe toon van het maat
schappelijk leven veel hebben bijgedragen, om aan TEllMINCK de 
hem eigene gemakkelijkheid te geven tot het gebruik der Fran
sche taal voor ge-prek en schrijfstijl. Zijn eigenlijke leermeester 
lntusschen in de wetenschappelijke en practische Natuurkennis 
was MEUR te Off'enbach, die met WOLF het bekende Tasschell
IJUek der Duitscllc Ornithologie heeft uitgegeven. Tusschen den 
meester en den leerling ontstond eene warme wederkeerige vriend
schap. Een half jaar ongeveer bragt TEMMINCK met zijne eerste 
echtgenoot in de woning van den kundigen artsenij bereider te 
Offenbach door, en deze beroeht hem ook te Amsterdam *). 

De: school bleek goed eu de leerling van uitmuntenden aanleg 
te zijn. TEMMINCK verkreeg eene groote mate van technische 
vaardigheid in de behandeling en bewaring der overblijfselen van 
dieren, voornl v!tn visschen. De manier, waaro!! hij zulks deed, 
maakte zooveel opgang, dat men haal' voor weinige jaren en wel
ligt nog heden in het Unseum van ,Veenen, alwaar hij haar 
overbragt, gebruikte en roemde onder den naam van TEMMINCKS 

methode. Zij is onmisbaar voor groote voorwerpen, maar blijkt 
voor de eigentlijke bestudering der vissellen van ondergeschikt 
belang te zijn. Vele der, gedurende zijne menigvuldige reizen, 
door TEMMINCK bijeengebragte en door hem geprepareerde vis
schen bevinden zich in '8 Rijks Museum. 

Niet minder oefende hij zich in de kunst, om dieren, vooral 
vogels, te bestemmen en hun eene plaats in het zoölogisch stel
sel aan te wijzen . .zoo doende: werden de gronden gelegd tot de 

.) Deze en vele alltlere bijllondcl'heflen ben ik verschuldigd aan de H.H. 
n. BOur.KOEL en J. A. S08ANNA, waarvan de eerste als consen-ator, de tweede 
a)s administrateur, sedert meer dan dertig jaren met eenen niet genoeg te 
prijzen ijver tot de uitbreiding en den bloei \'nn het Museum Ilebben zamen
gewerkt Zij gelieven mijne dankbetuiging aan (c nemen voor deze heu,ch. 
mCfledeelingcn. 

5* 
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'Verzameling, welke in Amsterdam zoo zeer de belangstelling tot 
zich trok, en een groot deel, tot in gang en portaal toe, vulde 
van de toenalc1aar door hem betrokken woning *). 

Deze verzameling, aan wier nitbreiding TEIDIINCK allengs zijn 
leven wijdue, gaf aanleiding, dat hij in den jare 1807 voor de 
eerste maal als schrijver optrad, door het uitgeven van een Ca
talogue s!lslemalique du cabinet á'Ornitkologie el de la collec
(ion de Quadmmanes de c. J. TEMMINCK. Hierop dred hij volgen 
zijn prachtwerk over de Duiven, onder den titel van Hisloire natu
relle des Pigeons, in folio te Parijs in den jare 1813 uitgegeven 
met afbeeldingen, geteekend door Mejufvrouw KNIP, waarvan het 
eerste deel door hem, en het tweede, over de exotische Duiven, door 
nORENT PROVOST werd bewerkt. In kleiner bestek werd datzelfde 
onderwerp behandeld in een werk te Amsterdam uitgegeven in 
drie octavo deelen, onder den titel van Hisfoire naturelle des 
Pigeons el des Gallillacés, Amsterdam 1813-1815. Zijn naam 
als dierkundige vestigde zich door deze werken. Voor gezetten 
arbeid waren echter de toenmalige tijdsomstandigheden minder 
gunstig. Koning lÁ>DEWIJK had hem tot zijnen Kamerheer be
noemd en met de door hem ingestelde orde der Unie begiftigd. 
Toen, na den val van het keizerrijk, Holland weder onder de rij 
der volken was opgetreden, maar op nieuw, na eene zoo korte 
verademing, werd bedreigd, vatte TEMMINCK met zoo menig au
der de wapens op en werel hij een der aanvoerders van het uit 
Amsterdam vertrokken vrijcorps te paard. Dit alles heeft hem 
wel gestoord, maar niet belet, om met zijne geliefde studiën 

