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VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van een historisch onderzoek betreffende de schelpencollectie van Artis 
gedurende de periode 183 8-1900. Incidenteel is er ook aandacht besteed aan malacologische 
zaken, die niet direct verband hielden met Artis. 

Het onderzoek werd verricht op verzoek van de afdeling Malacologie van het Zoölogisch 
Museum Amsterdam (Universiteit van Amsterdam). Deze afdeling beheert tegenwoordig onder 
andere de vroegere schelpencollectie van Artis. 

De auteur hoopt met dit werkstuk zijn diploma te behalen (Reinwardt Academie (HBO voor 
museummedewerker), afstudeerrichting Registratie en Documentatie). 

Hoewel een volledig en evenwichtig verhaal is nagestreefd is de auteur er zich van bewust daar 
slechts ten dele in te zijn geslaagd. Bij het oplossen van verschillende problemen kwamen er 
namelijk in enkele gevallen andere voor terug. Correcties en aanvullingen door lezers blijven 
zodoende welkom. 

Om herhaling van elders vastgelegde gegevens te voorkomen, werd er waar mogelijk door 
middel van noten en/ of literatuurverwijzingen in de tekst verwezen naar de desbetreffende 
literatuur. Deze noten en literatuurverwijzingen zijn zowel van wölogische als genealogische aard. 

Het spreekt voor zich, dat velen bij de totstandkoming van dit verhaal behulpzaam zijn geweest. 
Allen worden hiervoor bedankt. Speciale dank gaat echter uit naar de heren H.E. Coomans en 
R.G. Moolenbeekvoor het doorlezen en corrigeren van de tekst en het bespreken van 
verschillende onderwerpen. R.H. de Bruyne wordt bedankt voor zijn hulp bij het maken van een 
index. 

De auteur hoopt met zijn werk een bescheiden bijdrage te hebben geleverd aan de bestaande 
kennis over de historische en wetenschappelijke opbouw van deze collectie. 

Het staat iedereen vrij gebruik te maken van de geboden informatie, doch uitdrukkelijk onder 
vermelding van herkomst. 

Tot slot excuseert de auteur zich voor de matige/slechte kwaliteit van de afbeeldingen. 

A.N. van der Bijl 
ZMA afdeling Malacologie 
Postbus 4766 
1009 AT Amsterdam 
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1. INLEIDING 
Evenals practicum ill vindt mijn afstudeerproject plaats aan het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie (ITZ), Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA). Dit is een onderdeel van de faculteit 
Biologie van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens practicum ill was ik werkzaam voor een 
afdeling met een duidelijk publieksgerichte functie, namelijk de afdeling Tentoonstellingen. Thans 
vinden mijn werkzaamheden plaats op verzoek van de afdeling Malacologie 
(= weekdierkunde), één der wetenschappelijke afdelingen van het nz. 

Het ITZ kent vier hoofddoelstellingen: 
1. het geven van universitair onderwijs in de taxonomie; 
2. het doen van wetenschappelijk taxonomisch onderzoek; 
3. het bijeenbrengen van zoölogische collecties; 
4. het verzorgen van wisselende tentoonstellingen voor publiek. 
Bij het verdelen van de verschillende biologische aandachtsgebieden in het onderwijs is de 
Universiteit van Amsterdam het onderdeel taxonomie toegewezen. Door middel van colleges, 
excursies en hoofd- en bijvakstudies worden de studenten in de taxonomie onderricht. V oor het 
vervullen van de tweede hoofddoelstelling is het min of meer noodzakelijk om over een 
uitgebreide collectie te beschikken. De verschillende afdelingen zijn van omvangrijke en 
belangrijke verzamelingen voorzien, zodat er in een voldoende mate aan onderzoek kan worden 
gedaan. 

Het ITZ voert als ondertitel Zoölogisch Museum. Dit is niet ten onrechte, want alle museale 
taken, hoewel niet evenredig verdeeld, worden er uitgevoerd. De afdeling Tentoonstellingen 
verzorgt tentoonstellingen en staat daannee garant voor de pubHeksfunctie van het museum. Deze 
afdeling kan bij haar werkzaamheden een beroep doen op de collecties en de wetenschappelijke 
kennis van de andere afdelingen. De tentoonstellingen, toegankelijk voor de bezoekers van Artis, 
hebben veelal geen taxonomisch karakter en zijn dus eigenlijk niet representatief voor het ITZ. 

De collectie van het museum is onderverdeeld in verschillende diergroepen. Aan elke diergroep 
is een afdeling verbonden. Elke afdeling richt zijn aandacht op één of meer diergroepen en houdt 
zich ondermeer bezig met onderzoek aan de hand van de collectie, die er van de desbetreffende 
diergroep aanwezig is. Hierover wordt gepubliceerd in verschillende nationale en internationale 
tijdschriften en boeken. Tot hun taken behoort ook het conserveren en uitbreiden van de eigen 
verzameling, alsmede het registreren en documenteren. Verder staan de verschillende collecties in 
beperkte mate ten dienste van geïnteresseerde particulieren. Hieronder zal ik het begrip taxonomie 
nader toelichten. 

Definitie: Taxonomie is de wetenschap, die zich bezig houdt met de beschrijving en naamgeving 
van bekende en onbekende soorten. V oor de afdeling Malacologie betekent dit de beschrijving van 
weekdiersoorten. Dit gebeurt veelal aan de hand van schelpen. Binnen de taxonomie houdt men 
zich ook bezig met de bestudering van: 
1. de ontwikkeling van soorten in de loop van de tijd (evolutie); 
2. het verspreidingsgebied van een bepaalde soort (zoögeografie); 
3. de onderlinge verwantschap van verschillende soorten (systematiek). 
De publicaties, die de afdeling Malacologie het licht doet zien, houden nagenoeg allemaal verband . 
met taxonomie. Hieronder zal ik een nadere uiteenzetting geven over de afdeling Malacologie. 

De afdeling Malacologie is gehuisvest op de eerste en tweede verdieping van een gebouw aan 
de Mauritskade 57 te Amsterdam, één van de vijf gebouwen, die het ITZ ter beschikking staan. 

De afdeling heeft twee soorten collecties: 
1. een "droge" collectie. De "droge" collectie bestaat uit een verzameling schelpen 
(=de kalkskeletten van weekdieren) (ca. 200.000 monsters). 
2. een "natte" collectie. De "natte" collectie bestaat uit een groot aantal weekdieren op alcohol 
(ca. 40.000 monsters). De "natte" collectie is om de volgende redenen het meest bewerkelijk: 
A. neemt meer ruimte in beslag; 
B. de conservering met behulp van alcohol vereist speciale condities en stelt aparte 
veiligheidseisen. 
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De afdeling Malacologie heeft twee vaste medewerkers, H.E. Coomans en 
R.G. Moo.lenbeek. Bij hun w~rk~aan:h~en kunn~.n zij rekenen op d~ steun van een aantal gast
en honorarre medewerkers, die ztch wt liefbebbenJ met de malacologie bezig houden. De door de 
laatsten uitgevoerde werkzaamheden zijn zeer divers: 
1. registratie en inventarisatie-werkzaamheden; 
2. onderzoek aan materiaal (al dan niet zelf verzameld) en het publiceren daarover. 

Naast een omvangrijke verzameling, die voor het onderzoek ter beschikking staat, kan er ook 
gebruik gemaakt worden van een eigen gespecialiseerde bibliotheek, terwijl men voor de oudere 
boekwerken een beroep kan doen op de nabijgelegen Plantage-bibliotheek, waarvan de 
Artis-bibliotheek (AB) deel uitmaakt. Verder bestaat er een uitgebreid netwerk van nationale en 
internationale contacten, zowel met particulieren als met musea en vergelijkbare instellingen. Deze 
contacten bestaan onder andere uit: 
A. ondersteuning van wederzijds onderzoek door uitleen van studie-materiaal; 
B. het ruilen van materiaal en eigen publicaties; 
C. de toezending van verzamelde monsters; 
D. studie-bezoeken. 

Het museum wordt ook als ontmoetingsplaats gebruikt door een locale en een landelijke 
vereniging (resp. de Malacologische Werkgroep Amsterdam & Omstreken en de Nederlandse 
Malacologische Vereniging). 

2. DOELSTELLING WERKZAAMHEDEN 

De eerste opzet van mijn onderzoek kende een drietal aandachtspunten: 
1. het komen tot een overzicht van alle transacties, die er betreffende de schelpencollectie van het 
(Koninklijk) Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" (Artis) tussen 1838 en 1920 
hebben plaatsgevonden; 
2. het verkrijgen van meer informatie over de "schelpenklok", die in de bibliotheek van de 
afdeling Malacologie staat; 
3. in de collectie van het ZMA zoeken naar schelpen, die zijn afgebeeld in het werk van 
Valentijn. 

Na enig onderzoek bleek er voldoende materiaal aanwezig te zijn om punt 1. ten uitvoer te 
brengen. De te onderzoeken periode heb ik echter om de volgende redenen van 1838-1920 
teruggebracht tot 1838-1900: 
a.de zoölogische collectie van Artis kwam vanaf 1892 onder het beheer te staan van de 
Universiteit van Amsterdam; het archiefvan Artis levert na 1892 in principe geen volledig 
overzicht meer van de aanwinsten voor de zoölogische collectie, aangezien het niet langer de 
beherende instantie was; voor zover ik weet zijn er uit deze periode geen overzichten bekend van 
voorwerpen, die de Universiteit voor de zoölogische collectie ontving. 
b. een afnemende belangstelling voor het verzamelen van schelpen met als gevolg een afnemende 
hoeveelheid transacties. 
c. besparing van tijd. 

Tijdens het onderzoek voor punt 1. hoopte ik tevens punt 2. te kunnen oplossen. Dit bleek niet 
het geval te zijn. Het leek me te tijdrovend om van de klok een aparte studie te maken. 

Voor het uitvoeren van punt 3. is meer malacologische kennis nodig dan ik bezit, zodat ik dus 
eigenlijk hierbij begeleid zou moeten worden. Mijn bijdrage aan het eindresultaat van een dergelijk 
onderzoek zou verwaarloosbaar zijn, zodat ik van de uitvoering van punt 3. heb afgezien. 

Mijn werkzaamheden hebben tot doel gehad een beter beeld te krijgen van de historische 
opbouw van de schelpencollectie van het ZMA. Hoewel een historisch onderzoek resultaten kan 
opleveren, die ook taxonomisch interessant kunnen zijn, vormde dat idee geen uitgangspunt. Het 
belangrijkste uitgangspunt was de behoefte om meer te weten te willen komen over transacties, 
die in de tijd, dat de collectie deel uit maakte van de verzamelingen van Artis, hebben 
plaatsgevonden. De vraag was of het mogelijk was om een monster aan de hand van een 
(persoons-)naam, die vaak bij een 19e eeuws monster op een label wordt vermeld, van diverse 
aanvullende gegevens te voorzien. Hierbij valt te denken aan: 
1. verwervingswijze; 
2. verwervingsdatum; 
3. koopprijs (in geval van aankoop) ; 
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4. nadere specificatie van de vindplaats; 
5. kavelnummers (in geval van aankoop op een veiling); 
6. verwervingswijze van de vorige eigenaar; 
7. literatuurverwijzingen. 

Waarom een historisch getint onderzoek voor een op taxonomie gericht instituut? 
1. Historisch onderzoek kan gegevens naar boven brengen, die, in tegenstelling tot nu, vroeger 
niet op het label werden vermeld, omdat er geen waarde aan werd gehecht. Deze gegevens kunnen 
alsnog op een nieuw label worden toegevoegd aan de oorspronkelijke gegevens. 
2. Het verzamelen van schelpen wordt al enige eeuwen beoefend, zodat historisch onderzoek 
mogelijk is, hetgeen niet geldt voor verschillende andere diergroepen. 
3. De huidige schelpenverzameling van het ZMA bevat vrij veel"oud" materiaal. Dit is niet zo 
verwonderlijk, aangezien een schelp, in tegenstelling tot een opgezette vogel, een--opgezet 
zoogdier of een insect minder gevoelig is voor vraat en zodoende lang meegaat. / 
4. De medewerkers van de afdeling Malacologie vinden het belangrijk om meer te weten over de 
geschiedenis van de collectie, waarmee zij werken. Zij kunnen de gevonden gegevens ondermeer 
verwerken bij het invoeren van de collectie in een geautomatiseerd bestand en gebruiken bij 
publikaties. 

3. GERAADPLEEGDE INSTELLINGEN EN BRONNEN 
Bij mijn werk werden door mij de volgende instellingen geraadpleegd: 

1. het archief van Artis; 
Dit archief is ondergebracht bij het Gemeente Archief Amsterdam. V oor de periode 1838-1940 is 
het voorzien van een index. De stukken kunnen door iedereen, die dat wil, opgevraagd en 
ingezien worden. 
2. het archief van het ZMA afdeling Malacologie; 
Dit archief is ondergebracht bij de afdeling Malacologie van het ZMA. Ik heb getracht het te 
sorteren en van een passende omschrijving te voorzien, zodat het in de toekomst zowel door de 
m~ewerkers van de afdeling als eventueel door derden gemakkelijker geraadpleegd kan worden 
(ZMA Moll. Arch. Nr.). 
3. de bibliotheek van het ZMA afdeling Malacologie; 
Deze bibliotheek is ondergebracht bij de afdeling Malacologie van het ZMA. 
4. de Artis-bibliotheek; 
Deze bibliotheek vormt tegenwoordig een onderdeel van de Plantage-bibliotheek. 
5. een aantal andere instellingen (musea, archieven, etc.); 
De bovengenoemde instellingen waren het meest belangrijk. Een gedetaileerde opsomming van de 
overige geraadpleegde instellingen laat ik daarom achterwege. De meeste hierbedoelde instellingen 
worden echter genoemd in de noten. 

Van welk bronnenmateriaal is gebruik gemaakt? 

A. een geschenkenlijst; 
Vanaf het begin(= 1838) heeft Artis een geschenkenlijst bijgehouden. Deze lijst vermeldt: 

1. de datum, waarop de schenking is geboekt; er is gebleken, dat deze datum in de meeste 
gevallen vrij kort na de datum van daadwerkelijke ontvangst viel. Tussen de datum van 
toezegging van een schenking en de ontvangst van dezelfde schenking kan echter een flinke tijd 
zitten. 
2. de naam van de schenk(st)er, 
3. een beknopte omschrijving van de schenking; in een dergelijke omschrijving wordt meestal, 
doch niet altijd, ingegaan op: 
a. de omvang van de schenking (groot/klein; niet vaak getalsmatig); 
b. de kwaliteit van de schenking (belangrijk, fraai etc.); 
c. de vindplaats van hetgeen geschonken is (bijv. Molukken); 
Het spreekt voor zich, dat de eerste twee gegevens subjectief zijn. 
4. de bestemming binnen Artis (museum, dierentuin of bibliotheek, later ook etnografisch 
museum of aquarium); 
5. de datum, waarop de dankzegging is verzonden; in een enkel geval werd de schenk(st)er 
mondeling bedankt en niet schriftelijk zoals te doen gebruikelijk was. 

In sommige gevallen wordt ook nog vermeld: 
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a. de woonplaats van de schenk(st)er; 
b. het volledig adres van de schenk(st)er; 
c. de functie/titel van de schenk(st)er. 

De geschenkenlijst werd door de directeur van Artis bijgehouden. Het origineel is, verdeeld 
over verschillende schriften, opgenomen in het archief van Artis. Artis heeft in de periode 
1852-187 5 24 jaarboekjes uitgegeven, die voor de leden bestemd waren. Waarschijnlijk om de 
schenk(st)ers in het zonnetje te zenen en tevens de overige leden tot een schenking te bewegen 
werden in de jaarboekjes ook de ontvangen schenkingen vermeld De schenkingen, die tussen mei 
1850 en 1 november 187 4 plaatsvonden, staan op die manier, hoewel minder gedetaileerd, dus 
ook in de jaarboekjes. De originele geschenkenlijst heeft als basisuitgangspunt gediend voor de 
geschenkenlijsten in de jaarboekjes. Voor onderzoek dient de voorkeur te worden gegeven aan de 
originele geschenkenlijst om de volgende redenen: 
1. de originele geschenkenlijst is een primaire bron, terwijl de geschenkenlijsten in de jaarboekjes 
secundaire bronnen zijn(= gebaseerd op de primaire bron); 
2. de originele geschenkenlijst geeft soms meer gegevens; 
3. gedurende de gehele bestudeerde periode (1838-1900) is de geschenkenlijst bijgehouden, 
terwijl de lijsten uit de jaarboekjes deze periode niet helemaal dekken. 
Een nadeel van het origineel is, dat het handgeschreven is, en zodoende in sommige gevallen voor 
verschillende interpretaties vatbaar is. 

B. correspondentie; 
Het archief van Artis bevat een grote hoeveelheid correspondentie. Deze correspondentie is 

gesorteerd per jaar en de correspondentie van elk jaar is vervolgens gesorteerd op auteur op 
alfabetische volgorde. Helaas is het sorteren niet altijd even goed gedaan, zodat het toch nog 
noodzakelijk is om alles door te nemen om zo te voorkomen, dat interessante informatie 
over het hoofd wordt gezien. De correspondentie geeft goed weer, wat er allemaal bij een 
organisatie als Artis kwam kijken. De aard van de inhoud van de correspondentie is dan ook zeer 
divers. De tweede directeur van Artis, G.F. Westerman, had gelukkig de gewoonte om 
ontwerpen voor antwoorden op brieven bij de brieven zelf te bewaren. Dit draagt zeker bij tot een 
verhoging van de waarde van de correspondentie. Het bestuderen van correspondentie is zeer 
belangrijk. Men dient namelijk te bedenken, dat gedurende de bestudeerde periode er aanvankelijk 
geen telefoon was en later waarschijnlijk slechts in zeer beperkte mate, zodat een brief het meest 
voor de hand liggende communicatie-middel was. Men moet namelijk ook nog eens bedenken, dat 
de mensen lang niet zo mobiel waren als tegenwoordig. Een kleine hoeveelheid brieven 
betreffende schelpen bevindt zich op de afdeling Malacologie. 

Ook voor de correspondentie geldt, dat het handgeschreven is en daarom soms moeilijk te 
ontcijferen. 

C. veilingcatalogi/veilingakten; 
Tot het eind van de 19e eeuw was het niet ongebruikelijk, dat grote schelpencollecties op apart 

georganiseerde veilingen soort voor soort werden geveild. 
Voor belangrijke veilingen werd er een veilingcatalogus gemaakt Geïnteresseerden kregen zo 

de gelegenheid om, voordat zij eventueel één van de kijkdagen zouden bezoeken, te kijken of er 
iets van hun gading bij zat. Veilingcatalogi kunnen voor vele doeleinden gebruikt worden: 
A. de bestudering van de ontwikkeling van de nomenclatuur/systematiek; 
Hoewel de indeling van een veilingcatalogus van een schelpenverzameling wellicht enigszins 
willekeurig lijkt, is dat meestal niet het geval. De indeling van de catalogus geeft vaak weer, hoe 
de verzamelaar zijn verzameling had ingedeeld. Het indelen van een verzameling gebeurde 
hoofdzakelijk aan de hand van het op dat moment meest geaccepteerde/bekende systeem. 

Dergelijke systemen veranderden in de loop der tijd, hetgeen duidelijk wordt, wanneer je een 
aantal veilingcatalogi naast elkaar legt. Een zelfde verhaal geldt voor de naamgeving. Hierin valt 
duidelijk een verschuiving waar te nemen van het gebruik van het Nederlands naar het gebruik 
van het Latijn, waarbij de methode van Linnaeus wordt gehanteerd. 
B. de bestudering van dekwali-en kwantiteit van een verzameling; 
Aan de hand van een veilingcatalogus is meestal niet exact te bepalen om hoeveel schelpen en om 
hoeveel verschillende soorten het gaat. Zeker bij 19e eeuwse veilingcatalogi is het echter goed 
mogelijk om na telling hieromtrent een vrij nauwkeurige uitspraak te doen. In de 18e eeuw werd 
er namelijk niet altijd met getallen gewerkt, maar in termen van bijv. "diverse". Iemand met enig 
historisch-malacologisch inzicht en die daardoor weet, welke schelpen er vroeger zeldzaam en 
geliefd waren, kan aan de hand van een veilingcatalogus gefundeerde uitspraken doen over de 
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kwaliteit van de verzameling. Zeker in de 18e eeuw werden schelpen regelmatig met allerlei 
superlatieven aangeprezen. Enerzijds was dit natuurlijk bedoel? '?m de opbrengst te laten oplopen, 
anderzijds zal er in veel gevallen ook wel ~en kern van waarheld m he~ben gezeten, . . 
zodat ook dit met de nodige reserve gebruikt zou kunnen worden om Iets over de kwaliteit te 
zeggen. 
C. het vinden van informatie over de exacte plaats en datum van de veiling en het vinden van 
enige korte informatie over de vorige eigenaar, 
De hierboven aangegeven informatie valt meestal te vinden op de titelpagina van een 
veilingcatalogus. Ook het voorwoord, dat vooral 18e eeuwse veilingcatalogi vaak hadden, kan 
een (beperkte) informatiebron zijn. In sommige gevallen wordt aangegeven, hoe de collectie tot 
stand is gekomen. 

Naast de veilingcatalogi zonder aantekeningen zijn er ook veilingcatalogi met min of meer 
·-= volledige aantekeningen omtrent opbrengstprijzen en namen van kopers. Wanneer een veiling 

plaats vond ten overstaan van één of meer notarissen, bestaat de mogelijkheid, dat er van de 
veiling een akte bewaard is gebleven. Dergelijke akten vermelden in ieder geval de 
opbrengstprijzen, maar in veel gevallen ook de namen van de kopers. 
1. opbrengstprijzen; 
Wanneer de opbrengstprijzen in de veilingcatalogus genoteerd staan, dan kunnen die gebruikt 
worden om een beeld te krijgen van de kwaliteit en de omvang van een schelpenverzameling. 
Door een opbrengstprijs te vergelijken met de prijs van andere voorwerpen in diezelfde periode 
kan een indruk verkregen worden van de waarde, die liefhebbers aan sommige, veelal zeldzame 
schelpen toekenden. Bij het bestuderen van oude veilingcatalogi dient er rekening mee te worden 
gehouden, dat de prijzen vaak aangegeven zijn in guldens (1e kolom) en in stuivers (2e kolom) 
(16.15 is niet f 16,15, maar 16 gulden en 15 stuivers(= f 16,75)) 
2. kopers; 
Dit gegeven is volgens mij interessanter dan het bovenstaande. De kopers zijn volgens mij in 
3 groepen te verdelen: 
a. de verzamelaars; 
b. de handelaars; 
c. de commissionairs. 

De verzamelaars 
De naam van een verzamelaar geeft meestal het meest houvast. Van verschillende verzamelaars 

is bekend, waar hun verzameling of een deel daarvan zich tegenwoordig bevindt In sommige 
gevallen is het zelfs mogelijk om de "geschiedenis" van individuele schelpen op deze wijze vast te 
leggen. 

De handelaars 
De naam van een handelaar achter een kavelnummer houdt in principe in, dat de schelp als 

verloren beschouwd dient te worden. Dit laatste geldt vooral voor het algemene materiaal en in een 
mindere mate voor de echt zeldzame voorwerpen. Wanneer een handelaar een schelp verkoopt, 
dan vertelt hij de koper niet, hoe hij eraan gekomen is, zodat de koper, wanneer hij de schelp in 
zijn collectie opneemt, zal vermelden, dat de schelp afkomstig is van de desbetreffende handelaar. 
Waarbij ik er vanuit ga, dat hij dit gegeven vermeldt, hetgeen eigenlijk pas rond 
1850-1860 door sommige verzamelaars werd gedaan. 

De commisionairs 
Wanneer bekend is, voor wie een commissionair koopt, dan kan er goed met dit gegeven 

worden gewerkt (zie De verzamelaars). Wanneer het niet bekend is, dan heb je weinig aan die 
kennis. 

Een probleem bij het bovenstaande is, dat niet altijd bekend is, bij welke groep iemand behoort. 
Van een aantal namen is het wel bekend, in welke groep ze thuishoren, maar zeker, waar het de 
18e eeuw betreft, is het van velen niet te zeggen, in welke categorie ze horen. 
S~:mm~ge schelpenverzamelingen 'Yerden geveild, zonder dat daarbij werd aangegeven, wie de 

vonge eigenaar was van de verzameling. De toepassingsmogelijkheden van dergelijke 
veilingcatalogi zijn uiteraard beperkter. 
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D. catalogi van collecties; 
In deze categorie dient er onderscheid te worden gemaakt tussen: 

1. privé-collecties; 
2. de schelpenverzameling van Artis; 
Van verschillende verzamelaars bezit de AB en/of het ZMA de catalogus. Hiervoor gelden de 
bestuderingsmogelijkheden, zoals ik heb aangegeven bij A. (de bestudering van de ontwikkeling 
van de nomenclatuur en systematiek) en B. (de bestudering van dekwali-en kwantiteit van een 
verzameling) bij C. veilingcatalogi. Het betreft veelal verzamelingen, die geheel of gedeeltelijk 
in het bezit van Artis zijn gekomen. Het ZMA afdeling Malacologie bezit ook verschillende 
handgeschreven catalogi van (delen van) de schelpenverzameling van Artis. Een korte bestudering 
van deze catalogi heeft uitgewezen, dat sommige gegevens in de loop der tijd "verloren" zijn 
geraakt. Aan de hand van catalogi zijn deze gegevens weer aan te vullen. 

E. aan- en verkooplijsten; 
Het ZMA afdeling Malacologie bezit ook een aantallijsten van schelpen, die: 

1. geruild zijn met verzamelaars of handelaren; 
2. gekocht zijn bij handelaren, veilingen of verzamelaars; 
3. geschonken zijn door handelaren of verzamelaars. 
Evenals tussen de correspondentie bevinden zich hierbij stukken, die afkomstig zijn van, 
malacologisch gezien, interessante personen. De prijzen, die in deze lijsten voorkomen, 
weerspiegelen de marktwaarde van de desbetreffende schelp op dat ogenblik. Zowel de 
correspondentie als deze lijsten kunnen gebruikt worden voor het samenstellen van een 
wgenaamde handschriftenverzameling. Deze lijsten lenen zich bij uitstek voor het bepalen van: 
a. de prijs van een schelp; 
b. de verwervingswijze en -datum van een schelp; 
c. een bijzondere status van een schelp (bijv. type-materiaal). 

Welk bronnenmateriaal is wel aanwezig, maar niet/nauwelijks gebruikt? 
Het archief van Artis bevat nog enig materiaal, dat niet op zichzelf kan worden gebruikt, maar 
waaruit wel aanvullende informatie verkregen zou kunnen worden. Te denken valt aan: 
a. de ledenlijsten; aan de hand van deze lijsten kan bepaald worden of iemand wel of niet lid was 
van Artis. 
b.de kasboeken; deze leveren een overzicht van de uitgaven, maar de opsommingen zijn weinig 
specifiek. 
c.de notulen van de vergaderingen; verondersteld mag worden, dat belangrijke transacties in de 
vergaderingen ter sprake kwamen. Om die reden zou bestudering interessant kunnen zijn. 

Vanwege de tijd, die de bestudering met zich mee zou brengen, heb ik afgezien van het gebruik 
van bovengenoemde bronnen. 

4. VERZAMELUITGANGSPUNTEN 
Het verzamelen van schelpen heeft altijd een bepaald uitgangspunt. De twee uitersten daarvan 

zijn: 
1. de estetiek; 
2. de wetenschap. 

De esthetiek 

Iemand, die schelpen verzamelt, kan dit doen enkel en alleen, omdat hij schelpen mooi vindt. 
Redenen, waarom het verzamelen van bepaalde families zo geliefd is, zijn: 
a. de vorm; 
b. de kleur of de schakering van verschillende kleuren; 
c. de grootte; 
d. de compactheid. 

Vorm en kleur zijn afuankelijk van de persoonlijke smaak van de verzamelaar. Wat de grootte 
betreft kan gesteld worden, dat het mogelijk moet zijn om de schelp makkelijk (zonder pincet) te 
hanteren en eenvoudig (zonder vergrootglas of microscoop) te zien. Schelpen met uitsteeksels 
worden niet altijd onbeschadigd gevonden, terwijl het ook niet altijd even makkelijk is om ze zo te 
houden. Men kan het natuurlijk een uitdaging vinden om te proberen wel mooie complete 
exemplaren van zulke soorten te verkrijgen. Er kan ook van af worden gezien en gekozen worden 
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voor een compactere schelpensoort. Voor verzamelaars voor wie esthetiek het belangrijkste is, is 
bij het etiketeren alleen de naam van de schelp belangrijk. Eén schelp van elke soort, waarvoor 
interesse bestaat, is voor hen voldoende. Eventuele duplikaten kunnen geruild worden. Om te 
kunnen ruilen zal menig verzamelaar echter ook materiaal verzamelen, dat eigenlijk niet in de eigen 
verzameling thuishoort. In de loop der tijden is gebleken, dat verschillende schelpensoorten 
(bijv. Conidae) zich nadrukkelijk lenen voor dit type verzamelaars. Bovenstaande benadering 
vindt volgens mij vooral aanhangers onder de privé-verzamelaars, hoewel ik vermoed, dat ook 
een aantal kleine musea met een kleine schelpenverzameling tot deze groep behoort. 

De wetenschap 

Men kan ook schelpen verzamelen met de bedoeling daarmee de wetenschap(= malacologie) te 
dienen. De kriteria, zoals ik ze hierboven heb gegeven, gelden dan niet. Voor dergelijke 
verzamelaars geldt, dat zij in principe elke schelp, die ze kunnen krijgen, accepteren. Om ook 
daadwerkelijk in de verzameling opgenomen te kunnen worden moet echter wel een betrouwbare 
en liefst nauwkeurige vindplaatsvermelding worden opgegeven. Indien de desbetreffende schelp 
nog niet in de verzameling is vertegenwoordigd, dan zal hij ook zonder vindplaatsvermelding in 
de verzameling opgenomen worden. Wanneer de verzamelaar echter de beschikking krijgt over 
een exemplaar met vindplaatsvermelding, dan kan het andere exemplaar geruild worden. Meerdere 
exemplaren van één soort, waarvan de vindplaats verschillend is, worden zonder meer in de 
verzameling opgenomen. Dit om bestudering naar de geografische verspreiding van een soort 
mogelijk te maken. De aanwezigheid van schelpen met een klein gebrek vormt geen probleem, 
hetgeen niet wegneemt dat men toch liever mooie exemplaren bezit. Verder is het noodzakelijk om 
een verzameling voorwerpen op alkohol te bezitten, om zo niet alleen het skelet ( = schelp), maar 
ook het lichaam van het weekdier te kunnen bestuderen. Sommige handelingen, zoals hierboven 
beschreven zullen echter andere wetenschappen tegenwerken. 

Als eerste noem ik het zonder pardon ruilen van schelpen zonder vindplaats. Schelpen uit oude 
collecties zonder vindplaatsvermelding zijn uiteraard malacologisch vaak niet bijster interessant, 
maar in sommige gevallen kunnen dergelijke schelpen wel historisch van belang zijn, doordat ze 
bijv. zijn afgebeeld in oude boekwerken of een volgbare geschiedenis van meer dan 
200 jaar achter de rug hebben. 

Vervolgens noem ik het bijeenbrengen van voorwerpen op alcohol. Sommige mensen zullen 
daar ethische bezwaren tegen hebben, omdat het in principe betekent, dat dieren levend worden 
verzameld 

De hoeveelheid schelpensoorten is enorm, daarom vindt er, zeker bij privé-verzamelaars, 
specialisatie plaats. Musea hebben meestal grotere, meer soorten omvattende collecties dan 
particulieren. Sommige privé-verzamelingen zijn sterk gespecialiseerd bijv. op één of meerdere 
geslachten, waardoor de kwaliteit, die van sommige museumverzamelingen overtreft. Hoewel 
ook musea specialiseren dienen zij toch breed georiënteerd te zijn en kunnen zij onmogelijk van 
elk geslacht een topcollectie hebben. 

Zoals al aangegeven gaat het hierboven om twee uitersten. Volgens mij is er echter een soort 
schaalverdeling mogelijk, waarin de uitersten als uiteinden dienst doen. Elke verzamelaar (privé of 
museum) kan een plaats worden toebedeeld op de aldus ontstane lijn. 

5. GEGEVENS BIJ SCHELPEN 

De volgende gegevens vermeldden de conservatoren van Artis in de 19e eeuw bij de schelpen 
van de schelpenverzameling: 
1. de naam van de schelp; 
2. de vindplaats; 
3. de vorige eigenaar (verzamelaar); 
4. overige opmerkingen. 

1. de naam van de schelp 
Om communicatie over een voorwerp zinvol te laten zijn, dient het te worden voorzien van een 

naam. Uiteraard geldt dit ook voor schelpen. Aan de naamgeving van schelpen zijn vele haken en 
ogen verbonden. Hieronder zal ik daar nader op ingaan. 
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Ontwikkelin&en van de nomenclatuur en systematiek 
Op het bovenstaande ben ik al eerder kort ingegaan. Hieronder zal ik er nog iets uitgebreider op 

terugkomen. 
Het ZMA afdeling Malacologie is in het bezit van een deel van de collectie Brandt. Joan 

Coenraad Brandt had zijn collectie bijeengebracht in de tweede helft van de 18e eeuw ondermeer 
door het kopen bij veilingen. Zijn eigen verzameling werd in 1792 geveild. Het beste deel van zijn 
verzameling werd en bloc verkocht. Dit deel kwam samen met een handgeschreven catalogus van 
de collectie uiteindelijk in het bezit van Artis. In de catalogus zijn de schelpen voorzien van een 
Nederlandse naam, volgens de standaardwerken uit die tijd van Rumphius 
(1708) en Valentijn (1726). Brandt komt voor in een aantal geannoteerde veilingcatalogi, die 
eveneens Nederlandse namen gebruikten. Van verschillende schelpen, die volgens de catalogus in 
het bezit zouden zijn van het ZMA, valt aan te geven, waar Brandt ze gekocht heeft, waardoor het 
mogelijk wordt om de desbetreffende schelpen nog weer verder terug in de tijd te plaatsen. Het 
probleem is nu het volgende: 

Het is lastig om de huidige wetenschappelijke naam van een schelp te bepalen aan de hand van 
een verouderde en in het ongerede geraakte Nederlandse naam en zonder een afbeelding van de 
desbetreffende schelp. Ook professionele malacologen hebben daar problemen mee. Wanneer de 
huidige wetenschappelijke naam niet valt te achterhalen, wordt het zeer lastig, zo niet onmogelijk 
om een dergelijke schelp in een grote collectie terug te vinden en van de aanvullende gegevens te 
voorzien. 

Hetzelfde, zij het in een iets mindere mate, geldt ook voor de bestudering van: 
a. oude catalogi (al of niet van veilingen); 
b. oude lijsten van schelpen, die ge- of verkocht zijn, geruild of geschonken zijn. 