'voort te gaan. Reeds in den jare 1815 verscheen zijn meest be
roemd werk, Jlalluel á'Ornitl,ologie, toen in één deel, maar kor
ten tijd daarna door eene tweede uitgaaf vervangen, waarvan de 
bewerking in vier .deelen te Parijs van 1820 tot 1840, dus 
twintig, jaren geduurd heeft. Dit werk heeft een grooten iIldruk 
gemaakt. Het systematisch overzigt van de rangschikking der 
vogels vond grooten bijval; maar vooral prees men de naauwkeurige 
beschrijvingen, de naauwgezette synonymie en de menigvuldige 
{)pgaven omtrent de levenswijze en de zeden der vogels, waar-

"')Op de Heerengrachtblj d1l Leidschegracht. 
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door hij de waarnemingen van BECHSTEIN, NAUMA:t.rx en BREHM en 
zijne eigene, welke in Frankrijk schier onbekend waren gebleven, 
op den Franschen bodem overbragt. Van twistgeschrijf, dien kanker 
der wetenschappelijke literatuur, mogt hij daarbij, evenmin als zoo 
menig ander, vrij blijven. Zijne Observalions sur la Classificalion 
naturelle des Oiseaux par Vieillot, en de voorrede der tweede 
uitgaaf van het lJJanuel geven daarvan blijk. 

Met meer welgevallen rust het oog op een reuzenwerk, in den 
jare 1820 door hem aangevangen en in 1839 voltooid, onder 
den titel van Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux, 
waarin hij door 600 uitmuntend uitgevoerde platen een vervolg 
en eene voltooijing gaf der Plallches elllumillées nn BUFFON. 

Op den titel daarvan leest men ook den naam van den Heer 
MEIFFREN LAUGIER, Bat'oll de Chartreuse, die echter geen deel 
heeft gehad aan de wetenschappelijke bewerking. 

Het jaar, waarin de uitgave van dit grootsch, algemeen geacht 
en kostbaar werk aanving, schonk tevens aan TEMMINCK een nieu
wen werkkring, welke meer nog dan alle door hem uitgegeven 
geschriften, tot uitbreiding en volmaking der zoölogische weten
schap bijdroeg, Hij verkocht toen zijne verzameling aan het Rijk, 
en werd Directeur van het terzelfder tijde opgerigte Rijks Museum 
van Natuurlijke Historie te Leiden. 

Vergunt mij, M.M. H.H., dat ik daarbij voor een oogenblik 
stil sta, en in korte trekken de geschiedenis herinnere der op
rigting van deze voortreffelijke verzameling. Zij is een sieraad 
van ons land en eene parel aan de kroon van Zijne Majesteit 
WILLEM DEN EERSTE, onder wiens regering zooveel meer goeds 
werd tot stand gebragt, waarvoor de geschiedschrijver, niet even 
als eenzijdige partijzucht, blind en doof mag blijven. Hetgeen 
ik over haar te zeggen heb, hecht zich als van zelve aan het
geen ik U vroeger omtrent de zending van REINW ARDT naar 
Oost-Indië mededeelde. 

In den jare 1795 had de Fransche overheersching eene keu
rige verzameling van natuurproducten, door Prins WIJ..LEM DEN 

VIJFDE bijeengebragt, en algemeen onder den naam van Kabinet 
des Stadhouders bekend, naar Frankrijks hoofdstad gesleept. De 
overwinning, zoo duur te Waterloo gekocht, schonk het terug 
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aan Koning WIUKM .D.Ki'i Elill.ST1!:. De beroemue llRrG3LU\S, aan 
wiens veelzijdige keunis en heldereu blik nimmer te groote lof 
kan worden toegekend, werd geroepen, om het alJllar in ont
vangst te nemen en naar Leiden over te brengf'll, aan wier Hoo
geschool de Koning het ten geschenke had gegeven. Merkwaardig 
is het verhaal, door den uitmuntenden H. c. v..!.!" Dd;;R BOON MESCII 

in zijne sierlijke lofrede op lntUGMA~S gegeven vau de wijze,. 
waarop tot ons terugkeerde hetgeen men tuen,. Cl! met het 
volste regt, een grooten schat. noemde,. m~ Jat nu iu het mid
den nm zooveel grooteren rijkdom als wegzi:ukt. 'I Met he

N vigell weerzin en tef,renkanting toch/' zoo sprak ~e lofredenaar,. 
",zag de Fransdie natie door tlndt>ren zich iets terugeigellen, het
n geen zij reeds vergeten was, dat aan hen immer had toehe
H hoord, of althans, dat zij nu als haar cloor den tijd ge.rettigd 
"eigendom beschouwde; met welks pronk zij zoo zeer was in
,genomen, en waarvan ee'lle listige bezorgdheiu, bij rIe ontvoe~ 

"ring, alles,. wat ooit tot een bewijs bij terugvordering strekken 
".kon, had met zich genomen. 