In de 19e eeuw, zeker tijdens het bestaan van Artis, werd het gebruik van de Latijnse 
naamgeving steeds gebruikelijker. De indeling van de geslachten onderging echter verschillende 
veranderingen, evenals de naamgeving, zodat er nog maar weinig hetzelfde is gebleven. Het 
bepalen van de huidige wetenschappelijke naam aan de hand van de 19e eeuwse 
wetenschappelijke naam kan dus ook lastig zijn voor een professionele malacoloog. Met behulp 
van boeken is er echter door kenners meestal wel uit te komen. Het spreekt voor zich, dat het 
aanvullen van gegevens op deze manier een zeer tijdrovende bezigheid wordt. 

Het determineren van schelpen is mensenwerk, waarmee tevens het volgende probleem naar 
voren wordt gehaald. Iemand, die schelpen moet determineren, doet dat aan de hand van zijn 
eigen kennis. In het ene geval heeft iemand door jarenlange studie en oefening de nodige kennis 
en ervaring opgedaan om betrouwbaar te determineren, in het andere geval heeft iemand door een 
kortstondige studie eigenlijk nog niet voldoende kennis opgedaan om betrouwbaar te 
determineren. Het probleem komt hier op neer: In het verleden zijn een aantal schelpen niet van de 
juiste naam voorzien. Dit was geen opzet, maar meer een gevolg van grote overeenkomsten tussen 
verschillende soorten. Een schelp, die in het verleden van een verkeerde naam is voorzien, is 
wellicht inmiddels wel van de juiste moderne wetenschappelijke naam voorzien. Het terugvinden 
van zo'n schelp, er vanuitgaande dat hij nog aanwezig is, is alleen mogelijk door je te verplaatsen 
in de redenatiewijze van degene, die de schelp destijds heeft gedetermineerd. 

In het bovenstaande is hopelijk duidelijk geworden, dat het vaak lastig werken is met oude 
lijsten en catalogi. Het is evenwel mogelijk, maar kost veel tijd. 

2. de vindplaats 
Tot ongeveer halverwege de 19e eeuw bekommerde men zich niet zo over de vermelding van 

de vindplaats van een schelp. Bij veel schelpen afkomstig uit oude collecties wordt dan ook geen 
vindplaats vermeld. In sommige gevallen kan een schelp, alleen maar binnen een bepaald beperkt 
en bekend gebied gevonden worden. In dergelijke gevallen wordt tussen haken aangegeven, waar 
de schelp logischerwijs vandaan moet komen. Het ontbreken van een vindplaats doet de 
malacologische waarde afnemen. Wat resteert is de eventuele historische waarde. Op het 
voorgaande ben ik al eerder ingegaan. 

Wanneer men in de 19e eeuw de vindplaats wel vermeldde, dan gebeurde dat meestal niet zo 
nauwkeurig als tegenwoordig het geval is. Vindplaatsvermeldingen als "Molukken" waren eerder 
regel dan uitzondering. Als in een dergelijk geval bekend is, van wie de schelp afkomstig is, dan 
kan achtergrondinformatie van die persoon gelegenheid geven om tot een exactere vindplaats te 
komen. Wanneer iemand gevestigd is in plaats X in Nederlands Indië en van daaruit 
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schelpen begint te verzamelen, dan geldt in principe de omgeving van plaats X als vindplaats van 
de schelpen. Toch dient men voorzichtig te zijn met dergelijke redenaties, want: 
a. de ambtenaren in Nederlands Indië verwisselden vaak van standplaats; 
b. sorrunige ambtenaren hadden goede gelegenheid om te corresponderen met op andere plaatsen 
gevestigde personen en konden ook zo aan schelpen komen. 

3. de vorige eigenaar 

Wanneer iemand zelf een schelp verzameld, is er geen sprake van een vorige eigenaar. 
Schelpencollecties, die geheel door de eigenaar zelf zijn verzameld, bestaan echter volgens mij 
niet. Vooral onder de privé-verzamelaars bevinden zich personen, die procentueel gezien een 
groot deel van hun collectie zelf hebben verzameld. Gebruikelijker is het echter, dat een collectie 
schelpen bevat, die van een ander afkomstig zijn en die door koop, ruil of schenking in de eigen 
collectie terecht zijn gekomen. Tot ongeveer 1850 was het niet echt gebruikelijk om bij een schelp 
aan te geven uit welke collectie hij kwam. Van de gehele 19e eeuwse schelpencollectie van Artis is 
geen enkele schelp zelf (d.w.z. door de conservator) verzameld. En wanneer de conservator wel 
zelf had verzameld, dan had ook dat bij de schelp terug te vinden moeten zijn. 

Uit het voorgaande blijkt wel, dat in oude catalogi van de schelpencollectie van Artis eigenlijk 
bij elke schelp een vorige eigenaar zou moeten staan. Bestudering van dergelijke catalogi wijst 
echter uit, dat dat niet het geval is. Wat dit betreft is er nogal selectief gehandeld. Sorrunige namen 
kom je wel tegen, andere, die je in principe ook tegen zou moeten komen, kom je niet tegen. Door 
catalogi te dateren kun je de periode, waarbinnen de schelp moet zijn binnengekomen, 
achterhalen. Het mogelijke aantal vorige eigenaars wordt zo al een stuk kleiner, maar de vorige 
eigenaar is nagenoeg onmogelijk nog exact te bepalen. V oor een historisch onderzoek vormt de 
vorige eig~naar ~~t belangrijkste gegeven. Het vormt de toegang tot gegevens als: 
a. verwervmgsWIJze; 
b. verwervingsdatum; 
c. koopprijs; 
d. kavelnummer (wanneer er sprake is van een veiling). 

De bronnen, zoals ik die in het begin heb opgesomd, vormen het belangrijkste hulpmiddel bij de 
bepaling van de vorige eigenaar. 

6. NIEUWE SOORTEN 

De naam van een schelp is als volgt opgebouwd: 
1. naam van het geslacht; 
2. naam van de soort; 
3. naam van degene, die de soort heeft beschreven (soms afgekort); 
4. het jaartal, waarin de beschrijving heeft plaatsgevonden. 

Iemand, die zich bezig houdt met het determineren van schelpen, behoort in principe altijd te 
trachten zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande nomenclatuur. Als echter na 
diepgaande studie blijkt, dat een bepaalde schelp bij geen enkel reeds bestaande soort kan worden 
ingedeeld, dan zal men over moeten gaan tot het beschrijven van een nieuwe soort. Deze 
beschrijving dient te gebeuren door middel van een publicatie, die ondermeer de volgende 
elementen behoort te bevatten: 
a. de vorm van de schelp; 
b. de kleur van de schelp; 
c. de afmetingen; 
d. de vindplaats; 
e. de verwantschap met reeds bestaande soorten; 
f. de eigenaar van de schelp; 
g. een afbeelding van de schelp. 

De be~hri~ving van een nieuwe soort vindt altijd plaats aan de hand van één schelp. Het is deze 
schelp, d1e, l~efst op ware grootte, w?rdt afgebeeld en waarvan de afmetingen worden vermeld. 
Deze sc~elp 1s het holo~ ~an de ~1eu~.e soort. Wanneer de beschrijver nog meer exemplaren 
van de meuwe soort beZlt, die tegelijkertlJd m~t het holotype op dezelfde locatie gevonden zijn, 
dan worden deze schelpen syntypen van de meuwe soort genoemd. Beschrijvingen van nieuwe 
soorten vonden vroeger ve~lal in het Latijn plaats, terwijl tegenwoordig het Engels gebruikt 
wordt. Er wordt ook gebruik gemaakt van een vaste terminologie bij de beschrijving van vorm en 
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kleur. Dit om misverstanden te voorkomen. In de naam van de soort wordt vaak verwezen 
naaréén van de uiterlijke kenmerken van de nieuwe soort. De introductie van een nieuwe soort 
dient vooraf te worden gegaan door een diepgaande studie, die duidelijk moet uitwijzen, dat de 
schelp bij geen enkele bestaande soort kan worden ingedeeld. Op deze wijze moet worden 
voorkomen dat een schelp tweemaal wordt beschreven. Dit is echter zeer moeilijk door: 
1. de soortenrijkdom; 
2. de geringe onderlinge verschillen. 
- Soortenrijkdom 

De hoeveelheid schelpensoorten is enorm, zodat het voor een malacoloog onmogelijk is om elke 
soort uit het hoofd te kennen. Een goed malacoloog weet echter wel altijd te achterhalen, waar de 
beschrijving van een bepaalde soort gevonden kan worden. 
- Geringe onderlinge verschillen 

Veel schelpensoorten zijn vrij gemakkelijk van elkaar te onderscheiden en leveren geen 
problemen op. Zeker naarmate men gaat specialiseren worden de onderlinge verschillen echter 
steeds kleiner. Dit kan de volgende discussie opleveren: 
Malacoloog A beweert een nieuwe soort te hebben gevonden. Malacoloog B beweert echter, dat 
het een ondersoort van een al bestaande soort betreft. Malacoloog C is van mening, dat er sprake 
is van een variant van een bestaande soort, terwijl malacoloog D beweert, dat er in het geheel geen 
sprake is van een nieuwe soort, omdat de soort al bestaat. 

Uiteindelijk wordt er altijd wel voor één van de vier meningen gekozen, maar dat gaat nooit 
zonder slag of stoot. 

Het moge duidelijk zijn, dat er van veel soorten meestal wel één of meer synoniemen bestaan, 
zodat de hoeveelheid bekende soortsoamen wel enige malen groter is dan het aantal daadwerkelijk 
bestaande soorten. Hierover bestaat dan ook nog wel enige discussie. De beschrijving, die het 
eerst is gepubliceerd, dient als uitgangspunt te worden genomen bij de bestudering van een soort. 
Om het één en ander een beetje te structureren zou het wenselijk zijn om een mondiale lijst te 
maken van tijdschriften, waarin beschrijvingen van nieuwe soorten moeten worden gepubliceerd. 
Op deze wijze kan men voorkomen, dat beschrijvingen worden geplaatst in "tweederangs" 
tijdschriften, die slechts een geringe verspreiding hebben en een zeer geringe bekendheid 
genieten. Aan het beschrijven van nieuwe soorten wordt een groot belang gehecht, aangezien het 
belang van een malacoloog niet zelden wordt bepaald aan de hand van het aantal soorten, dat door 
hem is beschreven. In de loop der tijd heeft dat dan ook een aantal malacologen opgeleverd, die 
vrij snel overgingen tot het beschrijven van nieuwe soorten, terwijl daarvan eigenlijk geen sprake 
was. Het spreekt voor zich, dat zij niet in een hoog aanzien stonden bij hun collega's. Van een 
nieuwe soort is het type-materiaal het belangrijkst en dan vooral het holotype. Vooral musea 
streven naar zoveel mogelijk type-materiaal in hun verzameling. Aan de basis van elke grondige 
studie over een soort staat de beschrijving van de soort. Bestudering van het holotype is het 
hoogst bereikbare bij een dergelijke studie. Van veel soorten (60-70 %) is bekend, waar het 
holotype zich bevindt. Van de overige soorten is niet bekend, waar het holotype zich bevindt. De 
belangrijkste oorzaak daarvan is, dat men vroeger minder belang hechtte aan type-materiaal. 
Verschillende collecties, die holotypen bevatten, werden geveild zonder dat de bijzondere status 
van sommige schelpen werd genoemd. Dergelijke schelpen leiden nu een anoniem bestaan. 
Vooral door bestudering van veilingcatalogi moet het mogelijk zijn nog een aantal holotypen terug 
te vinden. 

Nauwelijks enig belang werd er vroeger, in tegenstelling tot nu, gehecht aan syntypisch 
materiaal. Het met 100% zekerheid terugvinden van dergelijk materiaal is niet altijd mogelijk. Er 
moet hierbij volgens mij altijd een zekere reserve in acht worden genomen. Syntypen werden 
vroeger, evenals tegenwoordig, vaak geruild of verkocht, zonder dat er al te veel waarde aan de 
bijzondere status werd gehecht. Het "terugvinden" van syntypen kan het beste worden gedaan met 
behulp van aankooplij sten. Het achterliggende idee is het volgende: Een handelaar koopt schelpen 
van een relatie, die schelpen heeft verzameld. Bij het determineren blijkt de partij tien exemplaren 
van een onbekende soort te bevatten. De handelaar laat de schelp beschrijven door een bevriende 
malacoloog. Het exemplaar, dat de malacoloog gebruikt voor de beschrijving, mag hij als dank 
houden. De overige negen exemplaren krijgt de handelaar terug en probeert ze vervolgens te 
verkopen, hetgeen uiteindelijk altijd wel lukt. 

Wanneer het bovenstaande wordt toegepast op de aankooplij sten, die het ZMA afdeling 
Malacologie bezit, dient er met het volgende rekening te worden gehouden: 
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1. vindplaats 
De vindplaats van de schelp uit de aankooplijst dient exact overeen te komen met de vindplaats, 

zoals die gegeven wordt in de beschrijving van de desbetreffende schelpensoort 
2. eigenaar 

De verkoper van de schelp moet of de eigenaar van het holotype of een relatie van de eigenaar 
van het holotype zijn. Dit kan in veel gevallen bepaald worden. 
3. beschrijving-aankoop 

Tussen het tijdstip van beschrijving en het tijdstip van aankoop dient weinig tijd te zijn 
verstreken. . 

Het mag duidelijk zijn, dat met name het laatste niet altijd even gemakkelijk te bepalen is. Zelfs 
wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan dan nog is niet met 100% zekerheid te 
zeggen, dat er sprake is van een syntype. Een holotype is belangrijker dan een syntype. Wanneer 
echter niet bekend is, waar het holotype zich bevindt, dan neemt het belang van een syntype toe. 

Wie hielden zich bezig met het beschrijven van nieuwe soorten? 
In principe kan iedereeen zich bezig houden met het beschrijven van een nieuwe soort. In de 
praktijk wordt het echter voornamelijk gedaan door personen, die of uit liefhebberij of vanwege 
hun beroep veel tijd besteden aan de malacologie. Wanneer we kijken naar de nationaliteit van de 
beschrijvers van nieuwe soorten, ook wel auteurs genaamd, gedurende de 19e eeuw, dan valt op, 
dat de rol van Nederland daarin zeer gering was. Zover ik weet was M.M. Schepman in de 19e 
eeuw de belangrijkste Nederlander, die nieuwe soorten heeft beschreven. De bescheiden rol van 
Nederland, wat betreft het beschrijven van nieuwe soorten in de 19e eeuw, kent volgens mij de 
volgende oorzaken: 
a. publicatie-mogelijkheden; 

Nederland kende in de 19e eeuw geen tijdschrift, dat zich alleen op de malacologie richtte. Dit 
in tegenstelling tot Frankrijk (Journal de Conchyliologie) en Duitsland (Zeitschriftfür 
Malakozoologie ). Van tijdschriften gaat vaak een stimulerende werking uit, zodat, wanneer de 
redactieleden veel aandacht aan beschrijvingen wijden, de kans groot is, dat het reactie's oplevert 
van de lezers van het tijdschrift Een klein aantal Nederlandse verzamelaars was op een 
buitenlands malacologisch tijdschrift geabonneerd. Zij voelden zich echter waarschijnlijk niet zo 
geroepen om een bijdrage aan het tijdschrift te leveren. In Nederland bestond wel het tijdschrift 
Bijdragen tot de dierkunde , maar dit was niet speciaal voor malacologie bedoeld. 
b. koloniën; 

In de 19e eeuw hielden een aantal Europese landen (met name Frankrijk en Engeland) zich druk 
bezig met het koloniseren van nog niet tot kolonie gemaakte gebieden. Nadat een gebied tot 
kolonie was gemaakt vonden er in dergelijke gebieden vaak verkenningstochten plaats, waarbij in 
veel gevallen natuurhistorisch materiaal en dus ook schelpen werden verzameld. Aangezien de 
gebieden voor het eerst werden bezocht, bevond zich tussen de gevonden schelpen regelmatig een 
nieuwe soort. De verzamelaars waren meestal hoge ambtenaren uit het locale bestuur of leger. Het 
door hen verzamelde materiaal kwam meestal direct of indirect onder ogen van iemand, die zich 
met het beschrijven van nieuwe soorten bezig hield. Natuurlijk had Nederland ook koloniën 
(Nederlands Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen). Deze koloniën behoorden in de 
19e eeuw echter al enige tijd bij Nederland. Hoewel deze gebieden in de 19e eeuw nog lang niet 
volledig onderzocht waren, was er door het werk van Rumphius en Valemijn ten tijde van 
Linnaeus toch al het nodige bekend over de schelpen van met name Nederlands Indië. 

7. VERWERVINGSWUZEN 

In het onderstaande verhaal zal ik ingaan op de wijze, waarop door Artis schelpen verworven 
konden worden en op de eventuele bijbehorende voor- en nadelen. Het verhaal is dus vooral 
toegespitst op de gang van zaken in de 19e eeuw. Als eerste verwervingswijze noem ik aankoop. 
Schelpen konden worden gekocht: 
1. van particulieren; 
2. van handelaars; 
3. op veilingen. 
Schelpen konden worden gekocht: 
a. in verzamelingen; 
b. in losse eenheden. 
De particuliere schelpenverkopers zijn grofweg in twee groepen te verdelen: 
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1 . met verstand van zaken; 
2 . zonder/met weinig verstand van zaken. 

Onder de eerste groep vallen de verkopers, die zelf hun collectie hebben opgebouwd en door 
studie in de loop der jaren verstand van zaken hebben gekregen. Hun collecties bevinden zich 
meestal in grote ladenkasten, waarin de schelpen overzichtelijk gesorteerd liggen. De schelpen zijn 
in veel gevallen voorzien van naam en vindplaats en zijn van goede kwaliteit. Naast de onkosten, 
die zij in de loop der tijd voor hun collectie gemaakt hebben, zien zij ook graag hun niet-financiële 
inspanningen bij de verkoop beloond. Schelpenverzamelaars, die tijdens hun leven hun gehele 
collectie verkochten, waren er echter weinig, want iemand, die plezier heeft in het 
schelpenverzamelen, verkoopt zijn verzameling nu eenmaal niet De tweede groep van verkopers 
is groter. Te denken valt aan: 
a. erfgenamen van een schelpenverzamelaar; 

Zoals ik hierboven al schetste, doet een echte verzamelaar tijdens zijn leven niet snel afstand van 
zijn schelpen. Hierdoor komt de verzameling na de dood van de verzamelaar in het bezit van zijn 
erfgenamen. Wanneer daartussen iemand te vinden is met interesse voor de schelpen, dan wordt 
het verzamelen gewoon voortgezet. In de meeste gevallen is daarvan echter geen sprake en wordt 
de collectie zo snel mogelijk verkocht. Aangezien de verzameling afkomstig was van een echte 
liefuebber betreft het vaak verzorgde verzamelingen 
b. Nederlandse ambtenaren in het buitenland; 

Door verschillende Nederlandse ambtenaren in het buitenland (met name Nederlands Indië) zijn, 
veelal als vrije tijdsbesteding, natuurhistorische collecties aangelegd. Meestal werden dit soort 
collecties bij hun terugkomst of tijdens een verlof in Nederland direct verkocht. Ook zonden zij 
hun collecties wel eens op met de bedoeling, dat een kennis of familielid voor de verkoop zorg 
zou dragen. Enige interesse hadden sommige ambtenaren dus wel in natuurlijke historie, maar het 
"heilige vuur" om door te gaan met verzamelen na thuiskomst ontbrak meestal en daarom reken ik 
hen ook niet bij de echte schelpenverzamelaars. De collecties zijn meestal netjes gesorteerd en 
vaak is er al een poging tot determinatie gedaan, terwijl ook de kwaliteit over het algemeen redelijk 
zal zijn. 
c. opruimingen; 

Bij het opruimen van zolders bij een verhuizing of iets dergelijks kwam men nog wel eens een 
partij schelpen tegen variërend van een klein aantal willekeurig bijeengebrachte schelpen in goede 
kwaliteit tot vrij grote parijen ongesorteerde schelpen in een mindere kwaliteit Een koper van 
dergelijke partijen moest meestal genoegen nemen met het ontbreken van een vindplaats, terwijl 
tevens alles nog gedetermineerd moest worden en de kwaliteit ook niet altijd even goed was. 
Bij deze groep verkopers kan het enerzijds voorkomen, dat zij met een bescheiden prijs genoegen 
nemen, alleen maar om er vanaf te zijn, anderzijds kan het ook voorkomen, dat er een geheel 
verkeerd idee bestaat van de waarde van de verzameling en zij een te hoge vraagprijs in hun hoofd 
hebben. Het kopen van een schelpenverzameling van iemand met geen of weinig verstand van 
zaken hoeft dus zeker niet altijd een eenvoudige transactie te zijn, die weinig geld kost. 

De prijs van een schelpenverzameling is van de volgende factoren afhankelijk: 
1. de omvang; 
2. de inhoud; 
3. de kwaliteit: a. fysiek; 

b. niet-fysiek; 
4. vraag en aanbod. 

De omvang 
Wanneer ik het over de omvang van een schelpenverzameling heb dan bedoel ik niet de grootte 

van de schelpen en eveneens niet het absolute aantal schelpen, maar het absolute aantal 
verschillende soorten schelpen,dat de verzameling bevat. Voorbeeld: Een verzameling van 10.000 
schelpen bestaande uit 1.000 verschillende soorten met 10 exemplaren per soort is interessanter 
dan een verzameling van 10.000 schelpen bestaande 100 verschillende soorten met 100 
exemplaren per soort. Hierbij ga ik er echter wel vanuit, dat er sprake is van een algemene, dus 
niet gespecialiseerde, verzameling. 

De inhoud 
Niet altijd is de omvang even belangrijk. Wanneer iemand zich specialiseert in één 

schelpengeslacht dan hoeft dat niet te betekenen, dat hij veel verschillende soorten bezit. Het kan 
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echter wel voorkomen dat hij het geslacht, waarin hij gespecialiseerd is, nagenoeg compleet heeft 
en tevens van elke soort exemplaren bezit van vele verschillende vindplaatsen. Er is in dit soort 
gevallen sprake van vaak niet al te grote verzamelingen, die desalniettemin moeilijk bijeen te 
krijgen zijn vanwege hun specifieke karakter. 

De fysieke kwaliteit 
Het uiterlijk van een schelp is ook van invloed op de prijs. Het uiterlijk van een schelp kan nog 

weer onderverdeeld worden in: 
a. het uiterlijk, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend; 

Een schelp heeft van zichzelf een bepaalde kleur, grootte en vorm. De mens kan daar slechts op 
kunstmatige wijze verandering in brengen. Er van uitgaande, dat dat niet gebeurt, zijn dus kleur, 
grootte en vorm van een schelp vaststaande gegevens. 
b. het uiterlijk, waarop wel invloed kan worden toegepast; 

Een schelp kan vuil zijn. De mens kan echter een schelp schoonmaken. Grootte en vorm blijven 
gelijk, maar de werkelijke kleur van de schelp verschijnt. 

Wanneer een schelp stuk is vormt dat een minpunt. 

De niet-fysieke kwaliteit 
Een schelp kan ook kwaliteiten hebben, die niets met het uiterlijk van de soort te maken hebben, 

zoals: 
1. een schelp kan een type-exemplaar van een bepaalde soort zijn. Een type-exemplaar is altijd 
meer waard dan een gewoon exemplaar van dezelfde soort. 
2. een schelp nauwkeurig voorzien van alle wetenschappelijke gegevens. 
3. een schelp, die historische waarde heeft. 

Vraag en aanbod 
Het spreekt volgens mij voor zich, dat dit marktprincipe ook van toepassing is bij het 

verhandelen van een schelpenverzameling. 

Wanneer aan de hand van de bovenstaande factoren een prijs is bepaald, betekent dat niet, dat de 
verkoop snel een feit is. Hieronder zal ik dat trachten toe te lichten. Iemand, die voldoende geld te 
besteden had en schelpen wilde gaan verzamelen, kocht, omdat de prijs hem wel aanstond, een 
schelpenverzameling van een ander. Korte tijd later kreeg hij een verzameling te koop 
aangeboden, die gunstig geprijst was en een prima begin zou vormen voor een beginnend 
verzamelaar. Het probleem was echter, dat hij geen beginnend verzamelaar meer was. Wanoneer 
hij de verzameling zou kopen, zou het hem veel duplikaten opleveren. In de 19e eeuw vond men 
het namelijk niet echt nodig om van elke soort exemplaren van verschillende vindplaatsen te 
bezitten. Zolang de verhouding bruikbaar-onbruikbaar materiaal enigszins met elkaar in evenwicht 
bleef, zou hij te koop aangeboden verzamelingen blijven kopen. Op een gegeven moment zou er 
echter een punt worden bereikt, waarop het niet meer zinvol zou zijn om complete verzamelingen 
te kopen. Het en bloc verkopen van met name grote verzamelingen was daarom niet makkelijk. 
Musea en sommige particulieren konden de vraagprijs soms nog wel opbrengen, maar juist zij 
hadden vaak al erg grote verzamelingen, zodat een dergelijke aankoop hen altijd (te) veel 
duplikaten opleverde. Zulke verzamelingen waren wellicht interessanter voor kleinere 
verzamelaars. Deze konden echter de vraagprijs niet op tafel brengen. Grote verzamelingen 
werden daarom meestal op een andere manier ten gelde gemaakt. 

Hierboven gaat het om hele verzamelingen. Losse schelpen werden echter alleen te koop 
aangeboden door particuliere verzamelaars, die op die manier hun duplikaten ten gelde wilde 
maken. 

Schelpen konden naast particulieren ook van handelaren worden gekocht. Ik onderscheid twee 
soorten handelaren: 
a de gespecialiseerde handelaar; 
b. de niet-gespecialiseerde handelaar. 

De meest gespecialiseerde handelaar is een handelaar, die alleen maar schelpen verkoopt Zover 
ik weet, waren die er niet in Nederland in de 19e eeuw. In het buitenland waren er echter wel 
enigen (bijv. Sowerby in Londen). Iets minder gespecialiseerd is een handelaar van 
natuuurhistorische voorwerpen. In een dergelijk geval vormen schelpen slechts een onderdeel van 
het complete aanbocl. G.A. Frank was een in Amsterdam gevestigde handelaar in 
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naturalia, waarmee Artis nauwe contacten onderhield. Slechts in zeer weinig gevallen was er 
echter sprake van een transactie, waarbij schelpen waren betrokken. 

Een voorbeeld van een niet-gespecialiseerde handelaar is een handelaar, die in een haven 
binnengelopen schepen afliep om interessante voorwerpen op te kopen van scheepslieden, die met 
hun schepen veelal uit Nederlands Indië kwamen. De handel zal voor een groot deel hebben 
bestaan uit naturalia en etnografica. Geregeld hadden zij op deze rnanier de gelegenheid om 
partijen schelpen op te kopen. Tussen een gespecialiseerde en een niet-gespecialiseerde handelaar 
zitten enige verschillen: 

Een niet-gespecialiseerde handelaar bood schelpen voornamelijk in een partij te koop aan. Door 
het ontbreken van de benodigde kennis van naamgeving en kwaliteitseisen waren de schelpen niet 
voorzien van naam, terwijl de handelaren in sommige gevallen ook eenvoudige schelpen in een 
mindere kwaliteit te koop aanboden, waarbij ze soms nog dachten Artis van dienst te zijn, hetgeen 
natuurlijk niet het geval was. Bij een gespecialiseerde handelaar konden vaak losse schelpen 
gekocht worden voorzien van naam en vindplaats. 

Een niet-gespecialiseerde handelaar is in tegenstelling tot een gespecialiseerde handelaar niet zo 
goed op de hoogte van de prijzen, zodat deze soms te hoog dan weer te laag zijn. 

V oor een al enigszins gevorderde verzamelaar is de gespecialiseerde handelaar meestal een 
prima gelegenheid om ontbrekende schelpen aan te schaffen zonder daarvoor een hele partij of 
verzameling aan te hoeven kopen. Zoals al opgemerkt waren er in de 19e eeuw alleen enige 
schelpenhandelaren in het buitenland. Het waren dan ook voornamelijk de belangrijkere 
Nederlandse verzamelaars, die zaken deden met deze handelaars. Hoe ging dat in zijn werk? 

De handelaar stuurde een partij schelpen, waarin zich van verschillende soorten meestal 
meerdere exemplaren bevonden. De zending werd vergezeld door een lijst met daarop: de naam, 
vindplaats en vraagprijs van de desbetreffende schelpen. De verzamelaar kon uit de partij nemen, 
wat van zijn gading was. Hierna was het meestal gebruikelijk, dat een volgende verzamelaar (uit 
de kennissenkring van de eerste verzamelaar) de partij schelpen kon bekijken. Wanneer alle 
geïnteresseerden de schelpen, die zij wilden kopen, eruit hadden gehaald, werd het restant weer 
teruggestuurd. Iedere verzamelaar betaalde vervolgens, wat hij gekocht had. 

Het spreekt voor zich, dat een buitenlandse handelaar alleen schelpen verzond naar 
verzamelaars, die de financiële mogelijkheid hadden om een groot deel te kopen. Schelpen kunnen 
niet alleen gekocht worden bij een handelaar, maar ook aan hem verkocht worden. 

Verkopen aan een handelaar is volgens mij eenvoudiger dan verkopen aan een particulier, omdat 
een handelaar sneller tot aankoop overgaat dan een particulier. Een handelaar staat tussen vraag en 
aanboet Wanneer de vraag klein is en het aanbod groot dan zal een handelaar bij voorkeur niet of 
tegen zeer lage prijzen aankopen. Wanneer de vraag groot is en het aanbod klein dan koopt een 
handelaar alles, wat hem aangeboden wordt. De prijzen, die handelaren bieden, zijn meestallager 
dan de marktwaarde, omdat zij uiteindelijk een bepaalde winstmarge willen hebben tussen de 
aankoopprijs en de verkoopprijs. Om dezelfde reden zullen hun verkoopprijzen iets boven de 
marktwaarde uitvallen. Een particulier zal dus in principe meer betalen voor een schelp dan een 
handelaar. In het bovenstaande heb ik echter al de ontwikkelingen besproken, die een particulier 
er van weerhouden om erg veel complete collecties te kopen (het verkrijgen van veel duplikaten). 
Een handelaar, die in principe altijd een basisvoorraad dient te hebben, heeft hiervan beduidend 
minder last, waardoor hij makkelijker hele collecties koopt. 

De derde en laatste rnanier om schelpen aan te kopen is de veiling. Bij veilingen werden 
schelpenverzamelingen grofweg in de volgende vormen aangeboden: 
a. de gehele verzameling tegelijk; 
b. lade voor lade (zoals de collectie was opgeborgen); 
c. soort voor soort (meestal ook volgens de indeling van de verzameling). 
Een schelpenverzameling, die slechts een (tamelijk) gering onderdeel vormde van een grote 
natuurhistorische verzameling, werd meestal als één geheel of lade voor lade geveild. 
Verzamelingen, die echter nagenoeg geheel uit schelpen bestonden, werden overwegend soort 
voor soort geveild. Bij een veiling wordt per opbod verkocht, zodat het organiseren van een 
veiling alleen zin heeft, wanneer er meerdere bieders zijn. Het fenomeen "veiling" is dan ook een 
goed bewijsmiddel om aan te tonen, dat de interesse in het verzamelen van schelpen in de loop 
van de 19e eeuw afnam. Het aantal veilingen nam af en doordat er minder werkelijk 
geïnteresseerde kopers waren, namen de opbrengsten ook af, ondanks dat er geen sprake was van 
een afnemende kwaliteit. Over de gegevens, die de bestudering van een veilingcatalogus kunnen 
opleveren, heb ik het al eerder gehad. 
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Het kopen op een veiling, waarbij schelpen lade voor lade of soort voor soort werden 
aangelxx:len, vormde vooral voor de al iets gevorderde verzamelaar een ideale gelegenheid om de 
schelpen te kopen, die nog aan zijn collectie ontbraken. Er van uitgaande, dat kunstmatige 
prijsopdrijving niet aan de orde van de dag was, was de aankoopprijs een goede weergave van de 
marktwaarde van de desbetreffende schelp op dat moment. Alle kopers moesten over hun 
aankopen een bepaald percentage (meestal 5 of 10%) opgeld betalen. Handelaren, die ook 
veilingen bezochten, moesten in hun vraagprijzen naast het opgeld ook nog een gering 
winstpercentage verrekenen, zodat de particulier, wanneer hij bij hen kocht, altijd duurder uit 
was. Een veiling houdt in principe in: de optimale prijs voor de schelpen zeker, wanneer ze soort 
voor soort worden verkocht. Om deze reden werden veel verzamelingen geveild. Het voorkwam 
moeizaam ge leur en leverde de marktwaarde op. Van de totale opbrengst ging echter wel een 
bepaald deel naar de organisator van de veiling, want aan het organiseren van een veiling zijn 
natuurlijk de nodige onkosten verbonden. 

Het kopen van losse schelpen op een veiling of bij een handelaar was meestal een wel 
overwogen transactie. Men kocht een schelp, omdat deze in de collectie ontbrak en niet om er mee 
te speculeren. Een schelp, die als los exemplaar bij een veiling of handelaar is aangeschaft, kan 
meestal nog steeds in de collectie worden aangetroffen, wanneer deze om wat voor reden dan ook 
wordt opgeheven. Dit uitgangspunt is bijzonder belangrijk bij het hanteren van veilingcatalogi en 
aankooplij sten, aangezien het meestal wel opgaat. V oor de aankoop van een complete collectie 
geldt iets dergelijks niet. 

De tweede verwervingswijze is ruil. Er bestaan volgens mij de volgende ruilrelaties: 
1. verzamelaar - verzamelaar, 
2. verzamelaar - handelaar. 

Bij ruil dienen beide ruilpartners ongeveer gelijkwaardige collecties te bezitten anders ontstaat er 
een situatie, waarin de één de ander niets te bieden heeft, terwijl de ander hem eigenlijk te veel te 
bieden heeft. Wat bij ruil evenals bij koop erg belangrijk is, is kennis van de eigen verzameling, 
hetgeen betekent, dat de verzamelaar eigenlijk een catalogus van zijn verzameling moet hebben, 
die hij kan raadplegen omtrent de aanwezigheid van een bepaalde schelpensoort in zijn 
verzameling. Op deze wijze kan voorkomen worden, dat een schelp wordt geruild of gekocht, die 
eigenlijk al in de verzameling voorkomt. 

In een ruilrelatie verzamelaar- verzamelaar zullen beiden doorgaans schelpenverzamelaar zijn. 
Bij de ruilrelatie verzamelaar - handelaar is dat niet persé noodzakelijk. In dit soort gevallen is de 
verzamelaar meestal eigenaar van een breed georienteerde natuurhistorische colllectie (bijv. een 
museum), terwijl het aanlxx:l van de handelaar ook alle takken van de natuurlijke historie omvat. 
In een dergelijk geval kan bijv. het skelet van een olifant geruild worden voor een partij schelpen. 
Een dergelijke transactie is natuurlijk ook mogelijk tussen twee verzamelaars, wanneer het musea 
betreft. Bij ruilen is het altijd oppassen, dat de uitdrukking: "twee ruilen, één huilen" niet uitkomt. 
Lang niet alle schelpen vertegenwoordigen een gelijke waarde, zodat enig inzicht in de waarde van 
schelpen noodzakelijk is om niet beet te worden genomen. Hoewel veel verzamelaars niet echt op 
een dubbeltje hoefden te letten, wilde men natuurlijk ook niet bij de neus genomen worden. 
Ongetwijfeld zullen er ook verzamelaars zijn geweest, die niet al te erg naar de waarde van de 
schelpen keken, maar meer in de gaten hielden of zij een soort wel of niet hadden en daarbij niet 
zo letten op wat er voor terug gegeven moest worden. Aangezien er in Nederland in de 19e eeuw 
geen handelaar in schelpen was, vormde ruilen, zeker voor de "kleinere" verzamelaars, de 
methode bij uitstek om de collectie te vergroten. Een grote kring bevriende schelpenverzamelaars 
kon van grote waarde zijn voor een schelpenverzamelaar. Allereerst kon er informatie 
uitgewisseld worden, ten tweede kon er gezamenlijk gekocht worden op veilingen en bij 
handelaren en tenslotte konden ook doplikaten met elkaar geruild worden. Met de wetenschap, dat 
ze ruilmogelijkheden hadden, konden sommige verzamelaars verzamelingen kopen, die in 
principe te veel doplikaten zouden bevatten, wanneer daarvoor geen afzetmogelijkheden zouden 
bestaan. Een vereniging voor schelpenverzamelaars bestond er in Nederland in de 19e eeuw niet. 
Dit betekent echter niet, dat iedere verzamelaar maar een beetje voor zichzelf bezig was. Ruilen is 
een zeer gunstige verwervingswijze, omdat er geen geld aan te pas komt. Hoogstwaarschijnlijk 
hield Artis zich in de 19e eeuw ook bezig met ruilen. Administratief is daarvan (lang) niet alles 
vastgelegd, zodat het een vraag blijft, wat Artis door ruil heeft verworven en wat Artis door ruil is 
kwijtgeraakt. 

De derde verwervingswijze is schenking. Veel van wat ik heb gemeldt bij aankoop als 
verwervingswijze, kan overgenomen worden bij schenking als verwervingswijze. Het grote 
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verschil is echter, dat men in geval van schenking geen behoefte had aan een financiële 
vergoeding. De belangrijkste reden hiervoor was de affiniteit met de doelstellingen van de 
instelling, waaraan men wat schonk in dit geval dus Artis. Bij verzamelaars zou men deze 
affmiteit het meest verwachten en in de praktijk bleek dat ook vaak het geval. Voortredenerend op 
deze gedachte zou het dus voor de hand liggen, wanneer iedere verzamelaar zijn verzameling aan 
Artis rou schenken. In de praktijk bleken er nog andere factoren te zijn, die wat dit betreft vaak 
van doorslaggevende aard waren. 

Allereerst moest de instelling bij de schenker bekend zijn. Er waren in de 19e eeuw in 
Nederland volgens mij drie musea met een schelpenverzameling, die landelijke bekendheid 
genoten, te weten: 
a. het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (RMNH) te Leiden; 
b. het zoölogisch museum van Artis te Amsterdam; 
c. het kabinet van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 
Naast de hierbovengenoemde instellingen waren er nog een aantal kleinere instellingen. De 
belangrijkste kandidaten voor een schenking van schelpen waren dus de bovenstaande 
instellingen. Hoewel de doelstellingen waarschijnlijk niet geheel met elkaar overeen kwamen, 
zullen ze uiteindelijk toch niet veel van elkaar verschild hebben, zodat dat niet de belangrijkste rol 
speelde bij een beslissing. 

De belangrijkste overwegingen lagen volgens mij in de relationele sfeer. Wanneer iemand, die 
iets wilde schenken, persoonlijk bekend was met de directeur en/of de conservator van de 
schelpencollectie en er sprake was van een vriendschappelijke verstandhouding, woog dat zwaar 
mee bij de uiteindelijke beslissing. 

Erg belangrijk was ook de wijze, waarop met een schenking werd omgegaan. Veel mensen 
vonden het nu eenmaal belangrijk dat er uiterst wrgvuldig en verantwoord met hun schenkingen 
werd omgegaan. Het was belangrijk om elke schenking, groot of klein, serieus te nemen. 
Belangrijk is ook om het publiek er voortdurend op te blijven wijzen, dat schenkingen wenselijk 
zijn. Schenkingen waren immers de meest interessante manier om de collectie te verrijken, niet in 
het minst omdat het niets kostte. Hieruit vloeit de noodzakelijkheid voort om de collectie altijd in 
prima conditie en netje geordend aan het publiek te kunnen tonen om w duidelijk te maken, dat 
men serieus met de voorwerpen omgaat. Want wanneer de schenker de geschonken voorwerpen 
enige tijd na de schenking in wrgwekkende toestand aantreft in de instelling, waaraan hij de 
voorwerpen heeft geschonken, dan levert dat negatieve reclame op. Het verrijken van de collectie 
en de dankbaarheid van de ontvangende instelling vonden de schenkers belangrijker dan de 
meestal niet al te grote hoeveelheid geld, die het hen bij verkoop zou hebben opgeleverd. De 
meeste schenkers behoorden uiteindelijk tot de fmanciëel beter gesitueerden en zaten niet echt om 
geld te springen. Daar kwam nog bij, dat Artis een particuliere onderneming was: een 
genootschap, waarvan de leden in principe de uitgaven bekostigden. Dit had tot gevolg, dat er 
altijd zuinig met geld om moest worden gegaan. Begrip voor de financiëel niet altijd even 
r~skleurige situatie deed menigeen overgaan tot schenking. Met schenkers werd op de volgende 
WIJze omgegaan: 
1. vermelding in de geschenkenlijst, die werd bijgehouden; 
2. vermelding in de krant, waarin schenkingen werden gepubliceerd; 
3. toezending van een dankbrief; 
4. vermelding op het label bij de voorwerpen; 
5. vermelding in het jaarboekje, dat Artis gedurende ongeveer 20 jaar uitgaf. 

Hoewel een schenking dus niets kost, levert het de ontvangende instelling in veel gevallen wel 
morele verplichtingen op. Een schenking, die gepaard gaat met woorden zoals "kijk maar wat 
jullie er mee doen" levert in principe geen problemen op: de ontvangende instelling kan ermee 
doen, wat ze wil. In andere gevallen heeft de ontvangende instelling echter de morele verplichting 
om zorg te dragen voor de schenking "tot in lengte van dagen". 

Ook handelaren schonken weleens voorwerpen. Zij deden dit om zo goodwill te kweken voor 
een gewenste handelsrelatie of uit dank voor het vertrouwen, dat zij al gedurende vele jaren 
hadden genoten. 

De vierde verwervingswijze is zelf verzamelen. Deze verwervingswijze kwam weinig voor. 
Nederlanders, die in Nederlands Indië gevestigd waren en zich bezig hielden met het verzamelen 
van schelpen, kunnen in principe hun schelpen zelf opgeraapt hebben. In veel gevallen werd 
daarvoor volgens mij echter een beroep gedaan op de locale bevolking. In de 19e eeuw is door de 
conservatoren van de schelpenverzameling van Artis nooit zelf verzameld, dat wil zeggen: er zijn 
nooit expedities georganiseerd, die enkel en alleen tot doel hadden schelpen te verzamelen. 
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De conservatoren deden hun werk voor Artis op een honoraire basis en hadden daarnaast een 
vaste baan. Voor een specifieke expeditie hadden zij geen tijd, terwijl het ook hoogst twijfelachtig 
zou zijn geweest of een dergelijke expeditie financiëel rendabel zou zijn geweest. Het zelf 
verzamelen door de conservator kent de volgende voordelen: 
1. de conservator kan nauwkeurig de vindplaats vermelden, aangezien hij de schelp zelf heeft 
verzameld 
2. de conservator kent de kwaliteitseisen, die de instelling, waarvoor hij werkt, aan de schelpen 
stelt; bij het verzamelen kan hij daannee rekening houden. 
3. door studie weet de conservator, waar en hoe hij dient te verzamelen. 
V oor zover ik weet heeft Artis in de 19e eeuw eenmaal gezamenlijk met de Antwerpse dierentuin 
een expeditie naar Suriname georganiseerd. Het hoofddoel hiervan was voornamelijk het 
verzamelen van levende dieren, maar ook het verzamelen van bijv. schelpen diende aandacht te 
krijgen. Ik meen, dat deze expeditie wel enige schelpen heeft opgeleverd. 
Het zelfverzamelen van schelpen kende lange tijden zeker gedurende de gehele 19e eeuw geen 
enkele beperking. Tegenwoordig zijn er echter allerlei natuurbeschenningswetten van kracht, die 
het verzamelen van bepaalde bedreigde soorten behoorlijk aan banden leggen. 

De vijfde en laatste verwervingswijze is diefstal. Het is weinig waarschijnlijk, dat Artis door 
middel van diefstal ooit schelpen heeft verkregen. Waarschijnlijker is, dat zij door diefstal 
schelpen zijn kwijtgeraakt. Aangezien van dergelijke transacties nooit administratie wordt 
gevoerd, valt er eigenlijk weinig zinnigs over te vermelden. 

8. ARTIS 
In 1838 werd het (Koninklijk) Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" opgericht. 

Aanvankelijk was dit genootschap alleen eigenaar van een zoölogisch collectie, later kwam daar 
een tuin met levende dieren bij. Het genootschap was een particuliere onderneming, waarvan de 
leden voor de fmanciële middelen garant moesten staan. De meeste inspanning en geld stak het 
genootschap in de aankoop en het onderhoud van de levende dieren. V oor de levende dieren had 
het genootschap vast personeel in dienst. V oor de zoölogische collectie had het genootschap 
suppoosten in vaste dienst, maar geen wetenschappelijke medewerkers. Gedurende de periode 
1844-1892 hebben twee personen op honoraire basis dienst gedaan als conservator van de 
schelpenverzameling van het genootschap. Niet elke tak van de zoölogische collectie kon zich in 
een dergelijke aandacht verheugen, simpelweg omdat niet elke tak van de zoölogie zoveel 
verzamelaars/geïnteresseerden kende als juist de malacologie. Het belang van de conservatoren is 
vrij groot geweest Zij vonnden jarenlang het gezicht van de schelpencollectie van Artis. Door hun 
enthousiasme werd er wellicht soms meer geld voor aankopen voor de collectie uitgetrokken dan 
redelijkerwijs verantwoord was. Wanneer de buitenwereld echter de indruk krijgt, dat er met 
plezier en deskundigheid aan een collectie wordt gewerkt, zal men eerder geneigd zijn, wanneer 
men daartoe de mogelijkheid heeft, om er middels een schenking of iets dergelijks een steentje aan 
bij te dragen. Waaruit bestonden zoal hun werkzaamheden: 
1. het determineren en etiketeren van schelpen; 
2. het bijhouden van een catalogus; 
3. taxatie van te koop aangeboden verzamelingen en bepaling van de wenselijkheid van aankoop; 
4. het onderhouden van relaties met bevriende privé-verzamelaars, handelaars en musea; 
5. het bezoeken van veilingen, waarbij schelpen werden geveild 

Beperkende factoren voor het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden: 
a. tijd; ze werkten naast een vaste baan op vrijwillige basis aan de schelpenverzameling van Artis, 
zodat ze er niet full-time mee bezig konden zijn. 
b. geld; de conservatoren kregen een kleine fmanciële vergoeding voor hun bezigheden. V oor het 
doen van aankopen waren zij gebonden aan de financiële mogelijkheden, die zij door het bestuur 
van Artis geboden kregen. V oor een deel wisten zij ook door de verkoop van duplikaten uit de 
schelpenverzameling fmanciële middelen te scheppen voor het doen van aankopen. 
pe conserv_atoren hielden zie~ niet bezig ~et de besc~~ving van nieuwe soorten. Waarschijnlijk 

met zozeer mt gebrek aan kennis, als wel mt gebrek aan UJd. Voor de schelpencollectie werd het 
principe aangehouden: een klein aantal van iedere soort is voldoende, een groot aantal 
verschillende vindplaatsen per soort is niet nodig. Hoewel er altijd nieuwe soorten bijkwamen en 
de sc~elpenver~eling. nooit volledig zou worden, ~an men zich wel bedenken, dat er na verloop 
van UJd steeds rrunder rueuwe soorten aan de collecne werden toegevoegd. V erschiliende soorten, 
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die niet in de verzameling zaten, waren bijzonder zeldzaam en daardoor erg duur, zodat ze, 
wanneer ze te koop aangeboden werden, om financiële redenen niet 
gekocht konden worden door Artis. Wanneer Artis financiëel krap zat, werd er het allereerst 
bezuinigd op de uitgaven van het zoölogisch museum. 

9. VERZAMELAARS 

In mijn ogen is niet iedereen, die schelpen bezit, daarmee tevens een schelpenverzamelaar. 
Wanneer er over een schelpenverzamelaar wordt gesproken, denk ik aan iemand, die veeW reeds 
op jeugdige leeftijd is begonnen met het verzamelen van schelpen. Door het veelvuldig kopen en 
ruilen van schelpen wordt zijn verzameling steeds groter en belangrijker. Hij correspondeert met 
andere schelpenverzamelaars en bezit een flinke malacologische bibliotheek. Zijn verzameling is 
goed gedetermineerd, van etiketten voorzien en netjes gerangschikt in mooie kabinetten. Zijn 
verzameling zou pas op de markt komen, wanneer hij zou zijn overleden of misschien eerder, 
maar dan slechts, wanneer hij een hoge leeftijd bereikt zou hebben. Hierboven heb ik min of meer 
een ideaal beeld van een schelpenverzamelaar geschetst. Natuurlijk waren er verzamelaars, die niet 
geheel aan dit beeld voldeden, maar desalniettemin toch verzamelaar genoemd konden worden. 

De 19e eeuw was een tijd, waarin de meeste mensen naast hun werk weinig tijd over hielden 
voor vrije tijdsbesteding. Daarbij kwam ook nog, dat het merendeel van de bevolking geen geld 
kon uitgeven voor een vrije tijdsbesteding. Het verzamelen van schelpen op een wijze, zoals ik 
die hierboven heb geschetst, was een vrije tijdsbesteding, die vrij veel tijd en geld kostte. 
Schelpenverzamelaars behoorden dan ook altijd tot de beter gesitueerden. Hun beroepen waren 
echter over het algemeen zeer uiteenlopend (bijv. hoge militairen, zakenlieden, etc.). 

10. CATALOGI 

De volgende, door Oltmans vervaardigde catalogi zijn bewaard gebleven: 
- Univalves (twee afzonderlijke schriften met opschrift: "Univalves 1" en "Univalves 2", 
gepagineerd en opgenomen in een index; de twee catalogi horen bij elkaar) (Indien aangehaald: 
"U1" en "U2") 
- Pneumanopoma (één schrift met opschrift: "Pneumonopoma", gepagineerd en opgenomen in 
een index; één schrift zonder opschrift, gepagineerd en niet opgenomen in een index; de twee 
catalogi zijn afzonderlijke versies van hetzelfde collectiedeel) (Indien aangehaald: "PM" en "PZ") 
-Bivalves (één schrift met opschrift: "Bivalves", gepagineerd en niet opgenomen in een index; 
een aantallosse bladen, niet gepagineerd en niet opgenomen in een index; de twee catalogi zijn 
afzonderlijke versies van hetzelfde collectiedeel) (Indien aangehaald: "B" en "BL") 
- Auriculacea (één schrift met opschrift: "Auriculacea", gepagineerd en opgenomen in een index) 
(Indien aangehaald: "A") 
- Helicidae (een aantallosse bladen, gepagineerd en niet opgenomen in een index) (Indien 
aangehaald: "H") 
- Conidae (gepubliceerd, in geschreven vorm terug te vinden in de catalogus "Univalves 1 ") 
(Indien aangehaald: "(Oltmans, 1869)" of "C") 
Oltmans maakte bij verschillende bovengenoemde catalogi een index, waarbij hij de volgende 
afkortingen gebruikte: 
I= Univalves 1; TI= Univalves 2; H = Helicidae; A= Auriculacea; P = Pneumonopoma. 
De catalogus, die Oltmans van de Helicidae vervaardigde, sluit niet aan op de nummering van de 
index, zodat het waarschijnlijk is, dat hij 2 catalogi van de Helicidae vervaardigde, waarvan er 
slechts één bewaard is gebleven. In aansluiting op de catalogi is er nog een schrift, waarin 
Olnnans de aantallen vermeldde, die er van elke schelpensoort aanwezig waren in de 
schelpenverzameling van Artis. De catalogi van de Conidae en de Helicidae zijn in het Frans 
geschreven. De catalogus van de Helicidae is de enige, waarin aantekeningen staan van de 
opvolger van Oltmans, Van de Blocquery. 

Naast alle bovengenoemde catalogi schreef een zoon van Oltmans nog een catalogus van de 
schelpen van het geslacht Cypraea in de schelpencollectie van Artis (januari 1862) (Indien 
aangehaald: "CYP"). 

Van Van de Blocquery zijn de volgende catalogi bewaard gebleven: 
- een catalogus, voorzien van register, met de titel: "Catalogue des Proserpinacés, Auriculacés et 
Pneumonopomés, qui setrouvent au Musée de la Société Royale de Zoologie Natura Artis 
Magistra Amsterdam"; (Indien aangehaald: PAP) 
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- een losbladige catalogus zonder titel, omvattende de orde der Pholadacea en de orde der 
Veneracea; (Indien aangehaald: PV) 
- een catalogus van de gehele schelpencollectie van Artis; elke soort is op een afzonderlijke 
bladzijde genoteerd; deze catalogus is niet nader bestudeerd. 
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11. CHRONOLOOISCH OVERZICHT 1838-1900 
Wanneer men de geschiedenis van de malacologische collectie van het Zoölogisch Museum 

Amsterdam (ZMA) wil beschrijven, dan dient 1838 als beginjaar te worden aangehouden. Op 
1 mei 1838 werd immers door J.J. Wijsmuller (klokkenmaker), J.W.H. Werlemann 
(commissionair) en G.F. Westerman1> (boekhandelaar) (Smit, 1986: 302, nr. 1678) (pl. XIV) 
het Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" (Artis) opgericht. De zoölogische collectie 
van Artis is uiteindelijk volledig opgenomen in de collectie van het ZMA, onderdeel van de 
Universiteit van Amsterdam. 

1838 

In oktober 1838 werd R.W. Draak (Smit, 1986:75, nr. 404) tegen een vergoeding van 
f 400 lijfrente per jaar en een salaris van f 600 per jaar tot directeur van Artis benoemd2). 
Zijn zoölogische collectie vormde de eerste zoölogische collectie van Artis. Draak was slechts tot 
28 februari 1840 directeur, want na onenigheid met het bestuur werd hij ontslagen. Draak 
verkocht zijn verzameling, die hem blijkbaar nog steeds toebehoorde, aan Th.G. van Lidth de 
Jeude3) (Smit, 1986: 159-160, nr. 920) (pl. XVI). In een briefvan 6juni 18474) berichtte 
Van Lidth de Jeude aan Westerman, die toen directeur van Artis was, dat op 10 juni 1847 de 
collectie Draak zou worden afgehaald. Dit zou kunnen betekenen, dat de verzameling van Draak, 
ondanks zijn ontslag toch nog ruim 7 jaar ter beschikking van Artis heeft gestaan. Ondertussen 
had Artis al een aanzienlijke eigen verzameling opgebouwd, zodat het verlies van de collectie 
Draak geen al te ver gaande gevolgen had. Verondersteld werd altijd (vBJ, 1939: 168), dat de 
collectie Draak geen schelpen bevatte, maar dit is waarschijnlijk niet juist. Bij de veiling van de 
natuurhistorische verzameling van J. Raye van Breuketerwaard (Smit, 1986: 218, nr. 1228) op 
3 juli 18275) en volgende dagen te Amsterdam kocht Draak namelijk een klein aantal schelpen6) 
(pl. 11). Hij kocht deze schelpen waarschijnlijk om naast zijn andere naturalia ook een aantal 
schelpen te kunnen tonen. Draak had echter geen uitgesproken interesse voor schelpen. Hierdoor 
hebben er, voor zover dat is na te gaan, tot 28 februari 1840 op malacologisch gebied in Artis 
geen belangrijke transacties plaatsgevonden. 

V oordat de natuurhistorische verzameling van Raye van Breuketerwaard werd geveild, was in 
maart 18257) te 's Gravenhage door de gebroeders Van Cleef en B. Scheurleer zijn 
boekenverzameling al geveild. Hierbij bevonden zich ook malacologische boeken. Raye van 
Breukderwaard had in verschillende boekwerken de platen laten bewerken naar voorwerpen uit 
zijn eigen verzameling. Dit had hij ook laten doen voor het grootste deel van het werk van 
Martini & Chemnitz8), dat zich in zijn bibliotheek bevond. Tijdens de veiling werd het voor 
f 239 aan Gobert verkocht (cat. : 33, nr. 56). Tegenwoordig is het in het bezit van de AB 
(pl. XI), die het verkreeg door een legaat van F. van Heukelom9) (Smit, 1986: 119-120, 
nr. 676)10) (pl. XXII). Het is niet bekend, hoe het in zijn bezit gekomen is. Onbekend is ook de 
huidige verblijfplaats van de 2578 afbeeldingen, die Raye van Breuketerwaard van schelpen uit 
zijn collectie had laten maken. Tijdens de veiling werden ze voor f 565 aan een onbekende koper 
verkocht (cat. : 9, nr. 55). 

Waarschijnlijk was G. Scheepmaker Wzn. (Smit, 1986: 240, nr. 1341) het enige Artis-lid met 
een belangrijke schelpenverzameling. 

Hoewel Van Lidth de Jeude dus in 1847 nog de collectie Draak kocht, schijnt hij reeds in 1835 
zijn collectie tevergeefs te koop te hebben aangeboden aan de minister van Binnenlandse 
Zaken11). Ook een brief, die hij op 23 december 183812) aan Artis schreef, handelde over de 
liquidatie van zijn verzameling. Artis kocht de collectie, die ook schelpen bevatte, evenminl3). 

1) NP 41 (1955) 371-382 aldaar 373-374. 
2) J.G. Nieuwendijk, De oprichting van Artis, Holland, regionaal historisch tijdschrift 20 (1988) 210-222 aldaar 
210-211. 
3) NP 59 (1973) 153-193 aldaar 181. 
4) GAA PA 395.195 [Lidth] 
5) Catalogue du cabinet célèbre et très renommé d'objets d'histoire naturelle, ..... delaissé par Jeu le trés 
noble sieur Joan Raye, seigneur De Breukelerwaert; /equel sera vendu publiquement en détail au.x plus offrans, 
à Amsterdam ie 3 du mois de juillet 1827 et jours suivans ..... par les courtiers: H. Winkelman, J. de Vries, 
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A. Brondgeest, EM. Engelberts et C.F. Roos. Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit 
van de AB (Amsterdam) en de bibliotheek van het Teylers Museum (Haarlem). Betreffende E.M. Engelberts: 
NP 74 (1990) 77-107 aldaar 81-82. 
6) Een specificatie van deze aankoop wordt gegeven in Bijlage 1. 
7) Catalogue des /ivres précieux et d'unique condition delaissés par feu monsieur Joan Raye, seigneur De 
Breukelerwaard, à Amsterdam. Dont la vente puhlique sefera dans Ie courant du mois de mars 1825. A la Haye,par 
lesfrères Van Cleef et B. Scheur/eer, imprimeurs libraires. Een exemplaar van de veilingcatalogus, dat voorzien is 
van de opbrengstprijzen en de namen van enkele kopers, is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 
8) F.H.W. Martini & J.H. Chemnitz, Neues systematisches Conchylien-Cabinet etc. (Nümberg, 1769-1795). 
9)NP 52 (1966) 166-183 aldaar 173. 
10) Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam 
(Amsterdam 1881) 327. 
11) M. Boeseman, The vicisirudes and dispersal of Albertus Seba's zoological specimens, Zoologische 
mededelingen 44 (1970) 177-206, aldaar 190. 
12) GAA PA 395.185 [Lidth] 
13) Meer informatie over de collectie Van Lidth de Jeudeis te vinden in Bijlage 2. 

1839 

A. Oltmans (Smit, 1986: 198, nr. 1125) (pl. XXI), die later gedurende vele jaren als honorair 
conservator werkzaam zou zijn aan de schelpencollectie van Artis, bedankte in een brief van 
5 maart 18391) voor het lidmaatschap van Artis. 

In september 18394) beschreef J. van der Hoeven2) (Smit, 1986: 124, nr. 702) (pl. XVII) aan 
de hand van een schelp uit de collectie van C. Dalen3) (Smit, 1986: 67, nr. 354) (pl. XIIDeen 
nieuwe schelpensoort Bulla a/bocincta . 

In 1839 verscheen er een uittreksel van de catalogus5) van de natuurhistorische verzameling 
van G.J. van Klinkenberg (Smit, 1986: 143, nr. 822). Volgens dit uittreksel bevatte zijn 
verzameling 4.463 droge mollusken en ongeveer 120 mollusken op alcohol. In december 1839 
deed Van Klinkenberg een exemplaar van deze beknopte catalogus aan Van Lidth de Jeude 
toekomen6) (pl. X). De collectie van 4.463 droge mollusken bevatte volgens opgaaf van Van 
Klinkenberg zeer fraaie schelpen waaronder veel onbeschreven soorten, alsmede een verzameling 
van ongeveer 300 verschillende tooten (= Conidae) en twee exemplaren van het geslachtNautilus 
met het dier op alcohol. Het exemplaar van de veilingcatalogus van de veiling van de 
natuurhistorische verzameling van J. Raye van Breukelerwaard, dat tegenwoordig in het bezit 
van de AB is, heeft ooit toebehoord aan Van Klinkenberg, zoals uit een aantekening op de 
binnenpagina van de catalogus blijkt (pl. X). Tijdens deze veiling kocht hij ook enige schelpen7). 

1) GAA PA 395.186 [Olunans] 
2) NP 16 (1926) 147-176 aldaar 163-164. 
3) NP 13 (1923) 30-37 aldaar 32-33. 
4) J. van der Hoeven, Bul/a a/bocincta, n.sp., Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie 6 (1839) 
245-247. 
5) Uittreksel van den uitvoerigen catalogus van het museum van natuurlijke geschiedenis van 
GJ. van Klinkenberg, te Utrecht (Utrecht 1839) 6. 
6) Zie de aantekening van Van Klinkenberg op de binnenpagina van het exemplaar van het bovengenoemde 
uittreksel, dat in het bezit van de AB is. 
7) Een specificatie van deze aankoop is te vinden in Bijlage 2. 

1840 

In januari 18401) kreeg Artis de schelpencollectie van D. van der Schalk (Smit, 1986: 239-240, 
nr. 1339) (overl. 1847 Voorburg, 51 jaar oud) te koop aangeboden. Van der Schalk was 
luitenant-kolonel in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en woonde in Huize Middendorp 
te V~rburg. Gedurende 2~ jaar had V.~ der Sch_alk vee~.moeite besteed aan het bijeenbrengen 
van ZIJ~ schelpenverzan:~ling: Door ZIJn l~.gd~!lg verbhJ.f op de ~olukken, .~ijn correspondentie 
met Chma e~ Japan en ZIJ~.reis naar ~e P~IhppiJnen en Nieuw Gum~a was hiJ er in geslaagd 
om een mome en omvangnJke collecue biJeen te brengen. De collectie bestond uit 
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5.569 exemplaren en omvatte ongeveer 1.270 soorten, waarvan er verschillende nog niet waren 
beschreven. De verzameling bevatte ook exemplaren van diverse zeldzame soorten: 
Argonauta argo en Argonauta nitida , met het dier en de eieren, Carinaria vitrea , 
Fusus proboscidiferus, Ovula volva, Conus gloriamaris, Conus omaicus, Conus aurisiacus, 
Conus cedonulli en Conus ammiralis . 

Voordat hij weer naar Nederlands Indië zou vertrekken, wilde Van der Schalk zijn collectie 
verkopen. Hoewel hij al van verschillende kanten was benaderd voor ruil, was hij daanoe nog 
niet overgegaan, omdat hij de verzameling graag in zijn geheel wilde verkopen. Wanneer Artis tot 
aankoop van de collectie over zou gaan, dan zou dat volgens Van der Schalk betekenen, dat Artis 
één van de beste schelpencollecties van Europa zou bezitten. 

In de Artis-bestuursvergadering van 6 januari 184()2) werd het aanbod van Van der Schalk 
gemeld, maar er werd geen gebruik van gemaakt De redenen hiervan zijn onbekend, maar 
mogelijk hebben de volgende factoren een rol gespeeld: 
1. Wanneer de vraagprijs een redelijke afspiegeling was van de kwaliteit en de omvang van de 
verzameling dan zal er sprake zijn geweest van een prijs, die waarschijnlijk te hoog was voor 
Artis, ondanks dat zij wellicht best wel geïnteresseerd waren. De vraagprijs is overigens 
onbekend. 
2. Artis had geen personeel (beroeps of vrijwillig), dat verstand had van schelpen en zich 
zodoende bezig kon houden met het rangschikken, etiketeren en catalogiseren van de aankoop. 
Draak, wiens taak dit was, ontbeerde de nodige kennis van schelpen. Bovendien leefde Draak 
reeds in onmin met het Artis-bestuur, zodat van zijn inzet ook niet veel mocht worden verwacht 

Nadat Van der Schalk Artis zijn collectie tevergeefs te koop had aangeboden, werd er een 
gedrukte catalogus3) vervaardigd, die geïnteresseerde Europese handelaars en verzamelaars de 
gelegenheid moest geven van de inhoud van de verzameling kennis te nemen en eventueel tot 
aankoop over te gaan. Tot 1 maart 1841 zouden er geen losse exemplaren uit de collectie worden 
verkocht, want Van der Schalk wilde zijn collectie het liefst in één keer verkopen. Helaas is niet 
bekend, waar de collectie uiteindelijk terecht is gekomen. Verondersteld wordt, dat de befaamde 
Engelse malacoloog en handelaar L.A. Reeve (pl. XIX) de gehele collectie of een deel heeft 
gekocht (Dance, 1986: 153). De exacte verkoopdatum is niet bekend, maar was vermoedelijk ná 
1 maart 1841, hetgeen niet geheel in overeenstemming is met het onderstaande. 

In een brief van 18 mei 1865 bood Reeve namelijk het Melbourne Musewn een exemplaar van 
Conus gloriarnaris te koop aan voor f.70 (ca f 840). Hij vertelde in die brief, dat hij de 
desbetreffende schelp meer dan 25 jaar geleden in Den Haag had gekocht4). Deze schelp moet 
dus haast wel uit de collectie Van der Schalk afkomstig zijn. Daarbij komt ook nog, dat Reeve in 
het bezit was van twee exemplaren van Conus gloriamans . Dit aantal komt exact overeen met het 
aantal exemplaren, dat Van der Schalk van deze toen uiterst zeldzame soort in zijn collectie had. 
Verondersteld wordt, dat Reeve de schelp eerst aan John Dennison (Dance, 1986) heeft 
verkocht, om dezelfde schelp vervolgens tijdens de veiling van de collectie Dennispn (1865) voor 
f.42 (ca. f 500)5) weer terug te kopen, om hem vervolgens weer voor f.70 het Melbourne 
Museum te koop aan te bieden. Deze koop ging niet door, waarna de schelp aan Lombe Taylor 
(Dance, 1986) zou zijn verkocht Dit laatste blijkt echter niet juist te zijn6>. Het is niet bekend, 
wie de schelp wel kocht. Het andere exemplaar van Conus gloriarnaris uit de collectie Van der 
Schalk kwam via verschillende verzamelaars in het bezit van het British Museum (Natura! 
History) te Londen4). Als eerste was Mrs. de Burgh eigenaar van het betreffende exemplaar en 
mogelijk heeft zij evenals Dennison meer schelpen uit de collectie Van der Schalk gekocht bij 
Reeve. Uiteindelijk kan gesteld worden, dat de collectie Van der Schalk waarschijnlijk voor het 
grootste deel in Engeland terecht is gekomen en aldaar verspreid is geraakt Het British Museum 
(Natural History) bezit, voor zover thans bekend, als enige een origineel exemplaar van de 
catalogus van de collectie Van der Schalk, hetgeen ook de bovengenoemde veronderstelling 
ondersteunt. 

De mening van Melvill7>, dat de twee exemplaren van Conus gloriamaris, die Reeve had, 
afkomstig waren uit de verzameling van de Nederlandse generaal V on Ryder (sic) lijkt onjuist te 
zijn. 

Petrus Carolus Reeder werd op 13 juni 1780 te Rotterdam (Kijzerstraat) geboren. Ten tijde van 
zijn huwelijk op 23 december 1819 te Rotterdam was hij majoor bij de Genemie Staf en woonde 
te RijswijkS>. Over de rang, die hij uiteindelijk in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger 
bereikte, bestaat geen duidelijkheid (kolonel, generaal)9). Evenals Van der Schalk 
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bouwde hij tijdens zijn verblijf in Nederlands Indië (Molukken, Banca) een omvangrijke 
schelpencollectie op. Het is niet uitgesloten, dat hij contact heeft gehad met Van der Schalk, 
hoewel daarvoor geen aanwijzingen aanwezig zijn. . . . . . . 

In 1840, na de dood van Reeder, richtte A.M. van der Laar u1t Koudekerke, die waarschiJnliJk 
belast was met de verkoop van de collectie Reeder, zich betreffende de verkoop van deze 
verzameling tot de koning. Vervolgens richtte de Minister van Binnenlandse Zaken zich in een 
briefvan 25 augustus 1840 (No. 69/Se afdeeling~ tot C.J. T.emminc~lO) (Smit, 1986: 271.. . 
nr. 1506) (pl. XIV), directeur van het RMNH (Letden), om mformaue over deze verzameling m 
te winnen. In een brief van 4 september 1840 (No. 26/948)11> liet Temminck weten, dat de 
collectie Reeder als een zeer belangrijke verzameling te boek stond. Maar omdat er echter van de 
verzameling geen catalogus bestond en er verder eigenlijk niets van de collectie bekend was, kon 
Temminck uiteindelijk weinig over de inhoud van de collectie mededelen. Temminck stelde 
tenslotte, dat hij graag een bedrag van maximaal f 500 ter beschikking zou willen hebben om tot 
aankoop van de meest interessante stukken uit de collectie over te kunnen gaan. In een brief van 
24 september 1840 (No. 142/Se afdeeling)ll) liet H.M. baron de Kock12), Minister van 
Binnenlandse Zaken, weten, dat aan Van der Laar was bericht, dat er voor de aankoop van de 
collectie geen extra fondsen beschikbaar werden gesteld, maar, dat wel aan Tenuninek was 
aanbevolen om tijdens de verkoop van de collectie zoveel te kopen als de subsidie voor het 
museum toestond. Op 30 september 184013) vond in Rotterdam de openbare verkoop plaats van 
de collectie Reeder. Het is niet bekend of er tijdens de veiling voor het RMNH schelpen zijn 
gekocht. De catalogus van de schelpencollectie van dit museum maakt namelijk geen melding van 
schelpen, die afkomstig zijn uit de collectie Reeder (Horst & Schepman, 1894-1908). 