If Door ijver intusschen en door beleid, - deels door vriend
H schappelijke schikking, waar die gevoegelijk en geraden was; 
11 deels door cene ernstige houding, waar toegevendheid zwak
"heid zoude YCrradell, - wist BlWGKA~S al de zwarigheden te 
"overwinnen, die aan het wel volbrengen van den last verbon
"den waren. En werden er verscheidene voorwerpen van het Ka
"binct gemist, die te zeer ginds en lIerwaarts verstrooid waren 
"om ze bijeen te zamelen: hij wilde niet ten halve voldaan zijn. 
"en een gebrekkigen schat terugbrengen; maar ging een ver
fl drag aan, waarbij men van al de voorwerpen, die het Mn
IIseum dubbel bezat, een of meer afstond, en hem daarvoor 
"celle vrij rijke aaneengeschakelde orde van natuurlijke voor
If.werpen, tot ruime vergoeding werd afgestaan." 

Aldus werd eene schoone verzameling bijeengehragt, ingepakt 
en in een schip geladen. Met tegenstand op tegenstand, met 
ramp op ramp had de Heer Officier van gezondheid THllSSENS 

(zijn naam blijve daarvoor in dank bewaard) te kampen, toen 
ERCGMANS hem met het vervoeren belastte. Met moeite kreeg hij 
l:ergunning om de lading Parijs te doen verlaten, waartoe zelfs 
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de magt van den Pruissischen Gouverneur der toen zoo verne
derde wereldstad moest worden ingeroepen. Te R()uaan wilden 
de douanen, die de lading voor verdacht hielden, de kisten bo
ren; het vaartuig leed schipbreuk op de hoogte van Havre de 
Grace, en werd slechts door de inspanning van den Heer THIJS
SENS behouden. Maar eindelijk toch bereikte het de reede van 
Rotterdam, en was dus behouden hetgeen tot'n Akademische ver
zameling werd en later de voorname grond~lag van 's Rijks 
Museum zoude wezen. Opmerkelijk is het aantal hinderpalen, 
waarmede zijne verdere vestiging te kampen had. Zending op 
zending van REINW ARDT *) werden door de golven verslonden, 
en het was schier, alsof er geen einde aan de teleurstelling 
zoude komen. Volharding echter en vlijt overwonnen al deze 
bez\l'aren. BRUGMANS gaf korten tijd v66r zijnen dood nog van 
zijn ijver en belangstelling blijk, door in Brunswijk aan te koo
pen de ver7Almeling van delfstoffen, door den beroemden BRUCK
MAN bijeengebragt. Zij is de grondslag geweest van de uitmun
tende Mineralogische afdeeling des Museums, waaraan de Heer 
BEmA. nu ongeveer twintig jaren reeds met zooveel vlijt en 
zelfopoffering al zijne krachten wijdt. 

Maar het was vooral toen TEMMINCK, na den dood van BRUG
MANS Directeur geworden van hetgeen van dien tijd af den naam 
kreeg van Rijks Museum, zich aan het hoofd der instelling 
plaatste, dat zij in bloei toenam en weldra de schatkamer der 
natuur stond te worden, waarop heden aller oogen met bewon
dering en eerbied gevestigd zijn. Behalve zijne eigene verzame
ling bragt hij daartoe uit Amsterdam naar Leiden over een 
klein museum, dat op last vall Koning LODEWIJK, dien voor 
zijn geliefd Holland steeds zoo wakker zorgenden vorst, in eene 
der bovenzalen van het Paleis op den Dam was bijeengebragt. 
Deze kleine, maar toch niet onbelangrijke verzameling werd 
aldus de derde grondslag van 'sRijks Museum. Als een vierde 
mag genoemd worden een Akademisch museum, dat in den plan
tentuin te Leiden werd bewaard; en tot vijfden grondslag dien
den enkele voorwerpen, welke bij den aankoop van het rijke 

*) Z. hetgeen ik daaromtrent vermeldde in het Levensberzgt van REINW.l.RDT, 

in /'er.sl. en Meded., DJ. IT, bI. 22:3. 
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anatomisch museum van BRUGMANS voor de HoogescIlOol, in 
's Rijks Museum Y8n Natuurlijke Geschiedenis werden geplaatst, 
als meer daartoe behoorende *). Al deze grondslagen zijn van 
onderscheiden oorsprong, en geyen aan 's Rijks Museum een ge
mengd karakter. Het meest onpartijdig standpunt is voorzeker,. 