In een brief van 5 maart 184214) meldde Reeve aan de redacteuren van de Annals of Natural 
History, dat hij tijdens een recent bezoek aan Nederland het geluk had om de koper te zijn van 
een waardevolle schelpenverzameling van de vroegere Nederlandse gouverneur op de Molukken, 
generaal Ryder (sic). Volgens Reeve bevatte de verzameling vele zeldzame en mooie schelpen, 
waaronder ook een exemplaar van een nieuwe soort van het geslacht Carinaria , die Reeve in 
deze brief beschreef als Carinaria gracilis . De desbetreffende schelp had hij inmiddels aan 
Francis J. Stainforth verkocht. Rond 1850 werd de collectie Stainforth geveild (Dance, 1986: 
166, 226). Een aantal typen uit zijn verzameling zijn terecht gekomen in het National Museum of 
Wales (Cardiff) en het British Museum (Natura! History). Het type van Carinalfia gracilis 
bevindt zich echter in ieder geval niet in de schelpencollectie van het National Museum of 
Wales6). Uit de bovengenoemde brief blijkt ook, dat Reeve tot dat moment alleen bekend was 
met het exemplaar van Cannaria vitrea , dat in het bezit was van het Muséum d'Histoire Naturelle 
te Parijs. De al eerder genoemde collectie Van der Schalk bevatte echter één exemplaar van 
Carinaria vitrea en vijf exemplaren van Carinaria vitrea var., zodat de onderstaande 
mogelijkheden bestaan: 
1. De collectie Van der Schalk kwam Reeve pas onder ogen, nadat hij de brief van 5 maart 1842 
had geschreven. 
2. De collectie Van der Schalk kwam Reeve pas onder ogen, nadat de desbetreffende schelpen al 
uit de collectie verkocht waren. Dit moet ná 1 maart 1841 zijn geweest, want tot die tijd kon de 
collectie alleen in zijn geheel worden gekocht. 

Toen Reeve het over Ryder had, zal hij ongetwijfeld Reeder bedoeld hebben. Wanneer Reeve, 
zoals hij zelf vertelde, de gehele collectie heeft gekocht, dan betekent dit, dat de collectie Reeder 
geheel of voor het grootste deel in Engeland verspreid is geraakt Wellicht heeft de al eerder 
genoemde Stainforth nog meer uit deze collectie gekocht. Een catalogus van de collectie Reeder is 
niet aanwezig, terwijl het ook niet bekend is, of er bij de openbare verkoop van een catalogus 
gebruik werd gemaakt. Volgens Melvill had Reeve de schelpencollectie van V on Ryder uit 
Rotterdam ver beneden de werkelijke waarde kunnen kopen. De wederverkoop voorzag hem van 
voldoende financiële middelen om zich full-time te kunnen wijden aan de verkoop van en het 
publiceren over schelpen. Nadat eerst Reeve van Reeder al Ryder had gemaakt, maakte Melvill 
vervolgens van Ryder nog weer eens V on Ryder. 

Tijdens de Artis-bestuursvergadering van 27 april 184()2) werd besloten Jamrach (vBJ, 1939: 
174) te benoemen tot hoofdleverancier van levende dieren te Londen, hetgeen hem vervolgens 
schriftelijk werd medegedeeld15>. Jamrach, van oorsprong Duitser, handelde niet alleen in 
levende dieren, maar ook in voorwerpen, waaronder schelpen, voor zoölogische 
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verzamelingen. Artis heeft meerdere keren schelpen bij hem gekocht Hoewel niet gespecialiseerd 
in schelpen was Jamrach vanaf 1865 wel corresponderend lid van de Société Malacologique de 
Belgique16). Verder verkocht Jamrach aan het Zoologisches Museum te Berlijn een schelp van 
een nog onbekende soon. Deze soort werd vervolgens door E. von Martens (Dance, 1986) 
(pl. XX) beschreven en naar Jamrach vernoemd (Murexjamrachi )17). 

Op 16 december 18402.18) werd de schenking van Lebman de Lehnsfeld, die bestond uit een 
exemplaar van Argonaura argo (papiernautilus), geboekt Dit was het eerste malacologische 
geschenk, dat voor de zoölogische collectie van Artis werd ontvangen. In 1939 was het 
betreffende exemplaar niet meer te vinden in de schelpencollectie van het ZMA (vBJ, 1939: 168). 
Inmiddels wordt verondersteld, dat deze schelp bewaard is gebleven als speciaal geprepareerd 
exemplaar in een klein antiek houten kastje. Lebman de Lehnsfeld word genoemd in de 
handgeschreven catalogus U2. 

Op 16 december 184019) werden Dalen, Van der Hoeven en J.C. Meder (Smit, 1986: 177-178, 
nr. 1008) tot honorair lid van Artis benoemd. Alle drie spraken zij hun dank daarover uit20). 
Dalen en Meder waren beide in het bezit van een omvangrijke schelpencollectie. 

Door personen tot honorair lid te benoemen trachtte Artis hen te bewegen om zich in te spannen 
voor de uitbreiding van de collecties van Artis. Het meest geëigende middel daartoe was het doen 
van een schenking van één of meerdere voorwerpen voor de verzamelingen van Artis. In dit 
geval resulteerde alleen het honorair lidmaatschap van Dalen in verschillende schenkingen voor 
de schelpencollectie van Artis. 

1) GAA PA 395.187 [Schalk] 
2) GAA PA 395.99 
3) Nomenclatuur systematique selon G. Cuvier, d'une des plus belles collections de coquilles. De AB is in het 
bezit van een kopie van deze catalogus. 
4) W.S .S. van derFeen-Van Benthem Jutting, Revised list of the specimens of Conus gloriamaris Chemnitz in 
the collections of the world, Bijdragen tot de Dierkunde 28 (1949) 153-163, aldaar 156-157 (XI-XII). 
5) Zie de aantekening bij nr. 499 op blz. 24 van het exemplaar van de veilingcatalogus, dat in het bezit van de AB 
is. Na de veiling verscheen er nog een versie van de veilingcatalogus, waarin de opbrengsten per kavelnummer 
staan vermeld Ook deze versie van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
6) Deze informatie is afkomstig van mrs. A. Trew, medewerkster van de afdeling Malacologie van het National 
Museum of Wales (brief van 6 september 1991). 
7) J.C. Melvill, Lovell Reeve: a brief sketch of his life and career, with a fragment of an autobiography, excerpts 
from his diary (1849), and correspondence,Journal ofConchology 9 (1900) 344-357 aldaar 346-347. 
8) Deze informatie is afkomstig van A.D. van Maurik van de Archiefdienst van de Gemeente Rotterdam (brief van 
22 augustus 1991 met een kopie van de huwelijksakte als bijlage). 
9) Volgens C.E.M. Strik-Zijlstra van de sectie Militaire geschiedenis Koninlelijke Landmacht ('s Gravenhage) zou 
hij de rang van generaal bereikt hebben (brief van 9 januari 1991). Volgens de advertentie voor de openbare 
verkoop van de collectie, die op donderdag 3 september 1840 in de Rotterdamse he Courant verscheen, zou Reeder 
echter de rang van kolonel bereikt hebben. 
10) NP 5 (1914) 397-401 aldaar 399. -.-
11) Beide brieven maken deel uit van het archief van het Nationaal Natuurhistorisch Museum (Leiden) (voorheen: 
RMNH). 
12) NA 41 (1943-1948) 185-201 aldaar 187-188. 
13) De openbare verkoop werd aangekondigd middels een drietal advertenties in: het Algemeen Handelsblad van 
maandag 31 augustus 1840 (nr. 47139), hetAlgemeen Handelsblad van vrijdag 11 september 1840 en de 
Rotterdamsche Courant van donderdag 3 september 1840. 
14) L.A. Reeve, Description of a new species of Carinaria, a genus of nucleobranchiate mollusks, The annals and 
magazine ofnatural history, including zoology, botany, and geology 9 (1842) 140-141. 
15) GAA PA 395.187 [Jamrach] 
16) Liste générale des membres de la Société Malacologique de Belgique au 31 décembre 1865, Bulletins de la 
Société M alacolo gique de Be lgique 1 ( 1863-1865) CXIII -CXVI aldaar CXV. 
17) E. von Martens, Malakologische Mittheilungen, Malakozoologische Blätter 7 (1861) 225-228 aldaar 225-226. 
18) GAA PA 395.1252 
19) GAA PA 395.100 
20) GAA PA 395.188 [Dalen], [Hoeven] en [Meder] 
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. 1841 

Op 26 april 1841 overleed Van Klinken berg. Zijn natuurhistorische verzameling had hij tijdens 
zijn leven aan Van Lidth de Jeude verkocht. Zijn boekenverzameling werd op 8 november 18411) 
en volgende dagen te Utrecht door de boekhandelaren Heimans en Kemink & Zoon geveild. 

In een brief van 1 oktober 18412) bracht Van Lidth de J eude de verkoop van zijn collectie 
wederom ter sprake. Graag zou hij zijn hele collectie in één keer verkopen, maar hij bood Artis 
ook de gelegenheid om een klein, afgesloten gedeelte van de verzameling te kopen. Er werd 
echter geen gebruik van zijn aanbod gemaakt. 

In een brief van 14 december 18413) schreef N. Vink uit Wijk aan Zee, dat hij een stok had 
gekocht, waaraan een soort schelpen waren gehecht. In zijn brief werd het voorwerp als volgt 
omschreven: "Het is gelijkende aan een mattenstokje en even taai ter lengte van 1,5 Ned. el; 
waaraan een soort van schelpen gehecht is, veel gelijkende op die van mossels; maar zij zijn 
witachtig metroode of oranje streepen;" 

Indien er interesse voor bestond bij Artis, wilde hij het voorwerp graag verkopen. Het is niet 
bekend of Artis op dit aanbod is ingegaan. Wanneer er van dit aanbod gebruik is gemaakt, dan 
betekende het in geen geval, dat er sprake was van een belangrijke aankoop. 

1) Catalogus van eene uitgezochte en zeldzame verzameling van boekwerken, ..... meerendeels betreffende de 
natuurlijke historie, ..... Alles nagelaten door wijlen den heer G.J. van Klinkenberg, ..... Verkocht zullende worden 
op maandag den 8sten november 1841 en volgende dagen ..... Ten overstaan van Hendrik van Ommeren, openbaar 
TUJtaris, te Utrecht residerende. Onder directie van de heeren Heimans en Kemink & Zoon, boekhandelaars te 
Utrecht. Door Cornelis Johannes van Velthoven, vendumeester aan het Kantoor van Verkoopingen achter 
Sint Pieter te Utrecht . Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van 
de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (Amsterdam). 
2) GAA PA 395.188 [Lidth] 
3) GAA PA 395.188 [Vink] 

1842 

Tijdens de bestuursvergadering van 17 januari 18421) werd besloten G.A. Frank (Smit, 1986: 
88, nr. 486), een Amsterdamse handelaar in naturalia van Duitse afkomst, tot adviseur van Artis 
op het gebied van aankoop van levende dieren en voorwerpen voor de zoölogische collectie te 
benoemen (pl. Xll). In een brief van 3 februari 18422) sprak Frank zijn dank uit over de 
benoeming. Schelpen heeft Artis, voor zover als dat bekend is, nooit van hem gekocht. Artis 
verkocht echter wel schelpen aan hem. Het betrof dan uitsluitend duplikaten, die Artis niet voor 
de eigen verzameling kon gebruiken. Frank was bevriend met Jamrach, de "zaakgelastigde" van 
Artis in Londen. 

In een briefvan 26 mei 18423> schreefW.F. Overhoff Jr., een lid van Artis, dat hij Artis graag 
een inktvis op alcohol zou willen schenken. De schenking werd in dank aanvaard en op 30 mei 
18423.4) geboekt. 

Korte tijd later (op 12 juni 1842)5) schreef Medervanuit Batavia (eiland Java) een brief aan 
Artis, waarin hij aanbood om schelpen, zowel droog als op alcohol naar Artis te verzenden. 
Het aanbod van Meder, die zich in zijn vrije tijd bezig hield met zijn eigen schelpenverzameling 
en op 8 juli 1840 het RMNH een exemplaar van Nautilus pompilius had geschonken (Gij zen, 
1938: 320), werd in dank aanvaard. Dit werd hem zowel in 1842 als in 1843 medegedeeld. 
Het bleef helaas bij een toezegging, want Artis heeft nooit een schelp van Meder ontvangen. 
Meder maakte zich echter wel verdienstelijk voor Artis door voor de (levende) overkomst 
van twee herten van het eiland Banka te zorgenl,6). Tegelijkertijd met het RMNH had hij de 
Academie te Parijs een exemplaar van Nautilus pompilius geschonken 7). A. Valendennes 
publiceerde hierover in 18418). In 1845 werd er door medewerkers van het Muséum d'Histoire 
Naturelle te Parijs een catalogus van zijn verzameling gemaakt, zodat zijn collectie kort hiervoor 
naar Europa moet zijn gekomen. In 1852 werd de gehele collectie voor f 12.000 te Parijs 
verkocht. De totale collectie, of in ieder geval een deel daarvan, kwam in het bezit van 
het Muséum d'Histoire Naturelle te Parijs. Uit een recent verschenen catalogus blijkt, 
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dat dit museum nog altijd schelpen bezit, waarvan het bekend is, dat zij uit de collectie Meder 
afkomstig zijn9>. 

Iemand, die de catalogus van de collectie Meder vroegtijdig heeft gezien, was Alben 
MoussonlO). Mousson noemt in een boek, dat in 1849 verscheen11>, de soort Melanopsis he/ena 
Mederen verwijst daarbij naar een boek van R.A. Phillipi (Dance, 1986), dat in 1847 
verscheen12). Uit het laatstgenoemde boek blijkt, dat Mederineen brief de nieuwe soort 
Melanopsis helena heeft genoemd, maar dat Phillipi de schelp bij het geslacht Melania heeft 
ingedeeld. Meder heeft de nieuwe soort in tegenstelling tot Phillipi echter nooit beschreven, zodat 
de door Meder naar voren gebrachte soort als Melania helena Phillipi de geschiedenis in is 
gegaan. Aangezien Mederop Java was gevestigd, zal vermoedelijk het grootste deel van zijn 
verzameling van Java afkomstig zijn geweest en om die reden was het voor Mousson interessant 
om de catalogus van de collectie Meder te raadplegen. Uit een andere opmerking van Mousson 
valt te concluderen, dat in de collectie Lea (Dance, 1986) en in de collectie V on dem Busch 
(Dance, 1986) schelpen voorkwamen, die van Meder afkomstig waren13). Uit het bovenstaande 
kan worden afgeleid, dat Meder niet alleen schelpen verzamelde, maar ze ook verzond naar 
deskundigen en er met hen over correspondeerde. 

In een briefvan 19 augustus 184214)bood J.P. Freyss namens mevrouw M.E. Benitte een 
collectie schelpen en mineralen te koop aan. Mevrouw Benitte was een dochter van J.G. Voigt 
(Srnit, 1986: 292, nr. 1623). 

Voigt had zich meer dan 50 jaar bezig gehouden met de handel in naturalia, voordat hij op 
82 jarige leeftijd was overleden. Voigt was één van de kopers van schelpen tijdens de veiling van 
de collectie Brandt (Smit, 1986: 40-41, nr. 2C17) (pl. XTIO in 1792 (zie 1851) en tijdens de 
veiling van de collectie Dentzel (Smit, 1986: 70, nr. 371) in 180915). De collectie schelpen, die 
voor een niet genoemd bedrag te koop werd aangeboden, bestond uit 87 geslachten en 
587 soorten. Van vele soorten waren er bovendien verschillende exemplaren voor ruil aanwezig. 
Freyss zou graag zien, dat de schelpen en de mineralen door Artis werden gekocht. Bij zijn brief 
sloot hij zelfs al een soort contract in, waarop leden van Artis, die er belang in stelden de collectie 
voor de stad te behouden, zouden kunnen intekenen. Freyss was een schoonzoon van mevrouw 
Benitte en de verkoop van de schelpen en mineralen zou Freyss in de gelegenheid stellen om zijn 
fabriek met 40 werknemers normaal draaiende te laten houden. De naam Freyss komt slechts één 
keer voor in een catalogus (BL; Macha ? China). Het lijkt enigszins voorbarig om hieraan de 
conclusie te verbinden, dat Artis de collectie gekocht heeft. Het is echter ook niet bekend, waar 
de collectie dan wel terecht gekomen zou kunnen zijn. Het vreemde in het verhaal is echter, dat 
de schelpenverzameling van Voigt al op 19 oktober 183716) en volgende dagen in het Huis met 
de Hoofden te Amsterdam was geveild (pl. IO. Kopers tijdens deze veiling waren: 
H.W. van Rossem17> (Smit, 1986: 229, nr. 1298), Haverkamp (Smit, 1986: 113, nr. 635 of 
636), H. Hagen Dieperink (Smit, 1986: 107, nr. 597), De Leeuw, Preyer, Schijnvliet, Hopman, 
J. van Dosterwijk Bruijn18), Scheerenberg en Freyss. Een drietal makelaars van de veiling, 
J. de Vries, E.M. Engelhens en C.F. Roos, kochten in opdracht van derden. 

Het ZMA bezit een exemplaar van de veilingcatalogus, dat mogelijk heeft toebehoord aan 
H.C. Roeters van Lennep19) (Smit, 1986: 226-227, nr. 1275). In het begin wordt namelijk een 
opsomming van gekochte nummers gegeven, waarvan de eerste volgens de aantekeningen door 
vL en de rest door De Vries, één van de makelaars, zou zijn gekocht. In dit exemplaar van de 
veilingcatalogus wordt ook Van Heukelom genoemd ( cat : 8, nr. 226). In het exemplaar van de 
veilingcatalogus, dat in het bezit van het Rijksprentenkabinet is, wordt echter van hetzelfde 
nummer De Vries als koper genoemd. Het lijkt dus aannemelijk te veronderstellen, dat zowel 
Roeters van Lennep als van Heukelom tijdens deze veiling door De Vries vertegenwoordigd 
werden. 

Vrij veel kavels uit de veiling werden volgens de aantekeningen gekocht door Freyss. Wellicht 
was hij door zijn schoonmoeder benaderd om bij de veiling alles, waar geen of te weinig 
belangstelling voor bestond, op te kopen. Op deze wijze kon worden voorkomen, dat een groot 
deel van de collectie voor een appel en een ei zou worden verkocht. 

In een briefvan 17 augustus 184220) van B.C. Jaski betuigde deze zijn dank voor het 
honorair lidmaatschap van Artis, dat hem op 27 juli 18421) was toegekend, en schonk direct 
een collectie schelpen. De schenking werd op 22 augustus 18421.4) geboekt. Jaski woonde te 
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Nieuwendrun en was kapitein van het schip "Lousa Maria". Over de omvang en samenstelling 
van deze collectie is niets bekend 

Op 22 augustus 18421> werd Gevers (St. Petersburg, V.S.) tot honorair lid v~ Artis 
benoerneL Westerman drukte hem schriftelijk op het hart om schelpen voor Artis te 
verzame1en21). 
Dit verzoek was helaas tevergeefs, want van Gevers werd, voor zover bekend, nooit een 
schelp ontvangen. 

In een briefvan enkele dagen later (25 augustus 1842)22) meldde Heukensfeldt Slaghek, dat hij 
Artis een tweetal schelpen van het geslacht Nautilus schonk. Deze waren afkomstig van 
Van Bemmel, fiscaal van het eiland BandaTwee maanden later, in een brief van 25 oktober 
184222), bood Heukensfeldt Slaghek wederom namens Van Bemmel een aantal voorwerpen als 
geschenk aan, te weten: vier exemplaren van de papiernautilus ( = Argonaura argo ), waarvan 
twee jonge exemplaren. Van Bemmel wordt genoemd in de catalogus U2. 

In een briefvan 12 november 184223) bood R. van Romunde uit Kampen twee grote schelpen 
als geschenk aan. De schenking werd op 14 november 18421•4> geboekt. Een nadere 
omschrijving van de schelpen ontbreekt, zodat het niet bekend is, om welke schelpen het gaat. 

Op 28 december 18421.4) werd de schenking van C.A. de Wit, bestaande uit vier fraaie, niet 
nader omschreven, schelpen, geboekt. 

G.L.J. van der Hucht24) (Smit, 1986: 131-132, nr. 745) (pl. XV) ontving in 184225) een 
-- introductie-biljet voor Artis. Hij was kapitein bij de koopvaardij. 

Op uitnodiging van G.A. van der Voort had het bestuurslid Werlemann de verzameling van 
Hagen Dieperink bezichtigd. In de bestuursvergadering van 7 december 18421) werd besloten 
niet tot aankoop over te gaan. Hagen Dieperink had zich tijdens zijn verblijf in Suriname zeer 
verdienstelijk gemaakt door voor het RMNH zoölogisch materiaal, waaronder schelpen, te 
verzamelen (waaronder een zending van 21 april1827) (Gijzen, 1938: 104). Na zijn terugkeer in 
Nederland begon hij voor zichzelf te verzamelen. Hagen Dieperink, die verschillende 
schenkingen aan Artis deed, overleed op 18 mei 1842 te Amsterdam. Zijn boeken werden op 
3 oktober 184226)en volgende dagen door C. Weddepohl te Amsterdam geveild (pl. m. De 
collectie van Hagen Dieperink moet ook schelpen hebben bevat, aangezien hij namelijk tot de 
kopers bij de veiling van de schelpenverzameling van Voigt (1837) behoorde. Over de aard, de 
omvang en de uiteindelijke bestemming van de collectie kan voor het overige niets gezegd 
worden. 

1) GAA PA 395.101 
2) GAA PA 395.188 [Frank] 
3) GAA PA 395.189 [Overhoff] 
4) GAA PA 395.1252 
5) GAA PA 395.189 [Meder] 
6) GAA PA 395.190 [Meder] 
7) W. Vrolik. Brief aan den hoog edel gestrengen heer J J. Rochussen, gouverneur-generaal van Neêrlandsch-Indie 
enz. enz. over het ontleedkundig zamenstel van den Nautilus pompilius , Tijdschrift voor de 
Wis- en Natuurkundige Wetenschappen 2 (1848) 1-23 aldaar 2-3 
8) A. Valenciennes, Nouvelles recherches sur Ie nautile flambé, Archives du Musewn d'Histoire naturelle 2 (1841) 
257 e.v. 
9) G. Richard, Revision des Conidae du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (Perpignan 1990) 12. 
10) A. Mousson, Nachträgliche Bernerkungen zu rneinen "Land- und Süsswassennollusken von Java.", ZfM 6 
(1849) 177-186 aldaar 178. 
11) A. Mousson, Die Land- und Süsswasser-Mollusken von Java (Zürich 1849) 64. 
12) R.A. Phillipi, Abbild.ungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien (Cassel 184 7) d1.2 
170. 

· 13) A. Mousson, Schluss der Bernerkungen von Hrn. Alb. Mousson zu seinen "Land- und Süsswassermollusken 
von Java. n. ZfM 7 (1850) 46-47 aldaar 46. 
14) GAA PA 395.189[Freyss] 
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15) Catalogus van een by uitzondering compleet, ..... kabinet ongemeen schoone hoorns en doublet sclwlpen, ..... 
nagelaten by wylen den heere Johan Melchior Dentzel. Alle het wellee verkogt zal worden, op dingsdag den 
21 . november 1809 en volgende dagen, te Amsterdam ..... Ten overstaan van de makelaars P .Posthumus, 
J. Ristenpatt, H. Meyer, J. Houthuysen, J. Peykeren Junior, H. Kroon Junior, A. Kistemaker, J. van Blyenburgh. 
J. Lugt Junior en W. Oldhuys . Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de 
bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging (Amsterdam). 
16) Catalogue d'une col/eetion très renommée de conchyles ..... délaissé par feu Ie sieur l.G. Voigt, lequel sera 
vendu publiquement en detaü aux plus ojfrans à Amsterdam, Ie 19 du mois d'octobre 1837 et jours suivants ..... par 
les courtiers J. de Vries. A. Brondgeest, E.M. Engelberts et CF. Roos. Een geannoteerd exemplaar van de 
veilingcatalogus is in het bezit van het Rijlesprentenkabinet (Amsterdam). 
17) NP 13 (1923) 256-299 aldaar 261-263. 
18) NP 4 (1913) 78-84 aldaar 80. 
19) NP 44 (1958) 163-228 aldaar 193. 
20) GAA PA 395.189 [Jaski) 
21) GAA PA 395.190 [Gevers] 
22) GAA PA 395.189 [Heukensfeldt] 
23) GAA PA 395.189 [Romunde] 
24) NP 61 (1975) 146-173 aldaar 153, 156-157. 
25) GAA PA 395.189 [Hucht] 
26) Catalogus van eene buitengewone belangrijke verzameling veelal keurig gebonden boeken, ..... nagelalen door 
wijlen den wel-eerwaarde heer J F. Barends ..... en den wel-edelen heer H. Hagen Dieperink, ..... Al hetwelk publiek 
verkocht zal worden op maandag den 3den october 1842. en volgende dagen ..... te Amsterdam, bij 
C. Weddepohl . Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 

1843 

In een briefvan 9 februari 18431> bood G. Scheepmaker Artis een aantal voorwerpen als 
geschenk aan, die niet in zijn eigen verzameling thuishoorden. Het betrof geen schelpen. 

Op 7 augustus 18432) werd de schenking door E. Meyer de Lachenal van een partij Zwitserse 
schelpen geboekt. 

Van der Hucht kreeg f 1.000 van Artis ter beschikking om daannee vanuit Nederlands Indië 
de belangen van Artis te behartigen (het doen van aankopen)3). 

Jamrach had het in een brief4>, die in eerste instantie aan Frank was gericht, maar vervolgens 
naar Westerman was doorgegeven, over een exemplaar van Nautilus wnbilicatus . Het is verder 
niet duidelijk, in welke context de inhoud van deze brief moet worden geplaatst 

In 18435> werd Artis, als onderdeel van een grotere zoölogische collectie, een 
schelpenverzameling te koop aangeboden door N.F. Maitland. Niets wijst er op, dat deze 
verzameling, bestaande uit 1.415 exemplaren verdeeld over 610 soorten, door Artis is gekocht. 
Een nadere specificatie6) van de schelpenverzameling is aanwezig. 

In een briefvan 22 november 18437) sprak G. de Serière8) (Smit, 1986: 253, nr. 1402) zijn 
dank uit over het honorair lidmaatschap, dat hem op 21 januari 1843 door Artis was aangeboden. 

1) GAA PA 395.190 [Scheepmaker] 
2) GAA PA 395.1252 
3) GAA PA 395.190 [Hucht] 
4) GAA PA 395.190 [Jamrach] 
5) GAA PA 395.1845 
6) ZMA Moll. Arch. Nr. 62 
7) GAA PA 395.191 [Serière] 
8) NA 44 (1951) 226-235 aldaar 228-229. 
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1844 

Niet geheel ten onrechte wordt 1844 aangehouden als het jaar, waarin Artis begon met het 
bijeenbrengen van een schelpenverzameling (Maitland, 1863: LVII-LVIII). De eerste brief over 
de verkoop van de schelpenverzameling van Abraham Oltmans dateert van 16 december 18431). 
Met G. Scheepmaker als tussenpersoon verkocht Gitmans in 1844 zijn schelpenverzameling aan 
Artis voor f 800. Deze verzameling wordt beschouwd als de basis voor de schelpenverzameling 
van Arós, alle schenkingen van schelpen, die hieraan vooraf gingen, ten spijt. Een volledige, 
handgeschreven catalogus1) van deze verzameling is nog aanwezig. 

De schelpencollectie, die Oltmans verkocht, was echter niet door hem zelf bijeengebracht, maar 
door zijn tante Maria Elisabeth Antoinette Oltmans (geb.16 februari 1763 's Gravenhage, 
overl. 9 juni 1838 's Gravenhage) (Smit, 1986: 198, nr. 1126). Zij was welgesteld en had in 
haar testament van 3 september 17902) laten vastleggen, dat eerst haar moeder en vervolgens haar 
broer Alexander aanspraak konden maken op de erfenis. Na haar dood kwam het gehele bezit, 
inclusief de schelpenverzameling, in het bezit van haar broer, omdat haar moeder inmiddels op 
21 februari 1795 was overleden. Haar broer Alexander (geb. 15 juli 1767 's Gravenhage) 
overleed te Amsterdam op 4 januari 1839. Aangezien de tweede vrouw van Alexander inmiddels 
ook was overleden, werd het bezit van Alexander aan zijn kinderen nagelaten. Hoe het bezit werd 
verdeeld, is onbekend, maar Abraham Oltmans, het derde kind van Alexander, kwam uiteindelijk 
in het bezit van de schelpenverzameling van zijn tante. Wellicht heeft zijn zus, die evenals zijn 
tante de voorletters M.E.A. had, de collectie eerst in haar bezit gehad. Als dit het geval was, dan 
is Abraham vermoedelijk na haar dood in 1842 in het bezit gekomen van deze schelpencollectie3). 
Bij de verkoop werd vermeld, dat er ruim veertig jaar aan het bijeenbrengen van de collectie was 
gewerkt. Het is niet bekend of er na de dood van M.E.A. Oltmans Sr. in 1838 nog materiaal uit 
de collectie is verwijderd of eraan toegevoegd. Wanneer men er van uitgaat, dat dit niet het geval 
is, dan moet het begin van deze collectie rond 1798 geschat worden. Over de herkomst van deze 
schelpencollectie is verder niets met zekerheid te zeggen. Er dient echter wel opgemerkt te 
worden, dat M.E.A. Oltmans in ieder geval in het bezit was van: 
1. een grote kast met 84laden (Van Seters, 1962: 52-53) uit het bezit van P. Lyonet (Smit, 1986: 
167-168, nr. 962) (pl. Xlll). Deze kast lijkt gelijk met de schelpencollectie aan Arós te zijn 
verkocht. Of de kast nog bestaat en waar hij nu te vinden is, is niet bekend. Het ZMA afdeling 
Malacologie bezit deze kast in ieder geval niet Het is niet uitgesloten, dat deze kast momenteel in 
het bezit is van een in Canada woonachtige nazaat van Oltmans3). 
2. de microscoop van Lyonet (pl. XII). Deze microscoop werd Arós na de dood van de 
echtgenote van Oltmans ( overl. 11 december 1877 Amsterdam) door zijn kinderen te koop 
aangeboden. Hoewel men het aanvankelijk niet eens was over de prijs, is Artis uiteindelijk toch 
in het bezit van de microscoop van Lyonet gekomen. 
3. een exemplaar van de veilingcatalogus van de veiling van de schelpenverzameling van Lyonet, 
die op 21 apri117964) te 's Gravenhage plaatsvond (pl. I). Toen Oltmans zijn boeken aan Artis 
verkocht in 18685) kwam deze catalogus in het bezit van de AB. De catalogus is nog altijd in deze 
bibliotheek te vinden. 

Op grond van het bovenstaande mag niet uitgesloten worden, dat M.E.A. Oltmans Sr. ook 
schelpen uit de verzameling van Lyonet in haar verzameling had. Bewijzen daarvoor zijn er 
echter niet. Slechts éénmaal wordt M.E.A. Oltmans in een catalogus (U2) genoerneL 

Vóór de verkoop van de schelpenverzameling aan Artis had Oltmans de collectie waarschijnlijk 
gebruikt als hulpmiddel bij zijn malacologische studie. Op 29 mei 1844 werd hij tot honorair lid 
van Artis benoemd. Kort hierna zijn waarschijnlijk zijn werkzaamheden voor Artis begonnen. 
Hij belastte zich daar met het beheer van: 
1. de verzameling krabben en kreeften; 
2. de hoorns en schelpen; 
3. de zee-egels en zee-sterren; 
4. de zee-koralen; 
5. de sponsen; 
6. de versteningen. 

De verzameling hoorns en schelpen zou na verloop van tijd de grootste en belangrijkste van 
bovengenoemde verzamelingen worden. Voor dit overzicht is alleen zijn beheer van deze 
verzameling van belang. 

Oltmans werkte in het dagelijks leven als commies bij de rentebetaling van de Nationale Schuld 
(Grootboek) in Amsterdam, maar besteedde ook veel tijd aan de schelpenverzameling van 
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Artis. Nu er iemand was, die zich met het beheer van de schelpenverzameling van Anis 
bezighield, kon er ook wat meer geld worden vrijgemaakt voor de opbouw en de uitbreiding van 
deze collectie, omdat dit geld nu goed besteed zou worden. Ook mogelijke schenkers van 
schelpen wisten nu, dat, wanneer zij schelpen zouden schenken, deze in goede handen terecht 
zouden komen. 

In zijn beginperiode als honorair medewerker werd Artis de collectie Beth te koop 
aangeboden6). Voor zover bekend werd deze verzameling niet gekocht Het is onbekend, wat er 
met deze collectie is gebeurd. 

Verder werd er een schenking ontvangen van Scheerenberg6>, die bij de veiling van de collectie 
Voigt (1837) tot de kopers had behoord (zie 1842). De aard en omvang van deze schenking is 
niet bekend, maar zijn naam komt tweemaal voor in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 18 
Conus magus Moluques, 22 Conus vitulinus Moluques). Verder komt Scheerenberg nog voor 
in de catalogus U1. Verondersteld mag worden, dat Scheerenberg eigenaar was van een 
schelpenverzameling. Het is echter niet bekend, wat er met deze verzameling is gebeurd. 

Op 25 juni 18447) schonk Dalen 127 schelpen voor de schelpenverzameling van Artis. De 
schenking werd op 10 juli 18448) geboekt. Kort vóór deze schenking had Oltmans, vergezeld 
doorWesterman en Frank, nog een bezoek gebracht aan Dalen in Rotterdam9). Vermoedelijk was 
de schenking van Dalen een gevolg van dit bezoek. Dalen wordt genoemd in de 
Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 15 Conus acuminatus Mer Rouge, Conus aulicus 
Moluques) en in de volgende andere catalogi: U1, U2, A, B, H, BL, PV en PAP. 

Op 26 juni 184410) schreef Oltmans een brief aan Westerman, waarin hij melding maakte van 
de ontvangst van een schenking van H.C. Roeters van Lennep. In de brief werd tevens een 
nadere specificatie van de schenking gegeven. De schenking werd op 26 juni 18448) geboekt 
Een variëteit van Conus testidunarius , die Roeters van Lennep bij deze gelegenheid schonk, 
wordt in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 21) vermeld. Roeters van Lennep wordt verder 
nog genoemd in de volgende andere catalogi: Ul, U2, B, H, PAP en PV. Roeters van Lennep 
was sinds de ballotage van 5 mei 1841 11 > lid van Artis. 

Op 26 juni 18447) schonk G. Scheepmaker 114 schelpen voor de schelpencollectie van Artis. 
De schenking werd op 10 juli 18448> geboekt. Niet alleen uit zijn functie als tussenpersoon bij de 
verkoop van de schelpencollectie van Oltmans aan Artis, maar ook uit een brief van juli 184412) 
bleken de amicale banden van Scheepmaker met Westerman en Olnnans. Laatstgenoemde werd 
in deze brief door Scheepmaker zelfs "vader Abram" genoemd. Scheepmaker wordt genoemd in 
de volgende catalogi: U1, U2, A, B, H, BL, PAP en PV. Schelpen, die afkomstig zijn van 
Scheepmaker en bovendien "Sourabaya" of "Celebes" als vindplaats hebben, heeft Artis van de 
zoon vanG. Scheepmaker, C. Scheepmaker, verkregen. 

Op 28 juni 18447> schonk D.D. Büchler13) 57 schelpen voor de schelpenverzameling van 
Artis. De schenking werd op 10 juli 18448) geboekt. Büchler was een vooraanstaand Artis-lid. In 
een brief van 17 februari 184414) had hij te kennen gegeven, dat hij zich vanwege zijn drukke 
werkzaamheden niet beschikbaar wenste te stellen voor een bestuursfunctie bij Artis. Büchler 
was gedurende de periode 1842-1862 voorzitter van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst en in die hoedanigheid betrokken bij de bouw van de tweede verdieping van het 
"Groote Museum" van Artis15). Büchler overleed op 22 december 1871 te Amsterdam, waarna 
op 1 juni 187216> en volgende dagen door R.W.P. de Vries (firma C. Weddepohl) te Amsterdam 
zijn boekencollectie werd geveild. Het enige malacologische boekwerkje, dat daartussen zat, was 
de Conidae-catalogus (cat. : 43, nr. 716). Voor f 0,30 kwam het in bezit van Haverkamp. 
Waarschijnlijk had Olunans hem deze catalogus geschonken, omdat zijn naam daarin voorkwam 
(Oltmans, 1869: 21 Conus vexillum Moluques). Mogelijk heeft Büchler nooit andere 
malacologische boeken gehad dan deze catalogus en was hij helemaal geen schelpenverzamelaar. 
Het moet echter niet worden uitgesloten, dat hij zijn overige malacologische boeken en zijn 
schelpenverzameling reeds vóór deze veiling verkocht had. Büchler wordt genoemd in de 
volgende andere catalogi: U1, B, BL en PV. 
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Op 29 juni 18447> schonk D. Haverkamp Jr. (Smit, 1986: 113, nr. 635) 19 schelpen voor de 
schelpencollectie van Artis. De schenking werd op 10 juli 18448> geboekt. Haverkamp Jr. wordt 
genoemd in de catalogus UI. Het is niet bekend, in welke verhouding hij stond tot 
G. Haverkamp (Smit, 1986: 113, nr. 636) uit Amsterdam, die in 1849 tevergeefs zijn 
schelpencollectie, bestaande uit 741 soorten mossels en 1.996 soorten slakken, voor f 3.000 te 
koop aanbood aan de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (BdH, 1952: 264). 

Van alle bovengenoemde schenkingen zijn specificaties aanwezig 7>, die het mogelijk maken om 
te controleren, wat er tegenwoordig nog aanwezig is in de collectie van het ZMA. 

In een brief van 21 april 184417) schreef De Serière vanaf Ambon, dat hij Anis een exemplaar 
van Nautilus pompilius zou schenken. In 184518) werd door Anis een dankbetuiging voor dit 
geschenk verzonden. Vanaf 1840 waren door de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 
(BdH, 1952: 263) verschillende pogingen gedaan om in het bezit te komen van een gaaf 
exemplaar van Nautilus pompilius . Men had zelfs f 500 voor het eerste en f 200 voor het 
tweede gave exemplaar, dat op alcohol in het bezit zou komen van de Maatschappij, uitgeloofd. 
Eind 1842 was De Serière de eerste, die een dergelijk exemplaar van Nautilus pompilius aan de 
Maatschappij toezond. De Serière wist klaarblijkelijk, waar hij exemplaren van 
Nautilus pompilius kon vinden, want ook Anis ontving een exemplaar als geschenk. 

Mederen E.A. Forsten (Smit, 1986: 87-88, nr. 483) wisten waarschijnlijk niets van de 
pogingen van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, want van de eerstgenoemde werd 
door het RMNH reeds op 8 juli 1840 een exemplaar van Nautilus pompilius ontvangen, terwijl 
kon hierna Forsten, die deel uit maakte van de Natuurkundige Commissie, hetzelfde museum 
nog eens van drie complete exemplaren van Nautilus pompilius voorzag19), 

De soortNautilus pompilius mocht zich in deze periode verheugen in de belangstelling van 
verschillende vooraanstaande Nederlandse geleerden. In 1847 publiceerde Van der Hoeven over 
een exemplaar van Nautilus pompilius . dat hem door zijn vriend en ambtgenoot 
W.H. de Vriese20) (Smit, 1986: 296, nr. 1640) (pl. XVI) was geschonken21), Op 17 oktober 
1847 signeerde Van der Hoeven een overdruk van dit artikel, dat hij aan Anis, waarvan hij 
op 16 december 184011) tot honorair lid was benoemd, schonk. Tegenwoordig bevindt het 
zich in de AB. 

Een gepubliceerde briefvan augustus 1848 van W. Vrolik (Smit, 1986: 297-298, nr. 1644) 
aan J.J. Rochussen22), gouverneur-generaal van Nederlands Indië, behandelde eveneens 
Nautilus pompilius . Vrolik maakte bij zijn studie gebruik van de twee exemplaren, die hem door 
Rochussen geschonken waren. Ter vergelijking gebruikte hij tevens het exemplaar van het 
RMNH, dat door J .A. Herklots (Smit, 1986: 118, nr. 672) was onderzocht en het exemplaar, 
dat door De Serière aan C.G.C. Reinwardt (Smit, 1986: 220, nr. 1241) (pl. XVI) was 
geschonken en door Van der Hoeven was onderzocht23>. Dit laatste exemplaar was wellicht het 
exemplaar dat De Serière aan de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen had geschonken. 
Deze Maatschappij zou namelijk van de twee ingebrachte exemplaren één exemplaar bewaren 
voor de eigen collectie en één exemplaar anatomisch laten onderzoeken. Het is niet uitgesloten, 
dat dit exemplaar vervolgens aan Reinwardt is afgestaan. Tot slot publiceerde Van der Hoeven in 
1856 voor een tweede maal over Nautilus pompilius 24). In het voorjaar van 1855 had hij 
namelijk via het Ministerie van Koloniën de beschikking gekregen over een aantal exemplaren 
van Nautilus pompilius .. die afkomstig waren van de toenmalige gouverneur-generaal van 
Nederlands Indië. 

Op 10 juli 184425) schreef Westerman een brief aan W.C.L. Clarisse (Smit, 1986: 59, 
nr. 308), rector te Harderwijk. Deze brief werd vergezeld door een lijst schelpen, die volgens het 
systeem van Lamarek (Dance, 1986) nog ontbraken aan de schelpencollectie van Anis. In een 
briefvan 13 juli 184425) antwoordde Clarisse, dat hij vermoedelijk weinig voor Artis kon doen, 
maar dat hij zijn best zou doen. In een brief van 9 september 184425) meldde Clarisse, dat hij 
twee schelpen had kunnen vinden, die nog niet in de collectie van Anis aanwezig waren 
en ~e hij daarom aan Artis schonk. De schenking werd op 16 september 18448) geboekt. 
Het.ls onbekend, om welke tw~ schelpen het gaat. Clarisse was evenals zijn vader in het 
beztt van een schelpenverzameling. Op 12 december 1845 overleed W.C.L. Clarisse en op 
29 november 1846 overleed zijn vader J. Clarisse (Smit, 1986: 58, nr. 307). Hun 
natuurhistorische boeken en verzamelingen werden op 14 en 15 januari 184826) door Frederik 
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Muller te Amsterdam geveild Naast een aantal malacologische boeken (cat.: 1-2, nr. 7-16, 
10-11, nr. 149-159, 28, nr. 1-2, 31, nr. 4-9) werden er ook schelpen aangeboden: twee 
verzamelingen "bij kopen"(= in gedeelten tegelijk?) (cat.: 27, nr. 182,28, nr. 3) en een derde 
deel soort voor soort (cat.: 26-27, nr. 1-181). De hoogste prijs voor een losse schelp werd 
betaald voor een exemplaar van de soort Rosteilaria recti rostris (cat : 27, nr. 103) (f 12). Het is 
niet bekend, wie van beide bij welke verzameling hoort Het is evenmin bekend, wie er bij deze 
veiling schelpen gekocht heeft/hebben. Aangezien W.C.L. Clarisse slechts een geringe bijdrage 
had kunnen leveren aan de schelpenverzameling van Artis, is het onwaarschijnlijk, dat Artis bij 
deze veiling iets gekocht heeft. 

Op 22 juli 18448) werd de schenking geboekt vanG. Kramer. Hij schonk Artis een voorwerp 
uit het malacologische randgebied, namelijk: "een stuk koper van schelpdieren doorboord". De 
veronderstelling, dat de schenking van Kramer uit schelpen bestond (Smit, 1986: 858, nr. 147), 
dient als onjuist te worden beschouwd. 

In een briefvan 19 september 184427) berichtte jonkheer J.C. Martens28) (Smit, 1986: 178, 
nr. 993), dat hij zijn schelpenverzameling aan Artis schonk. Deze schenking werd op 
25 september 18448) geboekt. Later ontving Artis nog een aanvulling op deze schenking. Deze 
aanvulling werd op 17 oktober 18448) geboekt. Vervolgens werd Martens tot honorair lid 
benoemd, waarvoor hij in een brief van 5 november 184427) zijn dank betuigde. Zijn schenking 
bestond volgens een omschrijving uit een uitgebreide verzameling schelpen. Hoe hij aan deze 
schelpen kwam, is niet bekend Schelpen uit de collectie Manens zijn tegenwoordig nog steeds in 
de collectie van het ZMA aanwezig. Martens wordt genoemd in de Conidae-catalogus (Oltmans, 
1869: 15 Conus ammiralis Moluques, 16 Conus capitaneus Moluques, 17 Conus_deburghia 
var.granulata Moluques, Conus episcopus var. Moluques, Conus generalis var. Moluques) en 
de volgende andere catalogi: Ul, U2, B, H, BL, CYP, PAP en PV. 

In een briefvan 21 september 184429)bood De Steurs, die op 23 mei 184230) tot honorair lid 
van Artis was benoemd, zijn schelpenverzameling Artis te koop aan. De Steurs was kolonel en 
woonachtig te 's Gravenhage. Ongeveer een jaar later (1 september 1845)31) schreef hij Artis 
wederom een brief, waarin hij mededeelde, dat zijn verzameling aan een Engelsman zou worden 
verkocht. Van deze collectie, die dus evenals de schelpenverzamelingen van Van der Schalk en 
Reeder klaarblijkelijk naar Engeland vertrok, is niets bekend over de aard, de omvang en de 
uiteindelijke koper. Eén ding is echter zeker: Artis heeft de collectie niet gekocht 

Hoogstwaarschijnlijk was Robert James Shuttleworth de koper van de collectie. In 1852 
publiceerde hij namelijk over een aantal nieuwe soorten, waaronder Helix steursiana 32) en 
Nanina steursii 32). Het lijkt voor de hand liggend te veronderstellen, dat hij hiermee De Steurs 
wilde vernoemen. Shuttleworth was van origine een Engelsman, maar woonde sinds 1833 nabij 
Bern. Om gezondheidsredenen vertrok hij later naar Zuid Frankrijk. Uiteindelijk overleed hij op 
19 april1874 te Hyères. Hij liet zijn omvangrijke collectie na aan het Naturhistorisches Museum 
te Bem33>, terwijl ook het Naturhistorisches Museum te Basel (Dance, 1986: 226) schelpen uit 
zijn collectie bezit. Het is niet bekend of zich daarbij ook de type-exemplaren van de 
bovengenoemde soorten bevinden. 

In een briefvan 23 oktober 184434) meldde J.C. Koopman, die op 23 september 1843 tot 
honorair lid van Artis was benoemd en in Enkhuizen woonde, dat hij Artis enige schelpen 
schonk, die hij tijdens zijn verblijf op de Molukken had verzameld. De schenking werd op 
17 oktober 18448) (sic) geboekt. 

Eind oktober brachten Oltmans, Westerman en Frank wederom een bezoek aan Dalen in 
Rotterdam9). Ook ditmaal was een schenking het gevolg. Deze schenking werd op 6 november 
18448) geboekt. Een specificatie van deze, volgens omschrijving, fraaie collectie schelpen is niet 
aanwezig. 

In 184435) ontving Artis een brief van Meyer de Lachenal, die Artis in 1843 schelpen 
geschonken had. In deze Franstalige brief bood hij zijn diensten aan. Op malacologisch gebied 
heeft Meyer de Lachenal echter na zijn schenking geen bijdrage meer aan Artis geleverd. 
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In 184436) vond de eerste correspondentie plaats over de aankoop van de collectie van 
J. Cock Blomhoff (Smit, 1986: 60-61, nr. 316) (pl. XVI). Via zijn neef Pierson liet hij weten 
zijn natuurhistorische collectie, die ook een schelpenverzameling omvatte, aan Artis te willen 
verkopen. Westenrum wenste de collectie voor aankoop eerst te bezichtigen. Na de bezichtiging 
taxeerde Oltmans de waarde, waarna de collectie uiteindelijk in 184537) voor f 400 door Artis 
werd gekocht. Cock Blomhoffwas gedurende de periode 1816-1823 hoofd van de Nederlandse 
afvaardiging te Decima (Japan). De schelpen uit de collectie Cock Blomhoff, die tegenwoordig 
nog in de collectie van het ZMA aanwezig zijn, hebben dan ook zonder uitzondering Japan als 
vindplaats. Van de collectie bestaat een handgeschreven, weinig gespecificeerde, catalogus, 
waaruit men een indruk van de aankoop kan krijgen38>. Cock Blomhoff wordt genoemd in de 
Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 13 voorwoord, 21 Conus sieboldii Japon, Conus tessellatus 
var. Japon) en in de volgende andere catalogi: U1 , U2, B, H, BL en PV. 

1) GAA PA 395.1679 
2) GA 's Gravenhage 3/29.09.1790 nr. 4625 
3) Diverse infonnatie over de familie Oltmans is mondeling medegedeeld door JJ .A. Oltmans uit Maarssen 
(1991). 
4) CatalCJgue raisonni du célébre cahiMt Ik coquilles tkfeu Pie"e Lyonet ..... Le quel sera vendu publiquement en 
détail aux plus offrans ..... à la Haye en Hollantk Ie 21 avril1796. & jourssuivants. Par les libraires I. van Cleef & 
B. Scheurleer. De opbrengst van de veiling werd gepubliceerd in: Notitie der prijzen van het cabinet hoorns en 
schulpen, nagelaaien door wylen tkn heere P. Lyonet, zo als het zelve verlwgt is geworden tkn 21 apri/1796 door 
de boekverkoopers I. van Cleef en B. Scheurleer in den Hage. Deze publicatie is in het bezit van de Koninklijke 
Bibliotheek Albert I (Brussel). 
5) GAA PA 395.1953 
6) GAA PA 395.191 [Oltmans] 
7) GAA PA 395.1846 
8) GAA PA 395.1252 
9) GAA PA 395.191 [Dalen] 
10) ZMA Moll. Arch. Nr. 1 
11) GAA PA 395.100 
12) GAA PA 395.191 [Scheepmaker] 
13) NP 10 (1919) 28-30 aldaar 29-30. GAA: F Büchler, D.D. (korte biografie) 
14) GAA PA 395.191 [Büchler] 
15) GAA PA 395.203 [Büchler] 
16) Catalogus der uitmuntend geconditioneerde bibliotheek, ..... nagelaten door wijlen den wel-ed. gestr. heer 
DD. BachJer ..... Waarvan de ver/woping zal plaats hebben op zaterdag 1 juni en volgende dagen, door en ten huize 
van den boekhandelaar R.W .P. de Vries,firma C. WeddepohJ, ..... Amsterdam, ..... 1872 . Een geannoteerd 
exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels. 
17) GAA PA 395.191 [Serière] 
18) GAA PA 395.192 [Serière] 
19) HJ. Veth, Overzichtvan hetgeen, in het bijzonder door Nederland gedaan is voor de kennis der fauna van 
Nederlandsch-Indië, thesis (Leiden 1879) 107-108. 
20)NP 9 (1918) 386-389 aldaar 389. 
21) J. van der Hoeven, Eenige afwijkingen in den vorm van het hoofd, waargenomen bij een mannelijk voorwerp 
van Nautilus pompilius, Tijdschriftvoor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen 1 (1847) 67-73 aldaar 68. 
22) NA 43 (1950) 312-314 aldaar 313-314. 
23) W. Vrolik, Brief aan den hoog edel gestreng en heer J J. Rochussen, gouverneur-generaal van Neêrlands-Indi~ 
enz. enz. over het ontleedkundig zamenstel van den Nautilus pompilius ~ Tijdschrift voor de Wis- en 
Natuurkundige Wetenschappen 2 (1848) 1-23 aldaar 1. 
24) J. van der Hoeven, Bijdragen tot de ontleedkunidge kennis aangaantk Nautilus pompilius L., vooral met 
betrekking tot het mannelijke dier (Amsterdam 1856) 3-4. 
25) GAA PA 395.191 [Clarisse] 
26) Catalogus der mineralCJgische en natuurhistorische boeken .. .. . van het belangrijke mineralogische kabinet, ..... 
van tweefraaije verzamelingen hoorens en schelpen; ..... Nagelaten door wijlen den hoog-eerwaarden hoog-geleerden 
heer Joannes Clarisse, ..... en door wijlen tkn wel-etkien zeer-geleerden heer Walrand Cornelis Ladewijk 
Clarisse ..... Al hetwelk verkocht zal worden op vrijdag en zaturdag, den 14en en 15en januarij 1848, ..... door en 
ten huize van den boekhandelaar Frederik Muller, ..... Amsterdam . Een exemplaar van de veilingcatalogus, dat 
gedeeltelijk voorzien is van de opprengstprijzen, is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 
27) GAA PA 395.191 [MartensJ 
28) NA 3 (1905) 450-452 aldaar 451. 
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29) GAA PA 395.191 [Steurs] 
30) GAA PA 395.101 
31) GAA PA 395.192 [Steurs] 
32) R.J. Shuttleworth, Diagnosen neuer Mollusken, Mittheilungen der Naturforschenden Geselischaft in Bern 
(1852) 194 en 200. 
33) W. Kobelt, Robert James Shuttleworth t, Nachrichtsblatt der deutschen malakozoologischen Geselischaft 7 
(1875) 8. 
34) GAA PA 395.191 [Koopman] 
35) GAA PA 395.192 [Meyer] 
36) GAA PA 395.191 [Cock] 
37) GAA PA 395.192 [Cock] 
38) GAA PA 395.1878 

1845 

Dat Artis wijd en zijd bekend was geworden bewees wel een briefvan 17 januari 18451), die 
E. Liénard vanuit Port Louis (Mauritius) naar Artis verstuurde. Liénard was een verzamelaar, die 
contact met andere verzamelaars zocht Het is echter niet bekend of het hier ging om vader2) of 
om zoon Liénard Allebei woonden zij op Mauritius en verzamelden zij schelpen. Later datjaar 
zou Artis twee schelpen van Liénard als geschenk ontvangen. Deze schenking werd op 
3 november 18453) geboekt en op 11 november 1845 werd Liénard tot honorair lid van Artis 
benoemd. Liénard wordt één keer genoemd in de catalogi B en BL (Pedum spondyloideum var. 
Die go Garcia). Het betrof hier dus nog geen exemplaren van Murex lienardi. Dit was namelijk 
een soort, die pas in 18734) door Crosse (Dance, 1986) (pl. XX) beschreven werd. Ter ere van 
Liénard Jr. werd de schelp naar hem genoemd. Roeters van Lennep, die contact onderhield met 
Liénard Jr., was evenals Liénard Jr. en Crosse in het bezit van een syntype van Murex lienardi. 
Tijdens de veiling van de collectie Roeters van Lennep (1876) kocht W.N.M. van de Blocquery, 
die toen de schelpenverzameling van Artis beheerde, deze schelp (cat., 1876: 77, nr. 1668) voor 
f 5,00 voor de collectie van Artis5). Dit exemplaar van Murex lienardi maakt nog altijd deel uit 
van de collectie van het ZMA. Het was trouwens niet de enige soort, die naar Liénard vernoemd 
werd. Er bestaan in ieder geval nog de volgende eponymen: Anci/laria lienardii 6), 

Conus lienardi 7) en Helix lienardiana 8). Liénard Jr. publiceerde vijf maal in het Journal de 
Conchyliologie 9). 

V oor het uitbreiden van een collectie is doorgaans geld nodig. Dit kan verkregen worden door 
duplikaten uit de eigen verzameling te verkopen. Dit principe moet aan de basis hebben gestaan 
van de transactie, die op 20 februari 184510) plaatsvond en waarbij aan Vogelij voor f 61 aan 
schelpen werd verkocht. Het is niet bekend, welke schelpen ten gelde werden gemaakt 
Bestudering van het kasboekjell), dat Oltmans tussen 1 juni 1844 en 30 april1845 betreffende 
de schelpencollectie van Artis bijhield, wijst uit, dat ook aan andere verzamelaars werd verkocht 
en wel in die mate, dat aan het eind van deze periode de inkomsten (f 322,63) groter waren dan 
de uitgaven (f 54,96). Dit kasboekje is het enige, dat er betreffende de schelpenverzameling van 
Artis bekend is. Wellicht moestOltmans in het begin van zijn werkzaamheden voor Artis een 
overzicht van de inkomsten en de uitgaven bijhouden, terwijl dat in een later stadium wellicht niet 
meer nodig werd geacht. 

In een briefvan 25 april184512) berichtte J.W. Josephus Jina, dat hij Artis een collectie 
Oost en West Indische parels schonk. De schenking werd op 7 mei 1845 geboekt2). Het is niet 
waarschijnlijk, dat de parels, hoewel behorend tot het malacologisch aandachtsgebied, in de 
schelpencollectie zijn beland. In hetjaarboekje van 186413) maakteR T. Maitland melding van 
deze uit 40 verschillende soorten bestaande schenking. 

Op 6 juni 18452) werd de schenking door één van de oprichters van Artis, G.F. Westerman, 
bestaande uit een vijftal schelpen, geboekt. In de catalogus PV worden enige schelpen genoemd, 
die afkomstig waren van "mejuffrouw Maria Westerman". De mogelijkheid bestaat, dat zij met 
deze schenking in verband moet worden gebracht. 
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1) GAA PA 395.192 [Liénard] 
2) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 10 (1862) 99-101 aldaar 100. 
3) GAA PA 395.1252 
4) H. Crosse, Diagnoses Molluscorum novorum, JdC 21 (1873) 284-285 aldaar 284. Description de Mollusques 
nouveaux, JdC 22 (1874) 71-76 aldaar 74-75. 
5) Zie het geannoteerde exemplaar van de veilingcatalogus, dat in het bezit van de AB is 
6) A.C. Bernardi, Description d'espèces nouveUes, JdC 7 (1859) 301-303 aldaar 302. 
7) A.C. Bemardi & H. Crosse, Description d'espèces nouvelles, JdC 9 (1861) 49-51 aldaar 49-50. 
8) H. Crosse. Diagnoses de moUusques terrestres nouveaux, JdC 12 (1864) 282-286 aldaar 282-283. 
9) Index généraJ et systématique des matières contenues dans les vingt premiers volumes du Joumal de 
Conchyliologie (1850-1872) (Parijs 1878) 35-36.Index général et systématique des matières contenues dans les 
volumes XXI a XL du Journal de Conchyliologie (1873-1892) (Parijs 1897) 34. 
10) GAA PA 395.192 [Vogelij) 
11) GAA PA 395.3620 
12) GAA PA 395.192 [Josephus] 
13) R.T. Maitland, De woningen en voortbrengselen der schelpdieren, als voorwerpen voor handel en weelde, 
Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1864 185-195 aldaar 
189. 

1846 

P.J.B. de Perez, resident op Celebes en in augustus 1843 tot honorair lid van Artis benoemd, 
schreef op 27 juni 18461) een brief naar Artis, waarin hij de schenking van een exemplaar van 
Nautilus pompilius aankondigde. In 18472> verzond Westerman een brief naar Pi,ller, chirurg 
majoor 1e klasse in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, om de goede aankomst van het 
exemplaar van Nautilus pompilius te melden. Westerman vermoedde, dat eerdere brieven niet 
waren aangekomen. Pilier en De Perez waren waarschijnlijk wederzijdse bekenden, want bij een 
brief van De Perez uit 18453) bevindt zich een handgeschreven brochure van Pilier met de titel 
Kone en gemakkelijke wijze om dieren en planten te droog en en op te zetten . In deze brochure 
behandelde hij ook, hoe met schelpen om moest worden gegaan. Pilier heeft Artis in tegenstelling 
tot het RMNH nooit schelpen toegezonden. In een catalogus van de schelpenverzameling van het 
laatstgenoemde museum staan schelpen vermeld, die afkomstig zijn van Pilier 
(Horst & Schepman, 1894-1908). Een door Pilier verzameld exemplaar van Nanina trochus 
werd door Pfeiffer gebruikt voor een afbeelding3). 

Op 20 augustus 18464> werd de schenking van J. de Leeuw, bestaande uit enige schelpen, 
geboekt. 

1) GAA PA 395.194 [Perez) 
2) GAA PA 395.196 [Piller] 
3) L. Pfeiffer, Novitates conchologicae (Cassel1877-1879) dl.5 176-177, pl. 149, fig. 4-6. 
4) GAA PA 395.1252 

1847 

De eerste schenking op malacologisch gebied, die in 1847 werd geboekt, was afkomstig van 
J.J. van Veen. Zijn schenking, die bestond uit "een groote paerl" werd op 3 januari 18471) 
geboekt. 

Jarenlang was W.V. Koning, visser uit Zandvoort, de vaste leverancier van mos voor de 
rendieren van Artis. Met toestemming van de landeigenaren verzamelde hij dat in de 
duingebieden rond Zandvoort Eén of twee keer per jaar kwam hij langs om af te rekenen. De 
opbrengst van de verkoop van dit mos vormde een welkome aanvulling op zijn schrale 
inkomsten. In tegenstelling tot latere jaren leverde hij aanvankelijk ook nog wel eens schelpen 
aan Artis. Op zijn rekeningoverzicht van 22 februari 18472) stonden "9 zeehorens" en op zijn 
rekeningoverzicht van 26 oktober 18472) stonden "80 zeehorens". Vermoedelijk betrof het veel 
dezelfde en bo~endien algemene soonen, die waarschijnlijk allang in de verzameling 
venegenwoordigd waren en alleen werden gekocht om Koning niet teleur te stellen. Misschien is 
dit ook de reden, waarom hij in latere jaren geen schelpen meer leverde. 
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In een brief van 10 april 18473) kondigde De Serière de schenking van een 
schelpenverzameling aan Artis aan. De schenking werd op 14 april18471) geboekt De Serière 
verbleef gedurende de periode 1821-1845 in Nederlands Indië. Deze periode werd slechts 
onderbroken door een verlof van 1839 tot 1841. Het was waarschijnlijk tijdens dit verlof, dat hij 
de vraag van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen om een exemplaar van 
Nautilus pompilius op alcohol vernam (zie 1844). Na zijn terugkomst in Nederlands Indië 
bekleedde hij van 1842 tot 1845 de funcie van gouverneur van de Molukken. In deze periode 
voorzag hij eerst de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en vervolgens Artis van een 
exemplaar van Nautilus pompilius , terwijl hij tevens de schelpenverzameling bijeenbracht, die 
hij na zijn terugkomst in Nederland aan Artis zou schenken. De collectie was volgens de 
omschrijving van uitmuntende kwaliteit, terwijl ook de omvang niet gering moet zijn geweest, 
want schelpen uit deze collectie komen nog veelvuldig voor in de huidige collectie van het ZMA. 
De collectie is geheel in Nederlands Indië bijeengebracht, aangezien als vindplaats altijd 
"Molukken" wordt opgegeven. De Serière wordt niet alleen maar liefst vijftig keer genoemd in de 
Conidae-catalogus, maar hij wordt ook in het voorwoord van deze catalogus nadrukkelijk 
vermeld (Oltmans, 1869). Verder wordt hij nog genoemd in de volgende andere catalogi: 
U1, U2, A, B, H, BL, CYP en PV. 

In een brief van 17 juni 184 74 > meldde Meder de goede ontvangst van het doorlopende diploma 
van Artis en sprak zijn dank uit over de ontvangst ervan. Indien het hier om de al eerder 
genoemde J.C. Meder gaat, kan zijn overlijdensdatum (1845)5) niet in overeenstemming met de 
datum van deze brief worden gebracht 

In een brief van 26 juni 18476) meldde J. Turner, dat hij bij zijn afrekening één schelp te 
weinig in rekening had gebracht. Dit probleem zal ongetwijfeld opgelost zijn. Turner was een 
buitenlandse handelaar in naturalia Veel schelpen heeft Artis nooit van hem gekocht. Zijn naam 
komt voor in de volgende catalogi: U2, B, BL, CYP en PV. Volgens de catalogus van de 
collectie Van Heukelom7) is slechts één schelp uit deze collectie afkomstig van Turner (vol.l, 
fol.214) 

Op 31 juli 18471) werd de schenking van H.C. Muller, bestaande uit enige schelpen, geboekt. 
Muller was konvooiloper en vanaf de oprichting tot aan zijn dood op 24 juni 1849 bestuurslid 
van ArtisB>. Muller wordt genoemd in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 16 Conus betulinus 
Moluques) en in de volgende andere catalogi: U1, B, Hen BL. Schelpen, die afkomstig zijn van 
Muller en als vindplaats "Suriname" hebben, heeft Artis verkregen van een andere Muller, Henri 
Muller (1869). 

In een brief van 28 juli 18479) berichtte C.A. Schultze, woonachtig in huize Zeerust bij 
's Gravenhage over de schenking van een aantal schelpen aan Artis. De schenking werd op 
14 augustus 18471) geboekt. Over de aard en omvang van deze schenking is weinig bekend. 
Schultze komt voor in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 15 Conus achatinus Moluques, 
Conus ammiralis var. vice Amiral orient. Moluques, Conus ammiralis var. grand Amiral 
austral. Moluques, Conus aulicus var. Moluques, 19 Conus nicobaricus Nicobar) en in de 
volgende andere catalogi: U1, U2, Ben BL. 

Vanuit Brouwershaven schreef Enzlin op 6 augustus 184 710) een brief naar Artis, waarin hij de 
toezending aankondigde van een partij schelpen. Enzlin, die waarschijnlijk geen verstand van 
schelpen had, verzocht Westerman of hij de gewenste exemplaren eruit zou willen halen, naar 
waarde zou willen betalen en het restant weer terug zou willen zenden. Uit een concept van het 
antwoord van WestermaniO) blijkt, dat de zending van Enzlin niets bijzonders bevatte en daarom 
ongewijzigd werd teruggezonden. 

G. Scheepmaker, die, getuige eerder brievenll), altijd goed met Oltmans had kunnen 
opschieten, kreeg het steeds moeilijker met de in zijn ogen bekrompen manier, waarop Oltmans 
met de schelpenverzameling van Artis omging. In een brief van 21 augustus 184712) beklaagde 
hij zich hierover bij Westerman. Scheepmaker handelde volgens zichzelf altijd royaal 
tegenover Artis, terwijl, als Oltmans van een soort twee exemplaren bezat, hij zonder 
uitzonderinghet mooiste voor de collectie van Artis behield en Scheepmaker altijd met het 
mindere exemplaar afscheepte. Scheepmaker sprak de vrees uit, dat deze houding van 
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Oltmans op de lange duur de schelpencollectie van Artis niet ten goede zou komen. Artis is niet in 
het bezit gekomen van de collectie Scheepmaker, hetgeen wellicht hiermee verband houdt. Met de 
schelpenverzameling van Anis is het gelukkig, in tegenstelling tot wat Scheepmaker voorspelde, 
niet echt slecht afgelopen. 

Rond deze tijd bevond de eigenaar van de belangrijkste schelpenverzameling van dat moment, 
de Engelsman Hugh Cuming (Dance, 1986) (pl. XX), zich op het vaste land van Europa. 
Cuming moet wel haast een bescheiden man zijn geweest, want om de collectie van Van Lidth de 
Jeude te kunnen bezichtigen verzocht hij Westerman om hem van een aanbeveling te voorzien. 
Cuming was echter wijd en zijd bekend en Van Lidth de Jeude had ook zonder aanbeveling van 
Westerman Cuming wel toegang tot zijn collectie verleend. Toch schreefWesterman op 
18 september 184713) de gewenste aanbeveling. Cuming werd bij zijn eerste bezoek aan Artis, 
dat in september 1847 plaatsvond en waarbij hij tevens waarschijnlijk voor het eerst kennis 
maakte met Westerman en Oltmans, direkt tot honorair lid van Artis benoemd Later zou Artis 
verschillende keren schelpen van Cuming kopen. In Nederland onderhield Cuming niet alleen 
kontakt met Anis, maar verder ook met Dalen (cat., 1853: 62) en tussen 15 februari 1848 en 
16 augustus 1854 ook met het RMNH (Gijzen, 1938: 307). 

Uit alle voorafgaande tekst is gebleken, dat de toevoer van schelpen vanuit Nederlands Indië 
niet te wensen overliet. Van een toevoer van schelpen vanuit de Nederlandse gebieden in 
West Indië (de Nederlandse Antillen en Suriname) was echter tot nu toe nog geen sprake 
geweest Nadat A.H. Bisschop Grevelink14), die in dit gebied was geweest, Westerman had 
verteld over de schelpenrijkdom aldaar en hem had aangeraden contact te zoeken met Comelis 
Conradi, richtte Westerman zich in een briefvan 16 november 184715) tot Conradi, die 
gedurende de periode 1837-1855 predikant op Curaçao was16). Conradi antwoordde snel (brief 
van 16 december 1847)15), maar gaf geen gehoor aan het verzoek van Westerman, die hem 
gevraagd had zoölogisch materiaal en in het bijzonder schelpen te verzamelen voor Artis. 