dat men het bescnouwe als eene Rijk'sinstelling, waarmede de 
vroegere A.kademische verzamelingen als ineengesmolten zijn. Uit 
een afschrift, mij medegedeeld, blijkt, dat in de maand Decem
ber des jaars 1820 aan den Hoogleeraar SA~DIFORT werd opge
uragen, om het Kabinet van Natuurlijke Geschiedenis, door Z. M. 
Koning WILLEM I aan de Hoogeschool te Leiden geschonken, eu 
hetgeen daarbij verder mogt behooren, aan den Directeur van 
's Rijks Museum, den Heer TEMMINCK, over te geven. Door een 
Koninklijk besluit van 12 April 1821 werd bepaald, dat, te 
rekenen van 1 Januarij 1822, op de begrooting der staatsuit
gaven het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden de 
plaats zou vervangen van het Kabinet van Natuurlijke Historie 
te Amsterdam, en dat alle uitgaven voor hetzelve zouden wor
den afgesche:iden van die voor de Hoogesehooi te Leiden. Naar 
de letter van dit besluit, werd dus door de Regering het 
Leidsch Museum als eene voortzetting beschouwd van het door 
een vroeger Bestuur opgerigt Amsterdamsch, hierboven vermeld .. 
Museum. 

Veel was derhalve reeds hijeengebragt; maar nietig schier 
schijnt dat alles, hoe hoog ook op zich zelf te waarderen, bij 
al den rijkdom, welke uit Oost- en West·Indië en uit de om
streken der Kaapstad, onder den bezielenc1en invloed van TEM

lIfINCK in lateren tijd werd zamengegaard. Meer dan één naam 
valt daarbij met dankbaarheid, maar tevens met weemoed te 
noemen. Welke verdiensten daarin aan REINWARDT zijn toe te 
kennen, werd vroeger door mij uiteengezet. Ik mag dus heden 
daaromtrent het stilzwijgen bewaren, om meer bepaaldelijk, niet 
zonder innig leedgevoel, vier veelbelovende jeugdige natUUl'on~ 
derzoekers te gedenken, die in Nederlandsch Indië de slagtoffel'S 

*) Men leze daaromtrent de Inleiding tot het Derde Deel van het Mua6Utl! 

Anatomiculli Academiae Lngd'mo-Batal'ae, di6cl'Ïl'tum a GERARDO SANDIFORT. 

LllgduDi Batavol'um 1827, 
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werden van hunnen voorbeeldeloozen ijver en uitputtende werk
zaamheid, KUHL, VA..,... HASSELT, BOlE, die daaronder bezweken, 
MACKLOT, die in een opstand der Chinezen werd omgebragt. 
Wat zij deden, en hoeveel zij aan het door hen zoo geliefd 
Museum schonken, leert zelfs de meest oppervlakkige beschou
wing zijner gaanderijen *). Eere en dank zij hunner assche. Op 
gelijken dank hebben aanspraak s. MULLER, L. HORNER, KORT

HALS, E. A. FORSTEN, H. S. PEL, C. SCHWANER, VAN HORSTOCK, 

VAN OORDT, allen door 's Lands Regering uitgezonden of ge
steund tot het natuurkundig onderzoek hetzij van Oost-Indië, 
hetzij van de Kust van Guinea, hetzij van de Kaap de Goede 
Hoop. Behalve hen waren er nog vele anderen, die zonder be
paalde lastgeving en zonder het bedingen van eenige voorwaarde 
het Museum verrijkten. Ik noem als zoodanige Dr. KUHN, Chef 
van de geneeskundige dienst in Suriname, DlEPl':RlNCK, Apothecar 
der eerste klasse aldaar, Dr. VON SlEBOLO op het eiland De
cima in Japan, Professor TROOST te Nashville in Noord-Amerika, 
Jonkheer CLIFFORD COCQ, VAN BREUGEL, Consul in Tripoli, VAN 

LANSBERGE, vroeger Zr. 1\18. Consul te Santa Fé de Bogota, later 
Consul generaal van Caracas en Venezuela, thans Gouverneur 
van Curaçao, Sir B. H. HODGSON, Britsch Minister aan het hof 
Van Nepal, CLOT BEY, Inspecteur generaal van de geneeskundige 
dienst in Egypte, Dr. F. w. JUNGHUHN in Oost-Indië, Dr. BLEE

KER te Batavia, Dr. PELLER te Macassar, L. w. RUYSSENAERS, 

Zr. Ms. Consul generaal te Alexandrië. 
Het ontbrak dus niet aan medewerking, en ook somtijds werd 

tot aanzienlijke aankoopen gelegenheid gegeven, waaronder vele 
voorwerpen te noemen zijn uit het Kabinet van J. RAYE V_-\.N • 

BREUKELENWAERT te Amsterdam en J. BROOKS te Londen. Maar 
vooral behoort vermeld te worden de rijke verzameling, door ons 
medelid c. L. BLUME uit Oost-Indië overgebragt. Hij stond -haar 
tegen eene schadeloosstelling in den jare 1828 af. Uit het 
authentiek proces-verbaal der overgifte is mij hare belangrijkheid 