1) GAA PA 395.1252 
2) GAA PA 395.195 [Koning] 
3) GAA PA 395.196 [Serière] 
4) GAA PA 395.195 [Meder] 
5) S. Kalff, Indische conchyliên. Schelpenverzamelaars uit den ouden tijd, De Natuur (1928) 205-214 aldaar 
205-206. 
6) GAA PA 395.196 [Turner] 
7) Deze catalogus is in het bezit van de AB. 
8) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1854 23-25. 
9) GAA PA 395.196 [Schultze] 
10) GAA PA 395.195 [Enzlin] 
11) GAA PA 395.191 [Scheepmaker] 
12) GAA PA 395.196 [Scheepmaker] 
13) GAA PA 395.195 [Lidth] 
14) NP 34 (1948) 146-154 aldaar 148-149. 
15) GAA PA 395.195 [Conradi] 
16) J. Hartog, Curaçao, van kolonie tot autonomie (1961) 846-847, 895, 1077 en 1146. 

1848 

De eerste malacologische correspondentie van 1848 was afkomstig van De Serière (brieven van 
13 en 15 januari en van 27 februari 1848)1). 

~ 1848 verkocht P.A.Bik2), een zwager van De Serière, een schelpenverzameling aan Anis. 
Bik was het hoofd van de Nederlandse handel op Japan en was op 8 januari 1844 tot honorair lid 
van A~s benoemd. In een brief van 25 april 18483) schreef hij Artis over de verkoop van zijn 
collec~e. Een dag later volgde de rekening3). V oor de collectie Bik geldt hetzelfde als voor de 
collectie Cock Blomhoff: alle schelpen hebben "Japan" als vindplaats. Bik wordt genoemd in de 
Conida~-cata!ogus (Oltman~, 1869: 13 voorwoord, 17 Conus crassus var. Japon, 18 
ConusJapomcus Japon) en m de volgende andere catalogi: Ul, U2, B, BL en PV. 
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De lijst van de schenkingen, die gedurende de periode 1848-ca. 1851 werden geboekt, is 
onvolledig, zcxlat de gegevens over schenkingen tijdens deze periode volledig afkomstig zijn uit 
de correspondentie. 

Zo schreef Oltmans op 1 oktober 18484) aan Westerman, dat hij een schenking had ontvangen 
van Verreaux en van Van Dosterwijk Bruijn. Verreaux had kort daalvoor zijn schenking al 
schriftelijk in een brief van 13 september 18485> aangekondigd. 

Van Dosterwijk Bruijn was een schelpenverzamelaar, die in 1837 tot de kopers had behoord bij 
de veiling van de collectie Voigt (zie 1842). Sinds de ballotage van 2 juni 18416) was hij lid van 
Artis. Er is niets bekend over de herkomst, de omvang en de uiteindelijke bestemming van de 
collectie Van Dosterwijk Bruijn. 

Na enige reizen te hebben ondernomen, vestigden de Franse gebroeders Edouard en Jules 
Verreaux zich in Parijs om aldaar te gaan handelen in naturalia. Artis ontving de schelpen nu nog 
als (kennismakings-) geschenk, doch later diende er voor de schelpen te worden betaald De 
omvang en de samenstelling van de schenking is niet bekend. Verreaux wordt genoemd in de 
volgende catalogi: U1, U2, B, BL en PV. Ook het RMNH onderhield een langdurige relatie met 
de gebroeders Verreaux (Gijzen, 1938: 333). 

De bovengenoemde schenkingen gaven Oltmans aanleiding om Westerman te vragen om meer 
ruimte voor de schelpenverzameling vrij te maken. 

1) GAA PA 395.198 [Serière] 
2) NP 62 (1976) 9-71 aldaar 22-23. 
3) GAA PA 395.197 [Bik] 
4) GAA PA 395.198 [Oltmans] 
5) GAA PA 395.198 [Verreaux] 
6) GAA PA 395.100 

1849 

In 18491) werd er van E. Verreaux een brief betreffende schelpen ontvangen. 

In een briefvan 4 juni 18492) berichtte H. Schlegel (Smit, 1986: 242, nr. 1354) (pl. XIV), als 
conservator werkzaam bij het RMNH, dat er voor Artis een kistje met schelpen afkomstig van 
Verreaux onderweg was. Waarschijnlijk was dit kistje vanaf de Nederlandse grens eerst naar 
Leiden gestuurd, omdat men blijkbaar niet bekend was met Artis. Ditmaal zal er geen sprake 
meer van een schenking geweest zijn. 

In een brief van 24 oktober 18493> betuigde R.J. van Lennep4), koopman en consul van 
Nederland te Smyrna (furkije), zijn dank voor de benoeming tot honorair lid van Artis. 

In een brief van 3 december 18495> van Deutz werd er niet over schelpen gesproken. 
Waarschijnlijk is Artis toch rond deze periode in het bezit gekomen van schelpen, die van Deutz 
afkomstig waren, aangezien Deutz namelijk voorkomt in de catalogi U1 en BL. 

Dat de werkzaamheden van Oltmans op prijs werden gesteld, blijkt uit het feit, dat hij in een 
brief van 24 december 18496) het bestuur van Artis bedankte voor een geschenk, dat hij had 
ontvangen. 

1) GAA PA 395.200 [Verreaux] 
2) GAA PA 395.200 [Schlegel] 
3) GAA PA 395.199 [Lennep] 
4) NP 44 (1958) 163-228 aldaar 218-219. 
5) GAA PA 395.199 [Deutz] 
6) GAA PA 395.200 [Oltmans] 

1850 

Cuming had bij een bezoek aan Nederland een schelp uit de collectie van Artis meegenomen om 
deze te laten beschrijven en af te laten beelden in de Proceedings ofthe Zoological Society of 
Lcmdon . Arthur Adams (Dance, 1986) (pl. XIX) beschreef deze nieuwe soort en noemde 
haar Panopaea japonica . Gezien de titel van het artikel verkeerde Adams blijkbaar in de 
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veronderstelling, dat de schelp deel uit maakte van de collectie Cuming, hetgeen niet het geval 
wasl>. In een briefvan 7 maart 18502> kondigde Cuming de terugzending van de schelp aan. De 
schelp is inderdaad teruggekomen en maakt tegenwoordig als holotype van de soort Panopaea 
japonica deel uit van de collectie van het ZMA. V oor zover bekend is dit de eerste schelp, die 
Artis in het buitenland door een deskundige liet beschrijven. In 1852 zou een tweede nieuwe 
soort, afkomstig van Artis, worden beschreven. Cuming kwam in zijn brief ook nog terug op 
zijn laatste bezoek aan Nederland. Het is niet bekend of dit zijn bezoek aan Nederland in 1847 
was. 

Op 8 januari 1850 overleed H.W. van Rossem, die tot de kopers had behoord bij de veilingen 
van de collecties van Raye van Breuketerwaard (1827) en Voigt (1837). De collectie Van Rossem 
werd tijdens een tweetal veilingen aangelxxlen. Op dinsdag 3 december 18503> werd te 
Amsterdam door J. de Vries, C.F. Roos en J.A. Brondgeest het eerste deel van de collectie 
Van Rossem geveild (pl. II). Er werden ondermeer 2 schelpenverzamelingen aangelxxlen. 
De eerste verzameling bestond uit 100 laden schelpen, waarbij 35 laden fossiele schelpen. 
Deze verzameling werd per lade tegelijk aangelxxlen. Diverse laden werden echter in 
verschillende kleinere gedeelten verkocht. De tweede verzameling bestond uit 30 laden. 
Deze verzameling, die naast schelpen ook andere naturalia bevatte, werd in één koop 
aangelxxlen. Naast deze verzamelingen werden er ook nog enige exemplaren van grote 
schelpensoorten los aangeboden. Bij deze veiling werden er schelpen gekocht door: Oltmans, 
Roeters van Lennep, Scheepmaker, Blaauw, Emaus de Micault, Lodese, Buscher, A. Wolff, 
Engelberts, G. de Vries en door de makelaars van deze veiling De Vries, Brondgeest en Roos. 
G. de Vries en Engelberts waren waarschijnlijk makelaars, die, hoewel niet bij deze veiling 
betrokken, in opdracht van derden hebben gekocht (zie 1862). 

Tijdens deze veiling kocht Artis zowel de mineralogische ( cat. : 15-19) (j 1 00) als de 
geologische (cat.: 20) (j 32) verzameling uit de collectie VanRossemen bovendien 34 van de 
35laden fossiele schelpen (cat. : 12-13, lade 66-99) (j 64,50). Niet ten onrechte stelde Maitland 
(1863: LX), dat deze aankopen de basis vormden voor de paleontologische verzameling van 
Artis, waarmee in 1851 werd begonnen (pl. IX). 

In 1866 kocht Artis het kabinet van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Naast een 
vergoeding, die uiteindelijk f 800 bedroeg, was Artis bereid in ruil voor dit kabinet haar 
verzameling ertsen en mineralen aan de Maatschappij af te staan. In deze verzameling waren ook 
de ertsen en mineralen uit de collectie Van Rossem opgenomen. De Maatschappij, die echter geen 
interesse had in de verzameling ertsen en mineralen, gaf zijn secretaris, J.G.S. van Breda (Smit, 
1986: 43, nr. 214), toestemming om de verzameling, ter completering van zijn eigen 
verzameling, van Artisover te nemen4>. 

In een brief van 13 mei 18505> meldde M.C. Verweijde, een Amsterdammer met relaties in 
Suriname, dat hij Artis diverse voorwerpen, waaronder zeven schelpen, schonk. Het is niet 
bekend, om welke schelpen het ging. Verweijde was op 11 augustus 1841 tot honorair lid van 
Artis benoemd. 

Het verzoek van Oltmans in 18486) om meer ruimte voor de schelpen werd blijkbaar 
gehonoreerd, want op 19 juli 18507) werd er een brief voor de gebroeders Verreaux geschreven, 
waarin gevraagd werd om toezending van schelpen. V oor zover het bekend is, werd er niet direct 
aan dit verzoek gehoor gegeven. De eerste contacten met buitenlandse handelaren in schelpen 
(Cuming, Verreaux) werden in deze periode gelegd In een later stadium zouden de buitenlandse 
contacten alleen maar uitgebreider worden. 

Van 24 september 185()8) dateert een lijst met schelpen, die door het RMNH aan Artis werden 
afgestaan. Het is niet bekend of het een schenking of een ruil betrof. De lijst bestond uit 
46 nummers (42 en 4) schelpen. Gezien de vindplaatsen van de schelpen (Rode Zee, Nijl en 
Middellandse Zee) betrofhet naar alle waarschijnlijkheid materiaal, dat dit museum had 
verkregen uit zendingen van S.W. Ruyssenaers9>, diplomatiek agent en consul-generaal van 
Nederland te Alexandrië (Gij zen, 1938: 113) en/ of van Clot Bey, gewezen inspecteur-generaal 
van de Geneeskundige Dienst in Egypte (Gijzen, 1938: 103) (Horst & Schepman, 1894-1908). 
In geen enkele catalogus wordt het RMNH genoemd als vorige eigenaar van een schelp. 
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In 1851 ondernam Artis een, waarschijnlijk vruchteloze, poging om van Ruyssenaers zelf, die op 
9 juli 1851 tot honorair lid van Artis was benoemd, nog een aantal schelpen te verkrijgen. Tussen 
8 oktober 1853 en 11 juni 1858 ruilde Van Heukelom schelpen met het RMNH (Gijzen, 1938: 
313). Het was waarschijnlijk door ruil met dit museum, dat Van Heukelom in het bezit kwam 
van één schelp (Avicula aegyptiaca, vol.3, fol.46), die afkomstig was van Ruyssenaers. 
M.M. Schepman (Smit, 1986: 241, nr. 1347) (pl. XVII) stond gedurende een langere periode 
(15 juli 1872-30 november 1908) in contact met het RMNH (Gijzen, 1938: 328). Tijdens deze 
periode schonk Schepman schelpen aan het museum en determineerde hij schelpen voor het 
museum. In ruil daarvoor werden hem schelpen uit de collectie van het museum geschonken. 
Waarschijnlijk is hij op deze wijze in het bezit gekomen van schelpen, die van Ruyssenaers 
afkomstig waren. Beide collecties kwamen uiteindelijk in Amsterdams bezit Bij zijn dood op 
16 apri11872liet Van Heukelom zijn collectie na aan Artis en na de dood van Schepman op 
19 november 1919 werd tijdens een veiling op 10 juni 1920 de gehele collectie Schepman 
gekocht door M. Weber (Smit, 1986: 300-301, nr. 1662) voor de Universiteit van Amsterdam. 
Op deze indirekte wijze werden er toch meer schelpen verkregen, die van Ruyssenaers afkomstig 
waren. Clot Bey had de eer, dat er twee schelpensoorten naar hem vernoemd werden 
(Bul/a clotbeyi en Ostrea ciotbeyi )10), 

In 1850 verscheen de eerste jaargang van het Franse malacologische tijdschrift Journal de 
Conchyliologie (JdC ). De eerste lijst van abonnees11) vermeldt de namen van slechts een drietal 
Nederlandse verzamelaars: Herklots, F.J.M. Rethaan Macaré12) (Smit, 1986: 223, nr. 1253) en 
Scheepmaker. 

1) A. Adams, Descriptions of new species of shells from the Cumingian collee ti on, Proceedings of the Zoological 
Society of Lontion 17 (1849) 169-170 aldaar 170. 
2) GAA PA 395.201 [Cuming] 
3) Catalogus van eene uitgebreide verzameling naturaliën, ..... eeneverzameling hoorns en schelpen, 
versteeningen, ..... zeldzaam zoo volledig voorkomend kabinet van mineralen en metalen; ..... Alles geheel en alleen 
nagelaten door wijlen den wel-edelen zeer geleerden heer H. W. van Rossem, ..... Al hetwelk verkocht zal worden op 
dingsdag den 3den december 1850, ..... te Amsterdam, door Jeronimo de Vries, Cornelis François Roos en Johannes 
Albertus Brandgeest . Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
4) J.A. Bierens de Haan, De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch musewn van natuurlijke historie; het 
kabinet van naturaZien van de Holandsche Maatschappij der Wetenschappen 1759-1866 (Haarlem 1941) 77-78. 
5) GAA PA 395.202 [Verweijde] 
6) GAA PA 395.198 [Oltmans] 
7) GAA PA 395.202 [Verreaux] 
8) De lijst is in het bezit van het Nationaal Natuurhistorisch Museum. 
9) NA 43 (1950) 408-410 aldaar 410. 
10) L. Bellardi, Catalo go ragionato dei fossili nummulitici d'Egitto della raccolta del regio museo mineralogica di 
Torino (Turijn 1854) 6, 27. 
11) Liste des souscripteurs-fondateurs, J dC 1 ( 1850) .4 29-4 32 aldaar 4 31-4 32. 
12) NA 42 (1949) 1-4 aldaar 2-3. 

1851 

Op 6 en 13 februari 18511) schreef Van der Noordaa uit Dordrecht een brief aan Artis, waarin 
hij een collectie fossielen, hoorns en schelpen te koop aanbood. De collectie was grotendeels 
bijeengebracht uit het gebied rond de Sint Pietersberg en omvatte 350 nummers. Een eerste 
specificatie van de collectie was bijgesloten. De collectie werd niet door Artis gekocht Het is 
niet bekend, wat er uiteindelijk met deze collectie is gebeurd 

Op 23 februari 185!2) werd door Van Maanen (Smit, 1986: 168, nr. 965) een brief geschreven 
over een tweetal schelpen uit de collectie Dalen, die Artis tijdelijk in haar bezit had. Dalen had 
inmiddels te kennen gegeven de schelpen terug te willen ontvangen. Vermoedelijk betrof het hier 
een tweetal schelpen, die Oltmans ter determinatie waren toegezonden. 

Nadat hij tot gouverneur generaal van Nederlands Indië was benoemd, maar nog voordat 
hij naar dat gebied vertrok, werd A.J. Duymaer van Twist3> (Smit, 1986: 78, nr. 419) het 
honorair lidmaatschap van Artis aangeboden. In dezelfde brief van 22 februari 18514) werd 
Duymaer van Twist reeds verzocht zich te willen inzetten voor Artis. In een brief van 
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2 maart 18514) sprak Duymaer van Twist zijn dank uit over het hem toegekende honoraire 
lidmaatschap en zei toe zich voor Artis te zullen inspannen. Hij hield woord en schonk 
verschillende keren voorwerpen aan Artis. Het duurde echter wel enige tijd, voordat zijn 
schelpenverzameling in Amsterdams bezit kwam. Pas in 1930 schonk namelijk C. Leemans5) 
(vBJ, 1939: 183), zoon van de pleegdochter van Duymaer van Twist, de schelpenverzameling 
van zijn grootvader aan het ZMA. De handgeschreven catalogus van deze verzameling bevindt 
zich in de AB. De schelpen zijn thans in de collectie van het ZMA te vinden. 

Gedurende de periode 14-16 april 18516> werd te Amsterdam door Frederik Muller een 
verzameling boeken en schelpen geveild, die was nagelaten door VanRossemen door "een ander 
Lietbebber te dezer stede" (pl. In. Bij de boekenverzameling bevonden zich ook malacologische 
boeken (cat.: 22-25, nr. 1-49, 33-34, nr. 171-190). Aangezien er op 3 december 1850 al 
schelpen uit de collectie Van Rossem geveild waren, moet het niet uitgesloten worden, dat de hier 
aangeboden schelpen afkomstig waren van de onbekende verzamelaar. Toch zal er naar deze 
veiling verwezen worden als de tweede veiling van de collectie Van Rossem. De kopers van 
schelpen waren: Oltmans, Van Heukelom, Roeters van Lennep, Scheepmaker, Blaauw, 
Emaus de Micault, Reezia en M (Frederik Muller ?). 

In de catalogus van de collectie Van Heukelom wordt Van Rossem vreemd genoeg niet 
genoemd. Zijn naam komt slechts één keer voor in een catalogus (U2). Het gaat om een 
exemplaar van Voluta hamillei. Deze soort werd in 18707) door Crosse beschreven, zodat de 
schelp ongeveer 20 jaar on gedetermineerd in de collectie van Artis heeft gezeten. 

In een brief van 3 mei 18518) meldde J. Keeman, gezagvoerder van het schip "Jacob Catz" en 
woonachtig te Dordrecht, dat hij Artis enige voorwerpen op alcohol schonk. Hierbij bevonden 
zich ook schelpen. Keeman werd vriendelijk dankgezegd voor zijn schenking. Volgens het 
jaarboekje van 18539) is de schenking van Keeman in het "afgeloopen boekjaar" 
binnengekomen. 

In een brief van 13 mei 18511 O) kwam de verkoop van de schelpencollectie van jonkheer 
J.P. Six van Hillegomll ) ter sprake. Six van Hillegom verkocht zijn schelpenverzameling, die in 
een Ambon houten kast werd bewaard, voor f 1.000 aan Artis. Er diende in twee termijnen van 
f 500 te worden betaald. Deze aankoop van Artis is historisch gezien de interessantste, die er op 
malacologisch gebied tot 1851 werd gedaan. Six van Hillegom had de schelpencollectie, die hij 
aan Artis verkocht, niet zelf bijeengebracht. Dat was gedurende de 18e eeuw door Brandt 
gedaan. 

J.C. Brandt was de eigenaar van een enorme schelpenverzameling, die vele zeldzaamheden 
bevatte. Uit geannoteerde veilingcatalogi blijkt, dat hij tot de kopers behoorde bij de veilingen 
van de schelpenverzamelingen van A. Seba (14 april1752 en volgende dagen, Amsterdarn)12) 
(Smit, 1986: 249-250, nr. 1392) (pl. I, XIII), W. Baart (13 april1762 en volgende dagen, 
Amsterdam)13) (Smit, 1986: 15, nr. 59) (pl. I) en A. Leers (20 mei 1767 en volgende dagen, 
Amsterdam)14) (Smit, 1986: 152, nr. 898) (pl. n, terwijl hij ongetwijfeld nog wel een aantal 
andere veilingen zal hebben bezocht. Bij de veiling van de collectie Seba kocht Brandt een grote 
hoeveelheid, voornamelijk algemene schelpen (in nagenoeg alle gevallen meerdere exemplaren 
per soort). Tevens kocht Brandt bij deze veiling voor f 380 het kabinet (=kast) van Seba. Bij de 
veilingen van de collectie Baart en van de collectie Leers kocht Brandt naast het meer algemene 
materiaal ook een aantal zeldzamere schelpen15). Een aantal schelpen uit de collectie Brandt zijn 
afgebeeld in de boekenreeks van Knorr16). 

Na de dood van Brandt op 26 april 1791 werd zijn schelpenverzameling op 23 oktober 179217) 
en volgende dagen te Amsterdam geveild (pl. n. De veiling kan, zover het de 
schelpenverzameling betreft, in zeven onderdelen worden verdeeld: 
1. de basisverzameling van Brandt, die al zijn topstukken bevatte. Deze verzameling werd met de 
bijbehorende kast en bloc aangeboden, voorzien van een handgeschreven catalogus, die ook 
gebruikt was bij het samenstellen van de veilingcatalogus. 
2. een verzameling, die soort voor soort werd aangeboden. 
3. een verzameling, die lade voor lade werd aangeboden. 
4. een kleine verzameling, die met kast en bloc werd aangeboden. 
5. idem. 
6. een aantal grote, losse schelpen, geschikt om te gebruiken als decoratie. 
7. een aantal bakken en manden met schelpen, die extra aan de veiling werden toegevoegd. 
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Zoals wel te verwachten viel, werd de veiling door vele kopers bezocht, te weten: Van Winter 
(= P. van Winter), Z. Händler, Handler, Havesman, J. Bond (J. Bon), Bennet (Bonnet) 
(= J.A. Bennett), Woldman (Wolsman), Burtain (Burtin) (= François Xavier Burtin), Raay 
(= Raye van Breukelerwaard), Vosmaar (Fosmar, Fosma)(= A. Vosmaer), A. Bosman, 
Knolman (Knolleman), Marcus, C. Alders, Posthumus, Branché, Engelbronner 
(== C.C.E. d'Engelbronner), Boerrigter, Arroy (A. Rooy), Stoutenburg (Stoutenberg) 
(= T.J. Stoutenberg), Voogd(= Voigt), Leonhardi, A. Doublet, Windler, J. Knobbe, Berntly, 
G. Franke, Trok, G. Klijn, W. Beyers, Presscher, B. Ham, Turk, Feyh, Avink, Ristenpatt, 
Dants, Bevoord (= C. van Bevoordt), Lange, Knoop, Homfree, Taussijn en Vuurstein. 

Uit de bovenstaande lijst behoorden J. en P. Posthumus, J. Havesman, A. Bosman, 
J.H. Handier en F.C. Feyh tot de makelaars van de veiling. Zij kochten tijdens deze veiling voor 
niet nader aangegeven opdrachtgevers. Over de collecties van de overigen is in het kort het 
volgende bekend: 
- Z. Händler: een makelaar, die niet aan deze veiling verbonden was en waarschijnlijk voor een 
opdrachtgever kocht18). 
- Ristenpatt: tijdens de veilingen van de collecties d'Engelbronner (1804) en Dentzel (1809) was 
J. Ristenpan één van de makelaars. Indien het hier om dezelfde persoon gaat, zal hij 
waarschijnlijk voor een opdrachtgever hebben gekocht 
- A. Doublet: tijdens de veiling van de collectie Dentzel werden er ook schelpen gekocht door een 
Doublet. Het is niet bekend of het om dezelfde persoon gaat 
- J.A. Bennett (Smit, 1986: 22, nr. 103): zijn collectie is verloren gegaan bij de 
buskruitontploffmg in Leiden in 1807. 
- F.X. Burtin: doctor in de medicijnen en persoonlijk arts van Charles de Lorraine. In opdracht 
van keizer Jozef 11 hield hij zich bezig met het bijeenbrengen van natuurhistorische voorwerpen 
als fmanciële investering voor de toekomst19). Zowel Charles de Lorraine als keizer Jozef 11 
waren ten tijde van deze veiling echter al overleden, zodat Burtin niet in opdracht van hen kan 
hebben gekocht. Het is niet bekend, waar de schelpen, die Burtin bij deze veiling heeft gekocht, 
momenteel te vinden zijn. 
- Raye van Breukelerwaard: zijn collectie werd in 1827 geveild. Kopers waren ondermeer: 

Van Rossem, Draak, Van Klinken berg, Dalen en het RMNH. 
-A. Vosmaer20) (Smit, 1986: 293-294, nr. 1632): adviseur en beheerder van de 
natuurhistorische collecties van prins Willem V en zelf eveneens eigenaar van een 
natuurhistorische collectie. Beide collecties bevatte schelpen. Het is niet bekend, voor wie hij bij 
deze veiling kocht De natuurhistorische collecties van prins Willem V werden tijdens de Franse 
Revolutie door de Fransen geconfisqueerd. Na de Revolutie vonnde deze collectie één van de 
pijlers bij de oprichting van het RMNH in 1820. De schelpencollectie, die de Leidse hoogleraar 
S.J. Brugmans (Smit, 1986: 46, nr. 237) na de Revolutie weer uit Parijs had opgehaald, vormde 
het fraaiste en volledigste deel van de gehele collectie, die door hem weer naar Nederland was 
teruggebracht. Volgens een opgaafvan 23 oktober 1822 bevatte de collectie van het RMNH 
180 schelpen (Gijzen, 1938: 42). Het is niet bekend of de betreffende schelpen nog als zodanig 
herkenbaar in de collectie van dit museum te vinden zijn. De collectie Vosmaer werd op 17 maart 
18()()21) en volgende dagen te 's Gravenhage geveild (pl. 1). 
- C.C.E. d'Engelbronner22) (Smit, 1986: 81, nr. 438): zijn collectie is op 4 december 180423) 
en volgende dagen te Amsterdam geveild (pl. 11). 
- T.J. Stoutenberg (Smit ,1986: 263, nr. 1470): zijn collectie is op 27 augustus 1799 geveild. 
- Voigt: handelaar in naturalia waaronder schelpen; zijn collectie is in 1837 geveild (zie 1842). 
Aangezien Voigt handelaar was, valt er weinig te zeggen over de aanwezigheid van schelpen, 
afkomstig uit de collectie Brandt, in de collectie Voigt, zoals die werd geveild 
- C. van Bevoordt (Smit, 1986: 27, nr. 134): zijn collectie is op 27 mei 179924) en volgende 
dagen te Amsterdam geveild. 

Van de overige kopers is, op één uitzondering na, niets bekend. Die uitzondering is 
P. van Winter25) (Smit, 1986: 305, nr. 1698). Hij was namelijk degene, die de hoofdcollectie 
van Brandt, waarin al zijn topstukken vertegenwoordigd waren, en bloc kocht voor f 3.300. 
Van Winter liet zijn schelpenverzameling na zijn dood op 20 april1807 na aan zijn 
dochter L.J. van Winter (Smit, 1986: 305, nr. 1697), die op 13 februari 1822 te 
Amsterdam trouwde met H.Six van Hillegom 11) (Smit, 1986: 256, nr. 1422). 
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J. de Vries schreef in een briefvan 7 juli 1827 aan H.C. van Hall26), dat Six van Hillegom in het 
bezit was van de schelpencollectie van zijn schoonvader. Nadat zijn vrouw op 28 februari 1845 
was overleden, overleed H. Six van Hillegom op 24 augustus 1847, waarna de schelpencollectie 
in het bezit van hun zoon kwam, die de verzameling op zijn beurt aan Artis, waarvan zijn vader 
in 1838 tot honorair lid was benoemd, verkocht. 

Toen Van Winter in 1792 de collectie kocht was een notenhoutenkabinet bij de koop 
inbegrepen. Six van Hillegom verkocht de collectie aan Artis echter in een kast van een andere 
houtsoort, namelijk Ambon hout, zodat er sprake moet zijn geweest van overplaatsing van de 
collectie in een andere kast 

Het is niet duidelijk of de omvang van de collectie tussen 1792 en 1851 is gewijzigd. Het is 
ook niet bekend, of en wat er sindsdien nog uit deze collectie is geruild, verkocht of 
weggegeven. Zo bevatte bij voorbeeld de collectie Van Heukelom volgens de catalogus van deze 
verzameling een exemplaar van Cymbium miltonis uit de collectie Brandt (vo1.1, fo1.104). 
Van Heukelom was waarschijnlijk door ruil in het bezit gekomen van deze schelp. 

De handgeschreven catalogus27) van de collectie Brandt in het Nederduits, Frans en Latijn 
geeft echter de oorspronkelijke omvang weer. Veel schelpen uit de collectie Brandt zijn voorzien 
van een met potlood geschreven nummer in de mond en/ of van een klein opgeplakt etiketje met 
de tekst "ex Mus. Brandt obüt 1791" (pl. IX) of alleen "ex Mus. Brandt". In de catalogus 
noteerde Oltmans bij verschillende nummers de systematische namen. Hij was waarschijnlijk 
tevens verantwoordelijk voor de met potlood geschreven nummers in de mond van de schelp. 
Deze nummers blijken te corresponderen met de nummering, zoals deze in de catalogus 
voorkomt. Dit gegeven kan zeer bruikbaar zijn. Wanneer van een schelp niets bekend is over de 
herkomst, dan kan een met potlood geschreven nummer in de mond betekenen, dat de 
betreffende schelp uit de collectie Brandt afkomstig is. Aan de hand van de catalogus kan dit 
gecontroleerd worden. 

De bovengenoemde aankoop vormde een belangrijke uitbreiding van de schelpencollectie van 
Artis, hetgeen ondermeer af te leiden valt uit de het voorwoord en de inhoud van de 
Conidae-catalogus, waarin deze collectie veelvuldig en uitgebreid wordt genoemd (Oltmans, 
1869). Brandt wordt verder nog genoemd in de volgende andere catalogi: U1, U2, A, B, H, BL 
enPV. 

Doordat de meeste belangrijke schelpen van Brandt in deze collectie te vinden waren, bestaat de 
mogelijkheid om aan de hand van geannoteerde veilingcatalogi van een aantal bijzondere soorten 
met grote zekerheid aan te geven, dat Brandt de desbetreffende schelpen bij de veiling van de 
collectie Baart of van de collectie Leers heeft gekocht Ook een aantal schelpen uit de collectie 
Brandt, die in de boekenreeks van Knorr16) afgebeeld zijn, blijken nog aanwezig te zijn in de 
collectie van het ZMA. In de bovengenoemde boeken worden echter hoofdzakelijk schelpen uit 
de collectie Houttuyn (Smit, 1986: 130, nr. 741) afgebeeld. Een aantal schelpen, die zijn 
afgebeeld als schelpen uit de collectie Houttuyn, bleken eveneens deel uit te maken van de 
collectie van het ZMA28). Hierdoor mag geconcludeerd worden, dat Brandt ook schelpen heeft 
gekocht bij de veiling van de collectie Houttuyn, die in 1787 te Amsterdam plaatsvond. 

In een brief van 12 juni 185129) van J amrach aan Artis werd een rekeningoverzicht van recente 
aankopen van Artis gegeven. Hieruit blijkt, dat Artis op 27 april 1851 voor f2 1 Os een exemplaar 
van Conus zonatus en voor f 11 een "Lot cabinet shells" had gekocht. In de Conidae-catalogus 
(Oltmans, 1869: 22) wordt bij Conus zonatus niet gemeld, dat de desbetreffende schelp van 
Jamrach afkomstig is. Een specificatie van de rest van de aankoop is niet bekend. Het is voor 
zover bekend de grootste aankoop van schelpen, die Artis ooit bij Jamrach heeft gedaan, zodat de 
vermelding van Jamrach in de catalogi U1, B, BL en PAP zeer waarschijnlijk verband houdt met 
deze aankoop. 

Op 17 augustus 185130) schreef Westerman een brief aan Ruyssenaers te Rotterdam, 
waarin Westerman meldde, dat Artis tot dat moment nog niet het toegezegde doosje 
met schelpen had ontvangen. V oor zover bekend heeft Artis nooit schelpen van 
Ruyssenaers persoonlijk ontvangen. Al eerder is vermeld, hoe uiteindelijk toch nog 
schelpen, afkomstig van Ruyssenaers, in Amsterdam terecht zijn gekomen. 
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Op 22 augustus 185131) schreef Westerman wederom een brief naar Rotterdam. Dit maal naar 
Comelder (cargadoor o.i.d.), want volgens een cargo-lijst zou er in Rotterdam een kistje met 
schelpen aangekomen zijn, waarvan Westerman klaarblijkelijk vennoedde, dat het voor Artis 
bestemd was. Hij informeerde daarom, wie de eigenaar van de schelpen was. In een brief van 
23 augustus 185!31> antwoordde Comelder, dat de schelpen voor Duura en Versteeven waren 
bestemd. Het is niet bekend, welke bestemming Duura en Versteeven, een verfhandel te 
Rotterdam (Nieuwehaven wijk 12 nr. 287)32), aan de schelpen hebben gegeven. 

Op 22 september 185133) werd er naar Dalen een brief geschreven, waarin deze werd bedankt 
voor zijn schenking van schelpen. Volgens hetjaarboekje van 185234) werd de schenking 
gedurende het "afgeloopen boekjaar" geboekt. Het is niet bekend, om welke schelpen het hier 
ging. 

In een brief van 25 september 185135) werd er een herhaald verzoek om schelpen te verzamelen 
verronden naar Conradi op Curaçao. Ook deze keer ronder resultaat (zie 1847). 

Op 10 oktober 185136) schreef Olnnans een brief, waarin hij mededeelde, dat hij voor f 400 de 
schelpen van Bik had gekocht. Het gaat hier waarschijnlijk om een tweede verzameling schelpen, 
die van Bik werd gekocht. In 1848 vond de eerste aankoop plaats van een collectie schelpen van 
Bik. 

Op een rekeningoverzicht van Jarnrach van 15 oktober 185129) stonden ondermeer schelpen 
genoemd. Het is niet bekend, om welke schelpen het gaat 

In een briefvan 8 november 185}37) meldde J.H. Claus Jr., apotheker te Amsterdam, dat hij 
kort geleden een aantal schelpen en parels had ontvangen, die hij spoedig aan Artis rou 
schenken. Korte tijd later (19 december 1851)35) schreef Claus, dat hij 350 schelpen had 
ontvangen, die hij eveneens aan Anis rou schenken. Claus had blijkbaar relaties, die hem 
regelmatig van schelpen konden voorzien. De schenking van Claus wordt in het jaarboekje van 
185338) vermeldt. 

In een briefvan 10 november 185J39) meldde Temminck de schenking van een aantal schelpen 
aan Anis. Een specificatie van de schenking bevindt zich bij de brief. 

1) GAA PA 395.204 [Noordaa] 
2) GAA PA 395.204 [Maanen] 
3) NP 3 (1912) 394-399 aldaar 396. 
4) GAA PA 395.203 [Duymaer] 
5) NP 21 (1933-1934) 228-239 aldaar 239. 
6) Catalogus van eene conchylwlogische en mineralogische bibliotheek, ..... voorts van eenfraai kabinet hoorens 
en schelpen ..... Alles nagelaten door wijlen den wel-edelen zeer geleerden heer H. W. van Rossem, ..... en een ander 
liefhebber te dezer stede. De verkooping zal plaats hebben op maandag den 14 apri/1850 (sic) en volgende 
dagen, ..... door en ten huize van den boekhandelaar Frederik Muller, ..... te Amsterdam, bij Frederik Muller. 1851 . 
Een gedeeltelijk geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van het ZMA 
afdeling Malacologie. 
7) H. Crosse, Diagnose d'une espèce nouvelle deVoluta, JdC 17 (1869) 278. Descriptions d'espèces nouvelles, 
JdC 18 (1870) 97-109 aldaar 97-99. 
8) GAA PA 395.203 [Keeman] 
9) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1853 79. 
10) NA 44 (1951) 304-324 aldaar 320. 
11) GAA PA 395.204 [Six] 
12) Catalogus van de uitmuntende cabinetten, met allerley soorten van ongemeene schoone gepolyste hoorns, 
dub/et-schelpen, ..... En nagelaten door wylen den heere Albertus Seba, .... . Dewelke verkogt zullen worden door de 
makelaars Th. Sluycer, J. Schut en N. Blinkvliet, op vrijdag den 14. apri/1752. en volgende dagen, ..... te 
Amsterdam . Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de UBA afdeling Zeldzame 
handschriften. 
13) Catalogus van een extra uytmuntend kabinet van allerley zoorten van zeer ongemenefraaije en schoone 
gepolyste hoorens en doublet-schelpen, ..... verzamelt en nagelaten, door wylen den heer Willem Baart, ..... dewelke 
verkogt zullen worden door de makelaars Nicolaas Blinkvliet en Hendrik de Winter. Op dingsdag den 
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13 apri/1762. en volgende dagen, ..... te Amsterdam. Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het 
bezit van de AB 
14) Systematische catalogus van een uitmuntend kabinet van by uitstek zeer ongemeene schoone hoorens en 
doublet-schelpen ..... by een verzaamelt en naagelaaten, door wy/en de wel edele gestrenge heer Arnoud Leers, ..... 
Al het welke zal verkogt werden op woensdag den 20 mey 1767. en volgende daagen, ..... tot Amsterdam. door de 
makelaars N. Blinkvliet, H. de Winter en I.M. Kok. Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het 
bezit van de AB. 
15) De kavel nummers, die Brandt kocht tijdens de veilingen van de collecties van Baart en van Leers, worden 
genoemd in Bijlage 3. 
16) G.W. Knorr, Les délices des yeu.x et de i' esprit ou colleerion générale des differentes espèces de coquillages que 
la merrenferme (Nurnberg 1760-1773), deel5, pl. 1, fig. 1-3; pl. 6, fig. 1-2; pl. 7, fig. 1-2; pl. 26, fig. 1-7. 
17) Uitmuntende catalogus van 1UllUW' en konst, bevattende eene zeer uitgebreide collectie van hoorens en 
doubletschu.lpen, ..... by een gebragt door wylen den heer Joan Coenraad Brandt, .. ... Welk alles verkogt zal worden 
op dingsdag den 23 october 1792, en volgende dagen, ..... door de makelaars J. Posthumus, J. Yver, J. Havesman, 
G.W. van Ophoven, P. Posthumus, A. Bosman, JR. Hand/er, A. Byvoet, F.C. Feyh, W.H. de Mol, J. Tideman 
enT. Bruyn. Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
18) Catalogus van een voortreffelijk veel bekend en altoos beroemd kabinet, ..... zeehoornen en genoegzaam alle 
compleete doublet schu.lpen waaronder veele kostbare en zeldzame soorten ..... nagelaten door een daar voor óyna 
overal beroemd en bekend liefhebber ..... 8 maart1820 ..... Amsterdam, .. ... makelaarsPieter Posthumus, 
Gerrit de Vos en Zacharias Händler. Uit de titelpagina van een exemplaar van deze veilingcatalogus, dal in het 
bezit van de bibliotheek van Teylers Museum is, blijkt dus, dat Zacharias Händler één van de makelaars tijdens 
deze veiling was. 
19) R. Duchamps, Notes historiques sur la malacologie en Belgique, lnformations de la Societe Beige de 
Malacologie 10 (1982) 5-50 aldaar 8. 
20) NP 30 (1944) 365-379 aldaar 367. 
21) Cata/ogue ..... de coquillages & de mineraux: delaissés par jeu m. Arnout Vosmaer, .... . Dontla vente publique 
sefera à la maison du defunt dans Ie Hooge Nieuwstraat, Ie 17 mars 1800. &jours suivans par B. Scheur/eer, 
libraire à la H aye . Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus bevindt zich in het familie-archief V osmaer, 
Algemeen RijksArchief, afdeling 2 ('s Gravenhage). 
22)NP 5 (1914) 105-109 aldaar 106. 
23) Catalogus van een ..... cabinet van natuur/yke historie ..... in een keurige, en nette verzameling van hoorns, 
schelpen en zeegewassen ..... eenig en alleen venameld en nagelaaten door wylen den heer C.C.E. d'Engelbronner. 
Al hetwelk verkogt zal worden op dingsdag den 4 december 1804, en volgende dagen, te Amsterdam ..... Ten 
overstaan van de makelaars: P. Posthumus, G. de Vos, J. van Diest, J. Ristenpatt, G. Steenhoff, 
G. van Blyenburgh, J. in den Berken Junoir en P.J. Staedel. De bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van 
de Belangen des Boekhandels is in het bezit van een exemplaar van de veilingcatalogus 
24) Naamlijst en korte beschrijving, van een alleruitmuntendst kabinet, der natuurlijke historie ..... Nagelaaten by 
wijlen den heer Cornelis van Bevoordt. Het welk verkocht zal worden te Amsterdam, ..... op maandag den 27en 
mei} 1799. en volgende dagen, ..... door de makelaars Theodorus van Otten, Abraham Ypelaar, Johannes Buys en 
Joan Calkoen. Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van het Rijksprentenkabinet 
25) NA 46 (1953) 389-394 aldaar 391. 
26) NP 61 (1975) 102-145 aldaar 113. 
27) Deze catalogus is in het bezit van de AB. 
28) Zie noot 16: pl. 18, fig. 1-2; pl. 19, fig. 2 
29) GAA PA 395.203 [Jamrach] 
30) GAA PA 395.204 [Ruyssenaers] 
31) GAA PA 395.203 [Comelder] 
32) Deze informatie is afkomstig van J.G.B. Nieuwenhuis uit Rotterdam. 
33) GAA PA 395.203 [Dalen] 
34) Jaarboekje van hetKoninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Art is Magistra, voor het jaar 1852 99 
35) GAA PA 395.203 [Conradi] 
36) GAA PA 395.204 [01trnans] 
37) GAA PA 395.203 [Claus] 
38) Zie noot 9: blz. 80 
39) GAA PA 395.204 [Temminck] 

1852 

J.C. Dumont, arts bij de Rijkswerf te Amsterdam, werd in februari 1852 tot honorair lid 
van Artis be~oe.~. Zijn schenkï_ng, die in hetjaarboekje van 18531) wordt genoemd, zal 
dus waarschiJnliJk rond deze penode hebben plaatsgevonden. Dumont komt voor in de 
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Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 15 Conus aurantius lndes Orient, 16 Conus cedonulli var. 
mappa Antilles, Conus cedonulli var.trinitarius Antilles, 17 Conus clavus Moluques, 
Conus generalis var. Moluques, 18 Conus glaucus Sumatra) en in de volgende andere catalogi: 
U1, U2, A, B, H, BL, CYP en PV. 

Van der Hucht, hoofdcorrespondent van Artis in Batavia, schreef in een brief van 23 april 
18522), dat hij zich aanbood om voor Artis dieren te verschepen, omdat hij vennoodde niemand 
anders voor deze opdracht te kunnen vinden. 

Op 25 mei 18523) werd aan De Waal, handelaar in naturalia in Rotterdam, een brief 
geschreven. De Waal werd gevraagd Oltmans, die voor het eerst naar Engeland ging om levende 
dieren op te halen, te instrueren over de wijze, waarop dat aangepakt moest worden. De Waal 
had daar als handelaar de nodige kennis van en omdat hij een zakenrelatie van Artis was, werd hij 
door Westennan hiervoor benaderd. 

Rogue, gepensioneerd luitenant-kolonel en woonachtig op het Vrijthof te Maastricht, schreef 
op 25 oktober 18524) een brief aan Artis met daarbij een lijst van schelpen, die hij zocht De 
bovengenoemde De Waal had hem naar Artis verwezen. Vermoedelijk heeft er geen transactie 
met Rogue plaatsgevonden, want de schelpen, die hij zocht, waren te zeldzaam. Het is niet 
bekend, hoe Rogue aan zijn schelpen kwam en waar zijn verzameling is gebleven. 

In een briefvan 5 november 18525) berichtte G. Scheepmaker dat hij Artis een tweetal schelpen 
schonk. Het is niet bekend, om welke schelpen het ging. In dezelfde brief aan Westerman 
schreef Scheepmaker weer negatief over Oltmans, gelijk hij in 1847 al eens had gedaan. 

Op 26 november 18526) schreef Maitland vanuit Leiden een brief aan Artis, waarin hij zijn 
wetenschappelijke diensten aanbood. 

Van 2 december 1852 dateert het artikel "De papier-nautilus" van L.A.J. Burgersdijk 
(Smit, 1986: 49, nr. 259) (pl. XVIIT) uit Breda, dat verscheen in hetjaarboekje van 18537). 

In 18528) ontving Oltmans wederom een geschenk van Artis als dank voor zijn verleende 
diensten. Oltmans had het in 1852 dan ook druk gehad met de verplaatsing van de 
schelpencollectie vanuit het hulpmuseum naar de eerste zaal van het Groote Museum, die in 1852 
geopend was (Maitland, 1863: LVIT). 

Het belangrijkste, wat er betreffende de schelpenverzameling van Artis in 1852 plaatsvond, 
was echter de publicatie van de beschrijving van een nieuwe soort van het geslacht Helix . 
De beschrijving had plaatsgevonden aan de hand van een schelp, die van Artis afkomstig was en 
daarom werd de nieuwe soort heel toepasselijk Helix rnagistra genoernet De auteur, L. Pfeiffer 
(Dance, 1986), publiceerde de beschrijving in het Zeitschriftfür Malakozoologie 9). Het is niet 
bekend, hoe Artis aan deze schelp is gekomen, maar het zal ongetwijfeld een recente aanwinst 
zijn geweest. Tijdens de tweede veiling van de collectie Van Rossem ( 1851) werden een aantal 
oogedetermineerde schelpen van het geslacht Helix aangeboden. Artis (in de persoon van 
Oltmans) behoorde tot de kopers tijdens deze veiling, zodat de mogelijkheid bestaat, dat de 
schelp bij deze veiling werd gekocht. 

In 1852 (vBJ, 1939: 173) zou Artis schelpen gekocht hebben bij Bernardi, handelaar in 
schelpen te Parijs en later directeur van het Journal de Conchyliologie .Waar dit gegeven op 
gebaseerd is, is niet bekend. 

1) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor hetjaar 1853 80 
2) GAA PA 395.205 [Hucht] 
3) GAA PA 395.206 [Waal] 
4) GAA PA 395.206 [Rogue] 
5) GAA PA 395.206 [Scheepmaker] 
6) GAA PA 395.205 [Maitland] 
7) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1853 97-112 
8) GAA PA 395.206 [Oltmans] 
9) L. Pfeiffer, Diagnosen neuer Heliceen, ZfM 9 (1852) 91-95 aldaar 91-92. 
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1853 

Op 13 januari 1853 zou prof. Bleekrode in het Polytechnisch Museum te Amsterdam een lezing 
houden. Voor deze lezing had hij 2 schelpen (van het geslacht Argonaura) nodig. Van Emden, 
die ook hierbij betrokken was, richtte zich daarom in een tweetal brieven (12 en 13 januari 
1853)1) tot Westerman met het verzoek om dergelijke schelpen van Artis te mogen lenen. De 
gevraagde schelpen werden uitgeleend en Westerman werd uitgenodigd om bij de lezing 
aanwezig te zijn. Het is niet bekend ofWestennan de lezing heeft bezocht. De schelpen zijn in 
ieder geval in goede staat teruggebracht 

Korte tijd later werd er van Braak:man2), expediteur, het bericht ontvangen, dat hij van 
Verreaux uit Parijs naturalia had ontvangen, die voor Artis bestemd waren en dat hij deze 
voorwerpen had doorgezonden. Een lijst van Verreaux uit 18533) met daarop 138 nummers, die 
te koop aangeboden werden, hoort waarschijnlijk bij deze zending. Door middel van liggende 
streepjes is aangegeven, wat er door Artis werd behouden uit deze zending. In een brief van 
22 maart 18534) werd Verreaux bedankt voor de schelpen, die toegezonden waren. In een brief 
van 15 november 18534) schreefVerreaux, dat er een rijke schelpenverzameling was 
binnengekomen, waarin zich ondermeer een exemplaar van Rosteliaria reeterostra bevond. 
V oor zover bekend is Artis uit deze verzameling nooit iets gezonden. 

Op 24 oktober 1852 was Dalen overleden, waarna op 23 juni 18535) en volgende dagen te 
Rotterdam onder de directie van Van Baaien en Zn. de veiling van zijn collectie plaatsvond 
(pl. lil). Naast zijn boeken- en insectenverzameling werd ook zijn schelpenverzameling geveild. 
Dalen behoorde bij de veiling van de collectie Raye van Breukelerwaard (1827) tot de kopers, 
terwijl hij volgens het voorwoord van de veilingcatalogus ook relaties had onderhouden met 
Engelse schelpenverzamelaars en wel in het bijzonder met Cuming (zie 1847). Tijdens zijn leven 
had Dalen verschillende keren schelpen aan Artis geschonken (zie1844 en 1851). 
De belangrijkste aankoop van Artis tijdens deze veiling was echter niet van malacologische, maar 
van entomologische aard. Artis kocht namelijk voor f 1.850 de gehele collectie Coleoptera 
(kevers) van Dalen6). Er werden daarnaast ook enkele schelpen gekocht. Andere kopers van 
schelpen tijdens deze veiling waren: het RMNH, Roeters van Lennep, Van Heukelom, 
J. Voorhoeve H.Czn.7) (Smit, 1986: 293, nr. 1627) (pl. XV), Atteveld, Roos, Rethaan 
Macaré8), B (=Van Baaien?), De Waal, Clement, Van der Heyden, Verlooren (=Verloren van 
Themaat ?), Thompson, Kramer, Duuring, Petri (boekhandelaar te Rotterdam), Th. Löbbecke9), 
Anteunnis (?) en Emaus de Micault. 

Uit de afdeling Conchifères kocht Artis: 
Cytheria cygnus 1 ex. f 1,50 (cat., 1853: 65, nr. 212); Unio heros 1 ex. f 3,00 (68, nr. 436); 
Ostrea sp. 1 ex. f 2,00 (72, nr. 754). 

Uit de afdeling Mollusques kocht Artis: 
Patelia sp. 1 ex. f 1,00 (73, nr. 67); Dolabe/la rhumphii 2 ex. (74, nr. 165); Dolabel/afragi/is 
1 ex. (74, nr. 166); samen met nr. 165: f 3,75; Trochus imperialis 1 ex. f 9,25 (85, nr. 1129*). 

Hoewel Van Heukelom vrij veel schelpen kocht tijdens deze veiling, wordt daarvan geen 
melding gemaakt in de catalogus van zijn verzameling. 

V oor zover bekend bevatte de collectie Dalen slechts één type-exemplaar en wel van de soort 
Bulla albocincta . Tijdens de veiling werd deze schelp (74, nr. 160) als onderdeel van de 
nummers 159-162 voor f 3,60 gekocht door het RMNH. 

In een briefvan 15 juli 185310) meldde G.W. van Barneveld Kooij, dat hij Artis een 
platvormige papier nautilus schonkll). Van Barneveld Kooij was al sinds 6 januari 1841 
honorair lid van Artis. 

Op 18juli 185312) schreefT.J. Eyken Sluyters een brief aan Artis, waarin hij zijn dank 
~tsprak over het hem toe~~ken~e hon<?raire li~tschap van f\rtis. Op d~t moment verbleef hij 
m Amsterdam, later zou hiJ Artis vanrut Paramanbo op verschillende manteren van dienst zijn. 

Op 19 oktober 185313) schreefB.W.A.E. baronSloet tot Oldhuis14), die op 1 juni 1852 tot 
honor~ !id van Artis .was !Jenoemd, een tJ?e~ aan Artis, waarin hij namens de "Overijsselsche 
Vereemgmg tot Ontwikkeling van de ProVInciale Welvaart" om een schenking voor hun 
~useum, dat in Zwolle gevestigd was, vroeg. Deze schenking zou kunnen worden samengesteld 
wtde 
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doubletten van Artis. Sloet tot Oldhuis had ook schelpen op zijn verlanglijs~e staan. Om Artis 
over de streep te krijgen schonk Sloet tot Oldhuis een verzameling Overijsselse delfstoffen aan 
Artis. Kort hiervoor (15 september 1853)15) had De Serière al een brief aan Artis geschreven, 
waarin hij het voorstel had gedaan om de doubletten uit de schelpenverzameling, die hij in 1847 
aan Artis geschonken had, ter beschikking te stellen aan Sloet tot Oldhuis. Wellicht ging het niet 
geheel van harte, maar op 2 juni 185415) werd een brief naar De Serière geschreven, waarin werd 
gemeld, dat er een doosje schelpen naar Sloet tot Oldhuis was verzonden. Het is niet bekend, om 
hoeveel en om welke schelpen het ging. Na opheffing van het bovengenoemde museum zijn de 
schelpen terecht gekomen in het Museum "Natura Docet" te Denekampl6). 

1) GAA PA 395.207 [Emden] 
2) GAA PA 395.207 [Braakman] 
3) ZMA Moll. Arch. Nr. 2 
4) GAA PA 395.208 [Verreaux] 
5) Catalogue ..... d'une collection magnifiques de mollusques ..... qui ontfonné Ie célèbre cabinet defeu 
mr. C. Dalen, .... . la vente publique se fera jeudi 23 juin 1853 et jours suivants, ..... à Rotterdam, sous la direction 
de mm. J. van Baaien & Fils, et par Ie ministère des notaires mm. P.G. Dalen & N. Lambert. 
Het Löbbecke-Museum is in het bezit van een exemplaar van de veilingcatalogus. waarvan in ieder geval het 
onderdeel "Mollusques" volledig geannoteerd is. Het ZMA bezit hiervan een kopie. 
6) Kevers uit de collectie Dalen maken tegenwoordig deel uit van de entomologische collectie van het ZMA als 
onderdeel van de wgenaamde Artis-collectie (mededeling B. Brugge, maart 1991). Een handgeschreven catalogus 
van de collectie Coleoptera van Dalen is te vinden in de AB. In deze catalogus bevindt zich ook een telegram, 
waannee De Waal de aankoop van deze colléctie voor Artis aan Westerman berichtte. 
7) NP 69 (1985) 265-361 aldaar 277-280. 
8) Een specificatie van de aankopen van Relhaan Macaré tijdens deze veiling wordt gegeven in Bijlage 4. 
9) W. Kabelt, Museum Loebbeckeanum, Nachrichtsblatt der Deutschen Malalcozoologischen Geselischaft 36 
(1904) 81-87. 
10) GAA PA 395.207 [Barneveld] 
11) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1855 95 
12) GAA PA 395.207 [Eyken] 
13) GAA PA 395.208 [Sloet] 
14) NA 44 (1951) 345-397 aldaar 359, 362. 
15) GAA PA 395.210 [Serière] 
16) Deze informatie is telefonisch medegedeeld door V enema, directeur van het Natuurhistorisch Museum te 
Enschede (1990). 

1854 

Op een rekeningoverzicht van 4 maart 18541> bracht Jamrach een exemplaar van 
Cypraea thersites in rekening. 

Op 2 juli 1854 overleed G. Scheepmaker. Zoals al eerder vermeldt, was Scheepmaker eigenaar 
van een grote schelpencollectie. Hij was bevriend met zowel Westerman als Oltmans, hoewel zijn 
vriendschap met de laatste in de loop der jaren wel enigszins leek te zijn bekoeld. In een brief van 
16 augustus 18542) schreef zijn weduwe, dat de schelpenverzameling en bloc was verkocht aan 
Voorhoeve. In het voorwoord van de veilingcatalogus van de collectie Voorhoeve (1872) stond 
geheel juist vermeld, dat de aangeboden verzameling de collectie Scheepmaker bevatte. In de 
periode 25-27 januari 18553) werd te Amsterdam door Frederik Muller de boekenverzameling 
van Scheepmaker geveild (pl. lll). Deze verzameling bevatte vele boeken en tijdschriften over 
malacologie (cat. 1855: 19-23, nr. 342-414). 

In tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse verzamelingen in die tijd bevatte de collectie 
Scheepmaker diverse type-exemplaren. Het is niet bekend of V oorhoeve van dit feit op de hoogte 
was. Evenmin is het bekend of de samensteller van de veilingcatalogus van de collectie 
Voorhoeve (=Van Baaien) hiermee bekend was. In ieder geval stonden de type-exemplaren uit 
de collectie Scheepmaker in deze catalogus, zonder dat de bijzondere status van de schelpen er bij 
was vermeld Gezien de opbrengsten beseften de kopers in de meeste gevallen waarschijnlijk 
wel, dat het om bijzondere exemplaren ging. De beschrijvingen van de type-exemplaren uit de 
collectie Scheepmaker verschenen in de periode 1850-1852. Het gaat om de volgende soorten: 
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Helix bernbicodes 5); Helix conospira 5); Helix cymatodes 7>; Helix donovani 5); Helix gigas 4); 

Helix gypsacea 4); Helix hemisphaerion 5); Helix intusplicata 5); Helix loxotropis 4>; Helix 
margaritis 4); Helix moluccensis 4); Helix scheepmakeri 4>; Helix zebra 4>; Auricula 
scheepmakeri 9); Avicula (Meleagrina) atro-purpurea 6); Avicula cornea 6); Aviculajaponica 6); 

Avicula plicatula 6); Cyrena eximia 6>; Macha scheepmakeri 6>; Solen tirnorensis 6>; Spondylus 
sanguineus 6); Thracia scheepmaken 6).V erder werd er een keer verwezen naar een 
Helix carocolla 7) uit de collectie Scheepmaker en werden een exemplaar van Bulimus 
contrarius 8) en een exemplaar van Bulimus sinistralis 8> uit de collectie Scheepmaker afgebeeld. 
De soort Helix trochus 5) werd, hoewel al eerder beschreven, nog eens opnieuw beschreven aan 
de hand van een exemplaar uit de collectie Scheepmaker. 

Het bovenstaande lijstie, evenals de veilingcatalogus van de collectie Voorhoeve, maken 
duidelijk, dat vooral de landslakken in de collectie Scheepmaker goed vertegenwoordigd waren. 
De Helicidae en Bulimulidae in de collectie Scheepmaker waren zelfs door Pfeiffer persoonlijk 
geëtiketeerdlO). Scheepmaker behoorde tot de kopers tijdens de twee veilingen van de collectie 
Van Rossem (1850 en 1851), maar kocht toen echter niet erg veel schelpen. Scheepmaker 
behoorde tot de eerste Nederlandse abonnees van hetlournal de Conchyliologie 3> (1850-1853) 
(zie 1850). Hij was verder ook abonnee van het Duitse Zeitschriftfür Malakozoologie 3) 
(1846-1854). Wellicht onderhield hij uitgebreide ruilcontacten met andere abonnees van deze 
tijdschriften. Scheepmaker maakte in ieder geval verschillende buitenlandse reizen, waarbij hij 
andere schelpenverzamelaars bezocht10>. In een briefvan 12 november 184111) vroeg 
Scheepmaker G.B. Sowerby (Dance, 1986), een Engelse malacoloog en handelaar in schelpen, 
om informatie over beschikbare catalogi en schelpen, want hij wilde graag zijn collectie 
uitbreiden. Het is niet bekend of Sowerby deze brief heeft beantwoord en of Scheepmaker ooit 
schelpen van Sowerby heeft gekocht. 

Hieronder zal getracht worden aan te geven, waar de bovengenoemde exemplaren uit de 
collectie Scheepmaker zijn gebleven. 

Helix gigas is een synoniem voor Helix brookei . Tijdens de veiling van de collectie 
Voorhoeve werd een exemplaar van Helix brookei (cat., 1872: 25, nr. 297) tezamen met de 
nummers 298-301 voor f 12,50 verkocht aan Löbbecke. Het exemplaar van Helix brookei, dat 
tijdens de veiling werd aangeboden, was niet het uit de collectie Scheepmaker afkomstige type 
van Helix gig as, zodat Löbbecke niet in het bezit van het type-exemplaar van Helix gigas is 
gekomen12). Voorhoeve was wel in het bezit geweest van het type van Helix gigas, maar het is 
onduidelijk, waar deze schelp is gebleven. 

Een exemplaar van Helix gypsacea, Helix trochus en Helix conospira (25, nr. 290, 291 en 
295) werd als onderdeel van de nummers 286-296 aan Oltmans verkocht voor f 31. De volgende 
schelpen werden eveneens door Oltmans gekocht: 
Een exemplaar van Helix loxotropis (31, nr. 755) tezamen met de nummers 753 en 754 voor 
f 4,15. 
Een exemplaar van Helix scheepmakeri (33, nr. 857) voor f 12,50. 
Twee exemplaren van Helix zebra en één exemplaar van Helix moluccensis (33, nr. 841-842) 
tezamen met het nummer 840 voor f 6,15. 
Een exemplaar van Helix margaritis (33, nr. 843) tezamen met het nummer 844 voor f 5,00. 
Een exemplaar van Auricula scheepmakeri (38, nr. 1227) voor f 10. 

Alle bovengenoemde aankopen door Oltmans zijn tegenwoordig nog in het bezit van het ZMA. 
Oltmans kocht echter tijdens de veiling van de collectie Voorhoeve niet alleen voor Artis, maar 
ook. voor Van Heukelom. Volgens de catalogus van de collectie Van Heulcel om was hij in het 
beZit van de type-exemplaren van: Helix gypsacea (vol.2, fol.5), Helix conospira (vol.2, 
fol.6), Helix mo/uccensis (vol.2, fol.71), Helix zebra (vol.2, fol.71), Helix margaritis (vol.2, 
fol.71) en Helix scheepmakeri (vol.2, fol.72). Kort na de veiling overleed Van Heukelom en 
kwam zijn gehele schelpenverzameling in het bezit van Artis. 

Een exemplaar van Helix hemisphaerion (29, nr. 600) werd samen met nummer 599 voor 
f 1,25 gekocht door Hennann Arnold. Arnold was een Duitse schelpenverzamelaar uit 
Nordhausen13>. Het is niet bekend, wat er met zijn verzameling is gebeurd. 
Een exemplaar van Helix bernbicodes (29, nr. 548) werd als onderdeel van de nummers 
547-550 voor f 7,50 gekocht door Roeters van Lennep. Tijdens de veiling 
van de collectie Roeters van Lennep (1876) werd de schelp samen met een exemplaar 
van een andere soort voor f 8,00 verkocht aan Sowerby (cat., 1876: 47, nr. 958). 
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Een exemplaar van Helix intusplicata (28, nr. 493) werd als onderdeel van de nummers 464-496 
voor f 6,50 verkocht aan Löbbecke. 
Een exemplaar van Helix donovani (26, nr. 339) werd als onderdeel van de nummers 337-340 
voor f 6,00 verkocht aan Roeters van Lennep. Tijdens de veiling van de collectie Roeters van 
Lennep werd de schelp tezamen met 6 andere schelpen verkocht voor f 18, maar de koper is niet 
bekend (cat., 1876: 47, nr. 966). 
Een exemplaar van Cyrena eximia (8, nr. 510) werd voor f 1,30 verkocht aan Roeters van 
Lennep. Tijdens de veiling van de collectie Roeters van Lennep werd wel vermeld, dat het een 
type-exemplaar betrof (cat., 1876: 73, nr. 1542). De schelp werd toen voor f 7,50 door 
Löbbecke gekocht 
Spondylus sanguineus wordt in de veilingcatalogus niet genoemd Bij controle bleek de schelp 
wel in het bezit van het ZMA te zijn. 
Twee exemplaren van Solen tirnorensis (2, nr. 59) werden voor f 1,00 samen met nummer 60 
door Roeters van Lennep gekocht Bij de veiling van de collectie Roeters van Lennep maakte 
deze schelp wellicht deel uit van nummer 1409 (cat, 1876: 67). Dit kavel werd voor f 5,00 door 
Sowerby gekocht. 
Een synoniem voor Macha scheepmakeri is Solen scheepmakeri . Een exemplaar van 
Solen scheepmakeri (2, nr. 77) werd voor f 5,00 gekocht door Löbbecke. 
Thracia scheepmakeri, Avicuiajaponica, Avicuia cornea, Avicuiap/icatuia en 
Avicula (Meleagrina) atro-purpurea komen in de catalogus van de veiling van de collectie 
V oorhoeve niet voor en bij controle is gebleken, dat de desbetreffende schelpen in ieder 
geval niet in het ZMA te vinden zijn. 
Een exemplaar van Helix cymatodes (31, nr. 705) werd samen met nummer 704 voor f 5,00 
gekocht door Roeters van Lennep. Tijdens de veiling van de collectie Roeters van Lennep werd 
de schelp onder nummer 882 aangeboden (cat., 1876: 44) en samen met 3 andere schelpen voor 
f 8,50 aan een onbekende koper verkocht. 
Zeven exemplaren van Helix caracol/a (en variëteiten) (28, nr. 524-527) werden als onderdeel 

van de nummers 523-527 voor f 7,00 aan Löbbecke verkocht. 
Twee exemplaren van Bulimus contrarius (35, nr. 1041) werden samen met nummer 1042 voor 
f 2,50 aan Löbbecke verkocht. 
Vier exemplaren van Buiimus sinistralis (35, nr. 1030) werden samen met de nummers 
1027-1029 voor f 2,25 eveneens aan Löbbecke verkocht. De collectie Löbbecke bevindt zich 
tegenwoordig in het Löbbecke-Museum, Düsseldorf. 

In de veilingcatalogus van de collectie Roeters van Lennep wordt verder nog een 
Mactra scheepmakeri (cat., 1876: 67, nr. 1402) genoemd. Samen met 6 andere schelpensoorten 
werd deze schelp voor f 3,50 verkocht aan een onbekende koper. De soort Mactra scheepmakeri 
komt niet voor in de bovengenoemde lijst, terwijl het waarschijnlijk toch een soort betreft, die in 
verband moet worden gebracht met Scheepmaker. (Misschien Thracia = Mactra ?) In dezelfde 
veilingcatalogus wordt ook een tweetal exemplaren van Fascia/aria scheepmakeri (cat., 1876: 
14, nr. 201-202) genoemd. Tijdens de veiling werden deze schelpen voor respectievelijk f 3,00 
en f 2,00 aan een onbekende koper verkocht. Ook voor deze schelpen geldt, dat zij 
waarschijnlijk in verband dienen worden gebracht met Scheepmaker. 

In een brief van 12 juli 185414) vroeg Meursinge een deel van de Thesaurus conchyliorum 15) 
te leen. Het boek werd hem ter beschikking gesteld en later weer in goede orde terug ontvangen. 

Van Eyk, expediteur, schreef 23 september 185416) een brief, waarin hij melding maakte van 
de ontvangst van een kist naturalia van Verreaux uit Parijs. Van Eyk zou zorg dragen voor het 
verdere vervoer naar Amsterdam. Het is niet bekend of deze zending ook schelpen bevatte en zo 
ja, of deze door Artis gekocht zijn. Verreaux schreef in 185417> wel een brief aan Artis, waarin 
het al eerder besproken exemplaar van Rostelfaria reeterostra weer ter sprake kwam. 

Op 5 en 6 oktober 185418) werd te Leiden door C.C. van der Hoek en E.J. Brilleen collectie 
van C .G.C. Reinwardt geveild, die hoofdzakelijk uit mineralen bestond, maar ook schelpen 
bevatte (cat. : 13-14, a-q) (pl. ITI). Het is niet bekend, wie de schelpen, die per lade tegelijk 
werden aangeboden, bij deze veiling gekocht heeft. Er is één schelpensoort naar Reinwardt 
vernoemd: Limopsis reinwardtii 19). 
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Evenals Sloet tot Oldhuis ontving Th. F. Uilkens (Smit, 1986: 278, nr. 1544) in 1854 van 
Artis schelpen. Uilkens had op 1 januari 1854 te Wehe (Groningen) de Maatschappij voor 
land- en tuinbouw De Marne opgericht. Aan de Maatschappij was naast een proeftuin een 
"Kabinet van Natuurlijke historie, Plantkunde en Ethnologie" verbonden. Uit een brief, die 
Uilkensop 12 november 18542°) aan Artis schreef, blijkt, dat Artis hem schelpen had 
toegezonden voor het bovengenoemde museum, waarvan Uilkens directeur was. Uilkens 
onderhield niet alleen een regelmatig contact met Artis, maar tussen 16 oktober 1854 en 26 mei 
1861 ook met het RMNH (Gijzen, 1938: 332). Er wordt verondersteld, dat het museum in 1868 
vanwege te hoge exploitatiekosten is verkocht Het is niet bekend, op welke wijze en aan wie het 
museum verkocht is en waar zich nu de schelpen uit dit museum bevinden21). 

In een brief van 14 november 185422) schreef J.H. Donker Curtius23) (pl. XVIII), hoofd van 
de Nederlandse delegatie op Decima (Japan) en in 1853 tot honorair lid van Artis benoemd, dat 
hij een Japanse geleerde had gevonden, die hij met Artis bekend had gemaakt. Donker Curtius 
had zelf geen verstand van de natuurlijke historie, maar dacht op deze manier Artis toch van 
dienst te zijn geweest De persoon, waar het om ging was K.R.M. Motoske. Er is niets meer 
over hem bekend bij huidige Japanse malacologen24). 

In een brief van 5 december 185425) introduceerde Fairmain uit Parijs zich bij Artis als 
handelaar in naturalia. Ook schelpen behoorden tot zijn aandachtsgebied. Voor zover bekend 
heeft Artis nooit zaken met Fairmain gedaan. 

Volgens het jaarboekje van 1855 zijn er tussen mei 1853 en december 1854 een tweetal 
schenkingen binnengekomen. 

De eerste was afkomstig van R.J. van Lennep (zie 1849) en bestond uit een collectie schelpen 
uit de Rode Zee. 

De tweede was afkomstig van W. Jarman26), 2e luitenant der infanterie, en bestond ondermeer 
uit enige West Indische schelpen27). De schenking van West Indische voorwerpen laat zich 
verklaren, doordat de vader en een broer van Jarman belangrijke functies op de Nederlandse 
Antillen hadden. 