.. ) Men leze voorts de Uittreksels UI~ b7ievell van nEINRlCn BOlE aan H. SCULE' 

GEL in Bijdr. tot de Natuurk. ll·etell8C.k., Dl. lIl, bI. 231 i het Verslag Va/i 

.J. A. 8USANNA, ibid Dl. IV, bI. 84, en J. A. SU5Al\l\A, Let'ensscllels el! lwlde 
Qlfn de deugden en verd:ellste/l ran HEN DRIK OOIE. 
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gebleken. Er worden daarin geteld 8200 huiden van zoogdieren, 
vogels en amphibiën, 3000 geraamten van zoogdieren, vogels en 
amphibiën, en 100,000 illsekt-en. 

Ziedaar de bouwstoffen, welke TEMMINCK ten dienste ston
den en grootendeels ongetwijfeld door hem bijeellgebragt wer

den. Ambtenaren, onder den titel van conservatoren, stonden 
hem met grooten ijver ter zijde; preparateurs werden gevormd, 
wier wedergade men in buitenlandsche Musea te vergeefs zal 
zoeken. Met één woord, alles en allen stemden 7..amen tot op
bouw, uitbreiding en versiering, in een tal van werkzaamheden, 
waarvan TEMMINCK het hoofd en het middelpunt ·was. Zoo ik 
niet verder in dezen lof uitweide, geschiedt dit alleen, om mij, 
hoe gaarne ik ook hier onvoorwaardelijk prijze, niet op de glib
berige baan te begeven eener lofspraak op levenden. V\T aarom 
ook zoude ik mij aan haar wagen? Men roepe slechts het cir
cumspÎce aan elken deskundigen bezoeker der gaanderijen te 
Leiden toe. Alle verdere lof is overbodig. 

Wil men echter weten, hoe anderen er over denken, men sla 
de Proccedings op der Zoological Society te London. Part. XVII, 
1849, p. 149, waar CHARLES LUCIEN Prins BONAPA.RTE het vol
gende zegt: "De voortreffelijkheid van het J,eidsche Museum 
"boven elk ander van denzelfden aard is onmiskenbaar; niet 
"alleen omdat het een grooter aantal soorten bevat dan die 
"van Londen, Parijs, Philadelphia en Berlijn, maar ook wegens 
"de frischheid en de volmaaktheid der spe.cimina, de hoeveel
"heid der geraamten, en bovenal, wegens de nooit genoeg te 
"prijzen reeksen van individus der zelfde soort van verschillende 
" sexe, leeftijd en landstreek, waardoor men zijn oordeel gemak
"kelijker kan vestigen, en dadelijk, vooral voor zoogdieren, kan 
"aanwijzen wat eene goede soort is, wat uiet." 

Dergelijke lof uit zoodanigen mond zegt meer dan de uitvoe
rigste rede. Het Rijks Museum is eene instelling, waarop wij 
allen fier mogen wezen. Wij hebben haar als nationalen eigen
dom te bewaken en te bewaren. In een oogenblik als het te
genwoordige, en in eenen kring als degene, waarin ik de eer 
heb het woord te voeren, mag ik op uwer aller zamenstemming 
rekenen, zoo ik wensche dat. ook 's Lamls Regering met gelijken 
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geest doordrongen zij, en zorge dat daaraan nooit een verstandig 
bestuur, een verlichte geest, eene voortgaande ontwikkeling mo
gen ontbreken. 

Maar met regt mag men vragen: was en is het slechts eene 
verzameling, gelijk zoo menige andere, waarin de voorwerpen 
angstig achter slot op slot bewaard, voor den waarheidlievenden 
onderzoeker ontoegankelijk blijven? Heeft het eenige vruchten 
afgeworpen? Deed het de wetenschap vooruitgaan? 

Het leven mll TEMML'ICK zal op deze vragen het antwoord 
geven. Hij wenschte, en zijne beambten stemden daarin met hem 
overeen, dat het Museum schier den glll1schen dag voor allen 
open zoude zijn, en dat vooral het gebruik der voorwerpen nim
mer hun zoude worden ontzegd, wien het om studie en niet 
om eene bloot aangapende nieuwsgierigheid te doen is. Ik kan 
daarvan bij eigen ondervinding spreken, en vrees geenszins, dat 
hetgeen ik hier openlijk verkondig, door eenig geleerde in Ne
derland of tiaar buiten zal worden weêrsproken. Toen ik, door 
1100d gedrongen, er eenmaal gastvrijheid inriep, om den in de 
nabijheid van Leiden gestranden en nu in Haarlems Maatschappij 
prijkendeu Hyperoödon *) in de werk zalen des Museums aan het 
ontleedmes te mogen bloot geven, ware het moeijelijk geweest, 
van eigen beambten meer voorkomendheid en grooter hulpvaar
digheid te eischen, dan mij toen, op 's meesters last, van de 
preparateurs van ,s R\jks Museum gewierd. En hoe menigmaal 
ik ook vroeger of later aanklopte, steeds werd mij het gebruik 
van alle voorwerpen met de meeste vrijgevigheid en het volste 
vertrouwen, bij eene groote mate van beleefde hulp, geschonken. 
Hoevele uitstekende buitenlandsche geleerden hebben aldaar niet 
gearbeid! Ja, zag meu den Prins CH~RLER LUCIEN BONAPART}~ 

niet alleen den dag, mallr zelfs eeu gedeelte vall den avond, zoo 
hij dezen niet bij zijnen v tiend SCHLEGEL of in de boekerij van 
TEMMINCK doorbragt, gebruiken, om aldaar met zijne niets ont
ziende voortvarendheid, voorwerp op voorwerp te vergelijken, en 
er zijne zienswijze over natuurlijke rangschikking uit af te lei-

*) Zie w". VROLIK,"Natuur- el! ontleedkulldige beschouwing van den l1!Jperoüdon, 
in Natrlurk. Vel·h. ron de 1/olt. ltlaarsclulppij der lVe'ell,sch. te llaarlellt. 2e Ver
zam. Sc Dl Ie St. Haarlem 1848. 
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den. Zullen wij nu nog naar vruchten vr~CYen? - De keuze is 
zoo groot, dat ik zoude vreezen, van uw mij steeds zoo wel
willend gehoor misbruik te maken, zoo ik ze allen ging tellen. 
Ontrouw echter pleegde ik aan mijn mandaat, zoo ik U althans 
niet diegenen noemde, welke wij aan TEMMINCK zelven verschul
digd zijn. Ik tel daaronder in de eerste plaats zijne Alonogra
phies de Mammalogie, in twee lijvige quarto deelen van 1825 
tot 1839 te Parijs uitgegeven, een zaakrijk, helder geschreven 
werk over die geslachten van zoogdieren, waarin veel verwarring 
heerschte en waarin TEMMINCK orde bragt. De rijke voorraad, 
ter zijner beschikking, stelde hem daartoe in staat: Men heeft 
den titel gegispt, en niet zonder reden; maar gelukkig het werk, 
waarvan de rijke inhoud eene min juiste woordvoeging op den 
titel doet vergeten. Zoo ik haar vermeld, is het niet om ook 
mij eenmaal het genoegen del' kritiek te schenken, maal' veeleer 
om daaruit de heden niet ontijdige wenk voor den jeugdigen 
beoefenaar der wetenschap te ontleenen, dat klassieke taalstudie 
niet, gelijk helaas te veel geschiedt, volstrektelijk worde veron
achtzaamd. 

De bemoeijingen met 's Rijks Museum, het daarmede zoo 
naauw verwant belang der volkplanting in Oost-Indië, het 
daaruit voortspruitend verkeer met de staatsmagt, welke daarover 
het beheer heeft, gaven aanleiding, dat TEMMINCK zijn Coup äoeil 
général sur les possessions l\'éerlandaises dans i' Inde archipé
lagique in de jaren 1846-1849 in drie octavo deelen uitgaf. 
Ook in de Fauna Japonica van VON SIEBOLD had hij de hand. 
Het algemeen overzigt, hetwelk als inleiding kan beschouwd 
worden, en de beide eerste afleveringen, waarin de zoogdieren 
worden beschreven, op den bodem levende van het tot aan dien 
tijd schier geheel onbekende Japansche rijk, heeft men aan hem 
te danken. De overige afleveringen over de gewervelde dieren 
is men verschuldigd aan zijn ijverigen medewerker, ons geacht 
medelid SCHLEGEL. Een ander zijner medewerkers, wijlen ons ver
dienstelijk medelid w. DE HAAN, beschreef de Schaaldieren. - Nog 
tot op het laatst zijns levens bleef hij in denzelfden geest werk· 
zaam. Zijne Esquisses Zoologiques sur la cóte de Guinée, in 
den jare 1855 te Leiden uitgekomen, zullen steeds een gedenk-
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teeken blij,'en van rijke begaafdheid en onverdoofde vlijt, bij 
een toen meer dan zeventigjarigen grijsaard. 

Vreest niet, M.M. HH., dat ik in deze optelling onvermeld 
zal laten het overal met zoo veel belangstelling ontvangen pracht
werk over De Bevolking, de Diere1J- en Plafltenwereld van lVe
derlllndsclt Indië, in drie folio deelen tekst en even zoo veel 
deelen van voortreffelijk plaatwerk uitgegeven. Het kwam op 
last en kosten der Regering onder het beheer van TE1IMINCK uit. 
De zorg voor de zuivering van stijl en voor de typographische 
uitvoering verbleef aan den ijverigen Administrateur des Museums, 
den Heer SlJSANNA. De beambten van 's Rijks Museum waren daar
van de schrijvers; de ontleedkundige beschrijving van den Orang
Oetan alleen werd niet door hen, maar door SANDIFORT bewerkt. 
S. MULLF.R, thans te Freiburg in Breisgau, gaf de Land- en Volken
kunde, bescheef de Nectariniae, en deelde ook in menige andere 
verhandeling, welke men verder aan SCHLEGEL verschuldigd is, 
bijwnderheden mede over de levenswijze en de zeden der Oost
Indische dieren. De beschrijving der Insekten geschiedde door 
DE HAAN j het botanische gedeelte werd door KORTHALS bewerkt. 

1Vare er geen anderen vooruitgang der wetenschap te noemen 
dan de in deze korte schets medegedeelde, dan voorzeker was er 
reeds genoeg geleverd, om het Rijks Museum vruchtbaar te hee
ten. Maar hoeveel meer arbeid zoude nog te vermelden wezen, 
zoo men ook diengene wilde optellen, welke niet onmiddellijk 
van de instelling zelve uitging. V er:~unt mij, dat ik daaromtrent 
slechts op twee werken van groote, hoewel onderscheiden betee
kenis wijze. Zoude onze ~"'CHLEGEL zijne Physionomie des Serpenfs, 
zoude onze VAN DER HOEVEN zijn in Engelsch en Duitsch ge
waad overgebragt en bij allen zoo hoog ge!!Chat HandboeI. der 
Dier/cunde hebben kunnen uitgeven, zoo het Rijks Museum hun 
de bouwstoffen daartoe niet had geleverd? En hoeveel vruchten 
meer wierp het niet af, welke zich noch in letters, noch in cij
fers, noch in beelden openbaren? Wie zal de opgehelderde denk
beelden tellen, door eene eenvoudige beschouwing der gaanderijen 
verkregen? Wie zal de dwalingen met.en, door het bestudereu 
der voorwerpen aldaar verdreven? Wie weet te voorspellen hoe
veel goeds daaruit nog verder kan voortkomen? 
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Maar genoeg. Ik bleef lang, - het zij, M.M. H.H., naar 
uwe schatting "iel Ie la1l9 - bij het Rijks Museum stilstaan. 
Een levensberigt van deu man, die het stichtte en het meer dan 
het vierde van eene eeuw beheerde, gaf mij daartoe gereede aan
leiding, ja legde mij zelfs daarvan de verpligting op en zij dus 
mijne verontschuldiging. 

Ik zoude hier kunnen eindigen. Maar men vergenoegt zich 
zelden met de eenvoudige opgave der wetenschappelijke verdien
sten van een beroemd man. Een billijk verlangen eischt ook 
eenige vermelding van zijn karakter, zijne levenswijee, zijn meer 
innig verkeer. 

Vlijt, zal ik dat behoeven te herhalen, was in het karakter 
van TE:MMINCK de hoofdtrek. Voor hetgeen men uitspanning in 
de wereldsche beteekenis van het woord noemt, schijnt hij, al
thans op meer gevorderden leeftijd, noch behoefte, noch lust ge
voeld te hebben. Bevond hij zich niet op de voor hem afgezon
derde kamer in 's Rijks Museum, bezig met het bestemmen en 
beschrijven van de zoo zeer door hem geliefde vogels en kleine 
zoogdieren, waarmede hij zich zoo wist te omringen, dat hij 
schier ongenaakbaar werd, - dan was hij ten zijnen huize in 
zijne boekerij te vinden, alwaar hij de kostbaarste werken over 
dierkunde, reisbeschrijving en letterkunde had bijeen gebragt. In 
zijn dagelijksch leven waren netheid, orde, naauwkeurigheid zijn 
rigtsnoer, even als zij zich bij zijne onverpoosde werkzaamheid 
openbaarden. In houding, kleeding en spreekwijze verkondigde hij 
steeds het eigenaardige van hem, die gewoon is in beschaafd ge
zelschap en in de hoogere kringen der maatschappij te verkt'eren. 
Scherts, somtijds wel eens naar sarcasme zweemende, was hem 
niet vreemd, evenmin als de neiging om, hoewel in den meest 
beleefden vorm, ~nigen afstand te bewaren. Wie hem echter over 
zijne geliefkoosde wetenschap kwam raadplegen of zijne medehulp 
kwam inroepen - ik mag daaromtrent uit eigen ondervinding 
spreken - vonel steeds een voorkomend en dienstvaardig ont
haal. Als gulle gastheer ontving hij gaarne zijne vrienden, vooral 
op zijn buitenverblijf Wildlust te Lisse, alwaar hij een groot 
gedeelte des ja.ars doorbragt, en zich met de jagt, zoo naauw 
met natllur~tuclie verknocht, en met duinontginning verpoosde. 
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Driemaal gehuwd, de ecl'$te ~met )(~urnoûw D.C. CgU, de 
tweede metM-ejufvrouwo. :N.~"de der4e met Mèj~~l*U w 
A. A. SlUSSAERT, 133t hij vandit~Jaatstlvhuwelijlceene. <weduwe 
en drie ZOODS na. 

Aan vereering heeft het '~ •. ,niet ontbroken. Hij was Riddef 
van den Nederlandschen Leeuw, ,van het Legioen van Eer en van' 
de orde der Ontvangenis in~g$I: . DeH~h()(jl te Gronin' 
gen schonk hem den 6@nÄ.Dg1lstus des jaa.Js ,1819 den titel 
van Doctor in de Natuurwe~hap; Áfi1ltH'ilcausa. De Eerste " 
Klasse van het Koninklijk Nede:rland~ IIJ.stituut benoerudehem 
in den jare 1836 tot haar medelid, en na hare opheffing ging 
hij tot de tegenwoordige Akademie over. De Acad~mie des Scien-
ces te Parijs piJatste hem onder hare correspondenten. Behalve 
door deze beide werd hem het lidmaatschap van een groot aantal 
andere binnen- en buiten,Jandsche genootschappen toegekend *). 

Geacht en door zijne betrekkingen bemind, bereikte hij een 
bijna tachtigjarigen leeftijd, en bleef hij tot in den jare 1857 in 
ongestoord genot van ligchaams- en van geestkracht. Toen echter 
begonnen zijne krachten ~.t~ verminderen; sukkelend bragt hij ~ 
zomer en het najaar doO~/ en hij bezweek eindelijk op den 30sten 

Januarij.1858. Zijnlaàtst<l.gang'Was , naar het Muscwn. Ook 
hierin derhalve bleef hij zichzelven gelijk. Hetgeen hem schier 
zijn geheele leven had beziggehouden, was ook de laatste werk. 
zaamheid, welke hij volbragt. Zijn lot is in vele opzigten be
nijdenswaardig geweest. Het doel, . dat hij beoogde, heeft hij 
bereikt. Tot aan zijn tachtigjarigen leeftijd toe, mogt hij schier 
onafgebroken eene krachtige gezondheid blijven genieten~ Korten 
tijd slechts duurde de strijd, welke het sloopen des ligchaams 
door ouderdom pleegt vooraf te gaan. Allen, die hem liefhad~ 

den, werden voor de smart bewaard, om hem zichzelven Ctien 

$) Zij zijn: 1" , de Natuurknndige Vereeuiging in Nederlandsch 'Oost·Indië; 
2°, het Bataviaasch Genootschap vau Kunaten en Wetensc'happen te Balavia; 
3'. al de \'oorname wetenscbappelijke Genoolschappen in Nederland; 4'. de 
K Akademie der Wissenschaft;~n te Berlijn; 5°. de Acndémie Impériale des 
ScieDce. Ie St. Petersburg ; 6~. de Sociélé Impériale des Naturalistes te Mos
cou; 7°. de NatioDal lnstitotion for tbe promotion ofScience te Washington: 
8'. de Maatschappijen van WetenschapPjln te !Stockholm, te Upaal, te Phila
delphiaj 9°. de Medical and Chirurgicol en de Zoological Society te Lon
den, enz., enz., enz. 
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GverleJen. Van hetgeen !tij zaaide, mogt hij een deel van den 
"Oog.t zelf maaijen, en hij laat f'en welig vruchtbaren akker 
na, waarop. nog menig na hem kan bouwen of nalezen. vVie 
M.M. H.H. zou voor zichzelven of voor hen, welke men als 
zichzelven bemint, geen dergelijk leven en geen dergelijken dood 
wenschen! 

Men heeft het~en door hem gesticht werd, weleens eene we
tenschappelijke weelde geheeten, te groot voor een land van zoo 
geringe nitgebreidheid als het onze. Elk onzer, die de weten
schap lief heeft, kan en moet zorgen en waken, dat niemand 
ooit geregtigd worde tot de uitspraak, dat het land te gering 
en niet waard zij, om dergelijken schat langer te bewaren. Men 
ga slechts op den eens gebaanden weg voort, en het zal blij
ken, dat deze weelde niet tot diegene behoort, tegen welke de 
bekrompen tijdsgeest zich mag verzetten. Dit zij zoo . 

.. -