1) GAA PA 395.209 [Jamrach] 
2) GAA PA 395.210 [Scheepmaker] 
3) Catalogus van eene zeer belangrijke boekverzameling over natuurlijke historie, bijzonder echter over 
conchyliologie en entomologie, .. .. . Gedeeltelijk nagelaten door den wel-edelen heer 
G. Scheepmaker Wzn .. ... Waarvan de verkooping geschieden zal den 25,26 en 27 januarij 1855 , te Amsterdam, 
door en ten huize van den boekhandelaar Frederik Muller. Journal de Conchyliologie: blz. 19, nr. 343; Zeilschrift 
für Malakozoologie : blz. 19, nr. 344. Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
4) L. Pfeiffer, Beschreibungen neuer Landschnecken, ZfM 7 (1850) 81-89 aldaar 81-84. 
5) L. Pfeiffer, Beschreibung neuer Landschnecken, ZfM 8 (1851) 10-16 aldaar 10-11 en 14-15,25-29 aldaar 26-27. 
6) G. Dunker, Diagnoses Molluscorum novorum, ZfM 9 (1852) 49-62 aldaar 51-52, 55-57 en 59. 
A viculacea nova, ZfM 9 (1852) 73-80 aldaar 73-76. 
7) L. Pfeiffer, Diagnosen neuer Heliceen, ZfM 9 (1852) 91-95 aldaar 92. Ueber Helix carocolla Linn., und deren 
nächst verwandte Arten, ZfM 9 (1852) 129-133 aldaar 130. 
8) H.C. Küster, Grosses Conchylienwerk von Martini und Chemnitz (Nümberg 1845-1855), Bulimus, 136-137, 
pl. 9, fig. 5-6, pl. 41, fig. 3-6, 11-13 
9) Petit de la Saussaye, Description de coquilles nouvelles, JdC 1 (1850) 402-406 aldaar 405-406. 
10) Algemeene Konst- en Letterbode 66 (1854) 237. 
11) Deze brief maakt deel uit van de zogenaamde Sowerby Letters, die in het bezit zijn van het National Museum 
of Wales. 
12) T. van Benthem Jutting, Notes on the types of some pulmonale shells from the Scheepmaker collection, now 
in the Amsterdam Zoological Museum, Basteria 4 (1939) 28-31. 
13) Mitglieder-Verzeichniss, Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Geselischaft 5 (1873) 3-7 aldaar 5. 
14) GAA PA 395.209 [Meursinge] en [Olunans] 
15) G.B. Sowerby, Thesaurus conchyliorum (Londen 1847-1887) 5 dln. 
16) GAA PA 395.209 [Eyk] 
17) GAA PA 395.210 [Verreaux] 
18) Catalogus eener belangrijke verzameling naturalien bestaande in .. .. . conchylien, .. .. . alles nagelaten door den 
wel-edelen hooggeleerden heer C.G.C. Reinwardt, ... .. Al hetwelk verkocht zal worden op den 5 en 6 october 1854 
door de boekhandelaren C.C. van der Hoek en E.J. Brill. te Leyden . De bibliotheek van de Vereniging 
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ter bevordering van de Belangen des Boekhandels en de bibliotheek van de Gemeentlijke Archiefdienst Leiden zijn 
in het bezit van een exemplaar van de veilingcatalogus. 
19) F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. 2 (1835) 397. 
20) GAA PA 395.210 [Uilkens] 
21) Deze informatie is afkomstig uit een brief van J. van Keulen (Rijksarchief in Groningen) en uit een aantal 
bijgesloten kopieên: regeringsalmanak van Groningen van 1855 (blz. 226), idem van 1861 (blz. 232) en idem van 
1868 (blz. 237); Nieuwe Groninger Courant van 26 juni 1891 (In memoriam. Ds. Th.F. Uilkens) 
22) GAAP A 395.209 [Curtius] 
23) NP 36 (1950) 104-127 aldaar 117-118. 
24) Deze informatie is afkomstig van A. Matsukuma (brief 1990). 
25) GAA PA 395.209 [Fairmain] 
26) NP 24 (1938) 153-173 aldaar 163. 
27) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1855 96 

1855 

In een briefvan 22 december 18541) schreefWalter, dat hij namens de Nederlandse 
Handelsmaatschappij over enige etnografische voorwerpen, waaronder 4 parelrnoerschelpen, 
wenste te beschikken in verband met een tentoonstelling. In januari 1855 ontving hij de door hem 
verlangde voorwerpen. 

Op 15 april1855 overleed te Haarlem W. de Haan2> (Smit, 1986: 107, nr. 600). De Haan was 
gedurende de periode 1822-1847 werkzaam geweest bij het RMNH. Op 23 november 18553) 
werd te Leiden door E.J. Brill de boekenverzameling van De Haan geveild. Er werden ook enige 
malacologische boeken aangeboden (cat.: 19-20, nr. 422-455). De Haan had zich vooral bezig 
gehouden met de Evertebraten, waarbij zijn belangstelling vooral uitging naar insecten. Hij 
besteedde ook aandacht aan schelpen. De Haan was auteur van de schelpensoort 
Campylcea sieboltii 4), waarmee hij jonkheer Ph.F.B von Siebold5) (Smit, 1986: 254, nr. 1407) 
vernoemde. V on Siebold verbleef gedurende de periode 1822-1830 in Japan en hield zich 
ondermeer bezig met het bijeenbrengen van natuurhistorisch en etnografisch materiaal. Het 
zoölogisch materiaal, waaronder ook schelpen (Horst & Schepman, 1894-1908), kwam voor het 
grootste deel in het bezit van het RMNH. V on Siebold bewerkte de door hem bijeengebrachte 
verzamelingen, daarbij geholpen door ondermeer De Haan, in het werk Fauna Japonica. Naast de 
bovengenoemde soort werden door andere auteurs nog de volgende schelpensoorten naar 
V on Siebold vernoemd: Artemis sieboldii, Clausi/ia sieboldii, Conus sieboldii, 
Fissurella sieboldii , Haliotis sieboldii, Helix sieboldtiana , Littorina sieboldii , 
Scaphander sieboldii , Smaragdinella sieboldi , Tellina sieboldii , Thecodonta sieboldi en 
Tornatelia siebaldii. De meeste soorten werden beschreven aan de hand van exemplaren uit de 
collectie Cuming.Hij had de schelpen op zijn beurt weer verkregen van V on Siebold. Het is niet 
bekend, waar en wanneer het contact tussen V on Siebold en Cuming is ontstaan. 

In een brief van 28 april 18556) meldde Oltmans de komst van V oorhoeve uit Arnhem. Korte 
tijd later (16 mei 1855) 7) schreef V oorhoeve zelf een brief, waarin hij terugkwam op zijn bezoek 
aan Artis om schelpen te bekijken. Voorhoeve stond naar eigen zeggen in contact met Roeters 
van Lennep. Niets wijst er op, dat er sprake is geweest van een uitgebreid ruilverkeer tussen 
Artis en V oorhoeve. 

Via Roeters van Lennep kocht Oltmans in 1855 nog 23 schelpen (21 soorten) bij Bernardi 
(Rue Lepelletier, 19, Parijs). Bernardi verhandelde schelpen en samen met Fischer vormde hij de 
directie van het Journal de Conchyliologie. Inclusief de vrachtkosten werd er voor 77,55 francs 
besteed(= f 38,775). De duurste aankoop was een exemplaar van Helix regina (15 francs). 
Interessant om nog te vermelden is verder de aankoop van een exemplaar van Helix bernardi. 
Wanneer het hier gaat om de naar Bernardi vernoemde soort Helix bernardii dan dient 
opgemerkt te worden, dat deze soort pas in 18628) werd beschreven. Bernardi wordt 
genoemd in de volgende catalogi: Ul, U2, PM, B, BL, PZ, PAP en PV. Op de lijst9), die 
er betreffende deze aankoop bewaard is gebleven, staan naast deze aankoop nog enige andere 
onkosten vermeld, die Oltrnans maakte.Hierbij bevinden zich onder andere de onkosten 
van een bezoek aan Henri V oorhoeve in Rotterdam. De schelpenverzamelaar 
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Voorhoeve had echter Jacob als voornaam, zodat het niet duidelijk is, of het hier om de 
V oorhoeve ging, die reeds eerder genoemd werd 

In een briefvan 21 mei 185510) schreefTen Boekel, dat hij Artis een schelp schonk. 

Een briefvan 8 juli 185511) van Verreaux bevatte een rekening, waarvan het niet bekend is, of 
er ook voor gekochte schelpen moest worden betaald. 

Op 1 augustus 185512) werd de schenking van G.P. van Holst. die ondenneer bestond uit 
schelpdieren op alcohol, geboekt. Van Holst was arts en gevestigd in Brits Guyana. 

In een briefvan 23 augustus 185513) sprak Burgersdijk zijn dank uit voor het hem toegekende 
honorair lidmaatschap van Artis. 

Op 23 augustus 185512) werd de schenking geboekt van H.Th.C. Hellings, bestaande uit enige 
schelpen. Hellings woonde in Amsterdam (Kromme Binnenkant 107), was Artis-lid en handelde 
in koJen. Hellings stelde vrij veel belang bij vermelding van zijn naam als schenker in de 
jaarboekjes, terwijl hij ook graag zijn handel in kolen onder de aandacht van andere Artis-leden 
zou willen brengen. Hellings wordt genoemd in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 16 
Conus canonicus var. Moluques) en in de volgende andere catalogi: B, Hen BL. 

De inspanningen van Donker Curtius wierpen al snel hun vruchten af, want in een brief van 
14 november 185514) kon hij melden, dat Motoske aan Artis een collectie met ondermeer 
schelpen schonk. Deze schenking werd op 30 april 185612) geboekt. Evenals het materiaal van 
Cock Blomhoff (1845) en Bik (1848 en 1851) bestond de schenking van Motoske uit Japans 
materiaal. Motoske komt voor in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 13 voorwoord, 
19 Conus musicus Japon, 20 Conus scaber (C.fulgetrwn) Japon, 21 Conus sponsa/is Japon) 
en in de volgende andere catalogi: U1, U2, PM, A, PZ, CYP en PAP. Schelpen, afkomstig van 
Motoske, zijn ook tegenwoordig nog in de collectie van het ZMA te vinden (onder meer een 
exemplaar van Rissoina annulata ) . 

.Van 1855 dateert ook de "Lijst der schelpdieren die tot ruil voorhanden zijn bij 's Rijksmuseum 
van Natuurlijke Geschiedeins te Leiden"15). Uit de aantekening "Den Heer A. Oltmans van 
f. van Heukelom" kan men concluderen, dat Van Heukelom deze handgeschreven lijst onder de 
aandacht van Oltmans heeft gebracht Hoewel Van Heukelom schelpen heeft geruild met het 
RMNH staat dit in de catalogus van zijn schelpenverzameling nergens vermeld (zie 1850). Van 
Heukelom wordt echter op zijn beurt ook niet genoemd in de catalogus van de schelpencollectie 
van het RMNH (Horst & Schepman, 1894-1908). 

Het RMNH en Artis onderhielden een regelmatig contact met elkaar, maar op malacologisch 
gebied was dit contact zeker niet intensief te noemen. 

Vanaf 1855 tot eind 1856 verbleef de Amerikaanse malacoloog Temple Prime (Dance, 1986) 
als attaché bij het Amerikaans gezantschap in 's Gravenhage16). Tijdens zijn verblijf in Nederland · 
was Temple Prime geabonneerd op het Journal de Conchyliologie 17) . Waarschijnlijk had hij dat 
geregeld tijdens zijn verblijf in Frankrijk, voordat hij naar Nederland kwam. In 1857 verscheen 
bij A.H. Bakhuyzen te 's Gravenhage een artikel van Temple Prime in druk18). In het exemplaar, 
dat de AB van dit artikel bezit, staat de aantekening "Mr Herlots de la part de I' auteur". Dit 
betekent wellicht. dat Temple Prime kontakt heeft gehad met Herklots. Andere bewijzen, die 
zouden kunnen wijzen op kontakten tussen Temple Prime en Nederlandse schelpenverzamelaars 
zijn niet bekend. 

De interesse van Temple Prime binnen de malacologie ging voornamelijk uit naar soorten uit 
het geslacht Pisidium . 

1) GAA PA 395.211 [Nederlandsche] 
2) NP 35 (1949) 47-61 aldaar 49. 
3) Catalogue d'une colleedon choisie de livres d'histoire naturelle, .. ... Laisée par feu monsieur W. de Haan, ..... 
Dont la vente aura lieu Ie vendredi 23 novembre 1855 .. ... par E.J. Brilllibraire à Leide . Een exemplaar van de 
veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels. 
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4) H. Beek, Index molluscorum prasentis te~~i musei principis augustissimi Christiani Frederici (Hafnire 1837) 
26. ' 
5) NA 44 (1951) 279-282 aldaar 281-282. 
6) GAA PA 395.211 [Oltrnans] 
7) GAA PA 395.212 [V oorhoevel 
8) Michaud, Description des coquilles fossiles des environs de Hauterive (Dröme), JdC 10 (1862) 58-84 aldaar 
60-61. 
9) ZMA Moll. Arch. Nr. 3 
10) GAA PA 395.211 [Boekel] 
11) GAA PA 395.212 [Verreaux] 
12) GAA PA 395.1253 
13) GAA PA 395.211 [Burgersdijk] 
14) GAA PA 395.211 [Curtius] 
15) Deze lijst is in het bezit van de AB. 
16) J.GJ. Kuiper, Schetsen uit de malacologische geschiedenis van Frankrijk, Correspondentieblad van de 
Nederlandse Malacologische Vereniging (1969) 1427-1474 aldaar 1454-1455. 
17) Listedes abonnés au Jownal de Conchyliologie, JdC 5 (1856) 402-4(X) aldaar 405. 
18) Temple Prime, Notes onsome American species ofCyclas described by Lamarck, Say, Rajinesque and Linsley 
('sGravenhage 1857) dl. 1 Lamarek & Say. 

1856 

Het eerste, wat Artis uit Japan van Motoske had ontvangen, was een paradijsvogel. In ruil 
daarvoor liet Motoske weten graag een chronometer te ontvangen. Besloten werd om Motoske de 
gewenste chronometer toe te sturen en in een brief van 5 april 18561) kon Van Lijnden melden, 
dat Motoske de chronometer had ontvangen. Motoske had inmiddels al een collectie, die onder 
andere schelpen bevatte verzonden naar Artis (zie 1855). In 1856 werd Motoske tot honorair lid 
van Anis benoemd. 

Op 1 juli 18562> en volgende dagen vond te Utrecht ten overstaan van de notarissen 
N. de Graaf en J.H. van Schermbeek de veiling plaats van de verzamelingen van N.C. de 
Fremery3) (Smit, 1986: 89, nr. 493) en T.D. Schubärt (Smit, 1986: 246, nr. 1378) (pl. ill). 
De Fremery behoorde tot degenen, die bij de veiling van de collectie Raye van Breuketerwaard 
(1827) schelpen kochten. De schelpencollectie van De Fremery werd tijdens de veiling als 
onderdeel van één koop aangeboden (cat, 1856: 26, nr. 1190), enige voorwerpen op alcohol 
uitgezonderd. Ook Schubärt, die honorair lid van Artis was, had naast een aantal schelpen op 
alcohol (cat: 30, nr. 54-87) een "droge" schelpencollectie (cat : 47, nr. 954). Deze bevond zich 
in een kast met 30 laden en werd in één koop aangeboden. In dezelfde veilingcatalogus werden 
ook schelpen aangeboden, die waarschijnlijk aan een derde, niet nader genoemde, persoon 
hadden behoord. Deze schelpen werden in 30 afzonderlijke partijen aangeboden (cat: 51, 
nr. 66-96). Het is niet bekend of Artis bij deze veiling vertegenwoordigd was. V oor zover 
bekend bevonden zich in de schelpencollectie van Artis geen schelpen, die van deze veiling 
afkomstig waren. 

Op 20 augustus 18564) werd de schenking geboekt van P. Esing. Deze schenking bestond uit 
een schelpenverzameling, die op de Molukken bijeen was gebracht. 

In een brief van 10 september 18565> schreef Van Breda, secretaris van de Hollandse 
Maatschappij der Wetenschappen en directeur van het Teylers Museum, een Franstalige brief aan 
Artis. De toepassing van de Franse taal was in deze tijd in wetenschappelijke kringen niet 
ongebruikelijk. Van Breda bediende zich wel vaker van de Franse taal. Ook een brief, die door 
hem op 25 juni 18386) aan dr. Klippstein, die bij Sowerby te Londen verbleef, werd geschreven, 
was in het Frans. In de eerstgenoemde brief deelde hij mede, dat hij een Fransman, F. Cailliaud 
op bezoek had, die de collectie van Anis wilde zien. Cailliaud (over!. 1869) was directeur van het 
Musée d'histoire naturelle in Nantes7) en vanaf de oprichting abonnee van hetlournal de 
Conchyliologie 8), waarin hij ook regelrnatig publiceerde9). Het artikel "Mémoire sur les 
mollusques perforants" van Cailliaud werd in 1856 gepubliceerd in de Natuurkundige 
Verhandelingen van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Tijdens de veiling 
van de boekenverzameling van Van Breda ( 1868) werd een exemplaar van deze publicatie 
aangeboden (cat., 1868: 44, nr. 1207). Ook tijdens de veiling van de schelpen- en 
boekencollectie van Voorhoeve (1872) werd een exemplaar van deze publicatie aangeboden 
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(cat., 1872: 59, nr. 11). In het eerste geval is de koper niet bekend, maar in het tweede geval 
werd Löbbecke voor f 0,60 de nieuwe eigenaar. Ook de AB is in het bezit van deze publicatie. 

Er werden vele nieuwe soorten naar Cailliaud genoemd. 

In een briefvan 16 september 185610) noemde Uil.kens bij de voorwerpen, die hem waren 
toegezegd, een nautilusschelp. Er werd waarschijnlijk niet al te vlot gereageerd, want in een brief 
van 23 oktober 185611) vroeg Manden, een neef van Uilkens, wanneer de voorwerpen, die voor 
Uilkens bestemd waren, waaronder dus ook een nautilusschelp, aan laatstgenoemde toegezonden 
zouden worden. 

In een briefvan 20 september 185612) meldde jonkheer J.F.H. Clifford Kocq van BreugeJ13) 
(pl. XVII), dat hij Artis een schelp van het geslacht Cassis schonk. Clifford Kocq van Breugel 
was in vroeger tijden diplomatiek agent en consul-generaal van Nederland te Tripoli geweest. In 
die periode, nog vóór de oprichting van Artis, had hij regelmatig naturalia, waarbij ook schelpen 
(Horst & Schepman, 1894-1908), naar het RMNH verzonden (Gijzen, 1938: 101). Nu spande 
hij zich in voor Artis. Daartoe correspondeerde hij met verschillende familieleden en kennissen, 
die op diverse plaatsen in de wereld verbleven. Via hen was hij waarschijnlijk aan de schelp 
gekomen, die hij aan Artis had geschonken. In 1857 werd hij tot honorair lid van Anis benoemd. 

Artis onderhield met verschillende gelijkgerichte instellingen in het buitenland uitgebreide 
contacten. Een instelling, waarmee blijkbaar nog geen contact bestond, was het Musée d'histoire 
naturelle in Marseille. De directeur van dit museum, Barthélemy-Lapommeraye (over!. 1869)7), 
schreef op 10 oktober 185614) namelijk een brief, waarin hij te kennen gaf geïnteresseerd te zijn 
in het ruilen van voorwerpen, waarbij hij ook specifiek schelpen noemde. 
Barthélemy-Lapommeraye was vanaf de oprichting abonnee van het Journal de 
Conchyliologie 7). Voor zover bekend zijn er echter nooit schelpen uit Marseille ontvangen of 
naar Marseille verzonden. 

1) GAA PA 395.213 [Lijnden] 
2) Catalogue des musées d'histoire nalurelle et d'anatomie comparée délaissés par feu m. N-C. de Fremery, ..... et 
feu m. T-D. Schubärt, ..... Dont la vente publique aura lieu mardi, Ie 1 juillet 1856, et jours suivants, par Ie 
ministère des notaires mm. N. de Graaf et J-H. van Schermbeek ..... à Utrecht . Een exemplaar van de 
veilingcatalogus is in het bezit van de AB. De archiefdienst Gemeente Utrecht is in het bezit van de akte van de 
veiling van de collectie Schubärt In deze akte staan de namen van de kopers en de opbrengstprijzen venneld. 
3)NP 33 (1947) 135-155 aldaar 137. 
4) GAA PA 395.1253 
5) GAA PA 395.213 [Breda] 
6) Deze brief maakt deel uit van de zogenaamde Sowerby Letters, die in het bezit zijn van het National Museum of 
Wales. 
7) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 18 (1869) 157-159 aldaar 158-159. 
8) Liste des souscripteurs-fondateurs, JdC 1 (1850) 429-432 aldaar 429. 
9) Index général et systématique des matières contenues dans les vingt pr~miers volumes du Joumal de 
Conchyliologie (1850-1872) (Parijs 1878) 6. 
10) GAA PA 395.214 [Uilkens] 
11) GAA PA 395.213 [Manden] 
12) GAA PA 395.213 [Clifford] 
13) NA 38 (1940) 528-543 aldaar 537-539. 
14) GAA PA 395.213 [Barthélemy] 

1857 

Op 11 februari 18571> werd de schenking van H.J. Tullingh, bestaande uit een zestal schelpen, 
waaronder een exemplaar van Cassis madagascariensis, geboekt. Op 18 mei 18572) schreef 
Tullingh een brief, waarin hij een andere schenking aankondigde. Deze schenking werd op 
19 mei 18573) geboekt en bestond volgens de opgave uit een collectie schelpen. Tullingh wordt 
g~noemd in de catalogi B en BL. 
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Ook in 1857 werden er weer schelpen naar het museum in Wehe (Groningen) gestuurd, want 
op 5 juni 18574) schreefUilkens een brief, waarin hij vroeg of het mogelijk was om de 
voorwerpen, die hem waren toegezegd, waaronder dus ook schelpen, mee te geven aan een 
schipper, die de tocht Groningen-Amsterdam en terug moest maken. Waarschijnlijk vormde dat 
geen probleem en kwam Uilkens op deze wijze in het bezit van schelpen van Artis. 

De schelpenverzameling van Artis moet heel wat duplikaten hebben bevat, want op 20 juni 
18575) schreef H. Rornijn Pzn. een brief aan Artis, waaruit blijkt, dat hem schelpen toegezegd 
waren. Om Artis aan haar belofte te helpen herinneren schreef hij hierover op 23 juni 18575) nog 
eens een brief. Voor zover bekend was dit de enige transactie, die metRomijn plaats vond. 
Van Rmnijn is niet bekend of hij een schelpenverzamelaar was. 

Op 1 juli 18576) schreef Th. Halberstadt vanuit Buiksloot, dat hij schelpen aan Artis schonk. 
De schelpen waren van de Molukken afkomstig en de schenking ervan werd op 2 juli 18573) 
geboekt. 

In een brief van 15 augustus 18577> bood V on Römer uit Elburg schelpen te koop aan. Hij had · 
de schelpen klaarblijkelijk meegezonden, want uit een concept voor het antwoord7) blijkt, dat 
Westerman erf 45 voor bood, waaruit geconcludeerd mag worden, dat de aangeboden schelpen 
niet erg bijzonder waren. Het is onduidelijk of de koop door is gegaan. 

Volgens een brief, die Maitland, conservator van de zoölogische collectie van Artis, op 
3 september 18578) schreef, was Dohrn, een Duitse verzamelaar, bezig met het gereed maken 
van een zending schelpen voor Oltmans. Niets wijst er echter op, dat Oltmans schelpen van 
Dohrn heeft ontvangen. De brief, die Dohrn aan Maitland had geschreven werd bijgesloten. 

In de hoop, dat de pastoor een antwoord wist op hun vraag omtrent een hen onbekend 
voorwerp, richtte een aantal vissers van het eiland Schokland zich tot H.F.J. ter Schouw. 
Ter Schouw wist echter ook niet, hoe het voorwerp heette. Middels een brief van 4 november 
18579) werd het voorwerp aan Artis geschonken en op 5 november 18573) werd deze schenking 
geboekt Het bleek om een inktvis te gaan. Waarschijnlijk heeft Westerman Ter Schouw nog wel 
laten weten, hoe de naam van het geschonken voorwerp luidde. 

Oltmans werd bij zijn werkzaamheden voor Artis regelmatig geholpen door zijn zoon Henri 
(Maitland, 1863: LVI noot). Terwijl in een briefvan 13 november 185710)ook Van Heukelom 
de hulp van Henri bij het verplaatsen van zijn schelpenverzameling inriep. Oltmans deed in 
185711) een poging om zijn zoon een vaste betrekking te laten krijgen bij Artis. Henri heeft het 
korte tijd geprobeerd, maar het was geen succes, zodat hij niet in vaste dienst bij Artis kwam. 

1) GAA PA 395.1253 
2) GAA PA 395.216 [Tullingh] 
3) GAA PA 395.1254 
4) GAA PA 395.216 [Uilkens] 
5) GAA PA 395.216 [Romijn] 
6) GAA PA 395.215 [Halberstadt] 
7) GAA PA 395.216 [Römer] 
8) GAA PA 395.216 [Maitland]. te vinden bij S (sic) 
9) GAA PA 395.216 [Schouw] 
10) GAA PA 395.215 [Heukelom] 
11) GAA PA 395.215 [Oltmans] 

1858 

De belangrijkste malacologische transactie, die in 1858 plaatsvond, was de aankoop van de 
schelpencollectie van Van der Hucht. Van der Hucht was gedurende vele jaren de 
vertegenwoordiger van Artis in Batavia. Hij regelde ondermeer de verzending van levende 
dieren. Na zijn terugkomst in Nederland werd hij tot honorair bestuurslid van Artis benoemd. 
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Op 29 november 18581) werd de collectie van Van der Hucht voor f 3.000 gekocht. In 
tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, vond de aankoop niet plaats tijdens een 
veiling (Smit, 1986: 131-132, nr. 745). Volgens Westennan diende de afhandeling van de 
collectie Van der Hucht als volgt plaats te vinden2): 
1. Artis kiest uit de collectie Van der Hucht alle schelpen, die in haar eigen collectie ontbreken; 
2: Van Heukelom, president van Artis, doet hetzelfde voor zijn eigen collectie; 
3. de waarde van de uitgekozen schelpen wordt in gemoede geschat; 
4. veivolgens verwisselt Artis alle schelpen, die reeds in de eigen verzameling aanwezig zijn, 
maar verbeterd kunnen worden door exemplaren uit de collectie Van der Hucht. 
5. Van Heukelom doet hetzelfde; 
6. het restant wordt zo snel en zo gunstig mogelijk verkocht; 
7. wanneer de waarde van de uitgekozen schelpen tezamen met de opbrengst van de verkoop van 
het restant de aankoopprijs overtreft, dan worden de onkosten van Artis en van Van Heukelom 
voor de uitgekozen schelpen in verhouding verminderd. 
8. wanneer de waarde van de uitgekozen schelpen tezamen met de opbrengst van de verkoop van 
het restant de aankoopprijs niet overtreft, dan is het nadelig saldo voor rekening van Artis, 
waarvoor in de plaats het wel alle voorwerpen krijgt, die niet tot de afdeling schelpen behoren. 

Waarschijnlijk had Artis er bij de aankoop al op gelet, dat er niet te veel voor de collectie zou 
worden betaald. Het laatste punt zal dan ook wel voor de volledigheid toegevoegd zijn. Op 
1 november 1859 maakte Van Heukelom de rekening op van de gehele transactie. Hieronder zal 
getracht worden hiervan een overzicht te geven. 

Op 27 december 1858 werd er voor f 93 aan schelpen uit de collectie Van der Hucht verkocht 
aan J. Turner te (Le) Havre. Turner was een handelaar in naturalia, bij wie door Artis slechts in 
beperkte mate schelpen werden gekocht. 

In januari 1859 werd er voor f 110,10 gekocht door J.B.J. van Rosendael (Smit, 1986: 228, 
nr. 1294). Zijn bod van f 90 werd geaccepteerd en na aftrek van de onkosten (j 1,20) bedroeg 
de totale opbrengst f 88,80. Er wordt verondersteld, dat Van Rosendael in 1859 schelpen aan 
Artis zou hebben verkocht. Dit is dus niet zo, want er werden door Artis juist schelpen aan hem 
verkocht De collectie Van Rosendael werd in 1884 geveild. Hierbij bevonden zich waarschijnlijk 
ook de schelpen, die hij uit de collectie Van der Hucht had gekocht. 

Een drietal zendingen aan Bernardi in Parijs leverde na aftrek van 10% onkosten in totaal 
f 196,51 op (resp. f 98,77 (waarschijnlijk 13 mei 1859), f 41,94 (21 mei 1859) en f 55,80). 

Een zending aan dr. S. Egger, gevestigd in Pest (Dorothea Gasse 11) (deel van het huidige 
Boedapest) bracht f 50 op. Egger behoorde vanaf 1864 tot de effectieve leden van de Société 
Malacologique de Belgique3). 

Op 11 augustus 1859 werd aan Cuming voor f 296,40 verkocht Na zijn dood in 1865 werd 
zijn collectie voor f. 6.000 door het British Museum gekocht Het is niet bekend of zich daarbij 
ook nog de schelpen bevonden, die hij uit de collectie Van der Hucht had gekocht. Cuming hield 
zich namelijk op beperkte schaal bezig met het verhandelen van schelpen, zodat het ook goed 
mogelijk is, dat hij deze aankoop verhandeld heeft. 

Aan G.A. Frank werd voor f 143 verkocht. 
Op 13 augustus 1859 werd er voor f 10,30 verkocht aan H. Bontjes. Het betreft hier 

waarschijplijk een beginnende Nederlandse verzamelaar, van wie verder niets bekend is. 
De koper van het restant was Jamrach. Hij kocht van Artis in oktober 1859 10 dozen schelpen 

en betaalde erf 1.080 voor. Een Amsterdamse schelpenverzamelaar, die volgens de bepalingen 
van Westerman helemaal werd gepasseerd, was Roeters van Lennep. Vermoedelijk is er bij de 
afhandeling toch wel rekening met hem gehouden. De taxatie van de waarde van de schelpen, die 
door Artis, Van Heukelom en Roeters van Lennep uit de collectie Van der Hucht werden 
behouden bedroeg resp. f 1.027,40, f 893,95 en f 461,75, terwijl op het rekeningoverzicht 
achtereenvolgens de volgende bedragen in rekening werden gebracht: f 344,53, f 301,99 en 
f 395,47. Artis kreeg er voor dat bedrag ook nog eens een verzameling koralen en een seriewerk 
bij. Dit seriewerk was een niet-gebonden uitgave van het werk van L.C. Kiener4). De aanWinst 
hiervan werd als een schenking genoteerd in hetjaarboekje van 18595). Het is niet ondenkbaar, 
dat na deze aankoop de schelpen afkomstig uit de collectie Van der Hucht verhoudingsgewijs 
het best vertegenwoordigd waren in de schelpenverzameling van Artis. Ook in 
de huidige collectie van het ZMA is het aantal schelpen, dat afkomstig is uit de 
collectie Van der Hucht, nog aanzienlijk. Niet in de laatste plaats, omdat 
Van Heukelom na zijn dood zijn collectie, met daarin ook veel schelpen uit de collectie 
Van der Hucht, aan Artis naliet. Van der Hucht wordt zowel in het voorwoord als in het 
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catalogusdeel (20 keer) van de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869) genoemd. Bovendien komt 
Van der Hucht nog voor in de volgende andere catalogi: Ul, U2, B, H, BL en PV. Het bedrag 
van f 3.000 was het hoogste, dat Artis ooit voor een schelpencollectie betaalde. Punt 4 uit de 
bovenvennelde bepalingen van Westennan had waarschijnlijk tot gevolg, dat een redelijk aantal 
eerder verworven schelpen uit de schelpencollectie van Artis verdween en hoogstwaarschijnlijk 
bij de partij schelpen terecht kwam, die Jamrach kocht Het is niet bekend, hoe Van der Hucht 
aan zijn schelpencollectie, die geheel van de Molukken afkomstig was, is gekomen. Wat wel vast 
staat, is dat zowel kwaliteit als kwantiteit goed vertegenwoordigd waren. Het bovenstaande zal 
ongetwijfeld duidelijk hebben gemaakt, dat de aankoop van de collectie Van der Hucht een voor 
Artis zeer gunstige transactie was. 

De aankoop van de collectie Van der Hucht was wel het belangrijkste, maar niet het enige, wat 
in 1858 plaatsvond. Zo schreef Louis Roch Marie Heukensfeldt Slaghek (geb. 21 januari 1830 
Amsterdam, overl. 7 januari 1886, Livomo)6>, consul-generaal van Nederland in Livorno 
(Italië), in een brief van 16 januari 18587>, dat hij Artis een verzameling fossiele schelpen en 
landschelpen van Toscane schonk (pl. IX). Een specificatie van de schenking wordt in de brief 
gegeven. De schenking werd op 24 februari 18588) geboekt. Uit de bovenstaande brief blijkt 
verder, dat Heukensfeldt Slaghek, die persoonlijk bekend was met Oltmans, zelf ook schelpen 
verzamelde. In 1861 schonk Heukensfeldt Slaghek zijn schelpenverzameling (1.050 soorten, 
ongeveer 1.500 exemplaren) aan de Universiteit van Pisa. Tegenwoordig hangt er betreffende 
deze schenking nog steeds een ingelijst bewijs van schenking bij de schelpencollectie van de 
Universteit van Pisa (Certosa di Calci). Heukensfeldt Slaghek wordt genoemd in de catalogus H. 

Van der Wurft uit Utrecht schreef op 30 maart 18589), dat hij schelpen van Artis wilde kopen. 
Hij had de schelpen nodig bij het maken van een omament Van der Wurft was als preparateur 
verantwoordelijk voor de preparatie van een deel van de collectie van Van Lidth de Jeude. Het is 
niet bekend of er aan zijn verzoek gehoor is gegeven. In 1858 kwam overigens een deel van de 
zoölogische collectie van Van Lidth de Jeude onder de hamer. Van Lidth de Jeude had jarenlang 
vruchteloos geprobeerd zijn collectie en bloc te verkopen om haar op deze wijze voor Nederland 
te behouden. Nu had hij toch maar besloten om tot veiling van een deel van zijn collectie over te 
gaan. Op 6 april185810) en volgende dagen vond in Arnhem de veiling plaats. Artis was op de 
veiling waarschijnlijk niet persoonlijk vertegenwoordigd, want de notaris F.W.L. van Eckll), 
die bij de veiling betrokken was, schreef op 16 apri1185812), dat Artis voor f 157,36 had 
gekocht. Binnenkort zou een exemplaar van de veilingcatalogus toegestuurd worden, waarin 
was aangegeven, wat door Artis was gekocht. Daarbij waren geen schelpen, want bij deze 
veiling bevonden zich geen schelpen in het aanboeL 

Ook in 1858 werden weer verschillende vooraanstaande personen benaderd om voor Artis te 
verzamelen. Op het verlanglijstje van Artis bevonden zich meestal ook schelpen. Vaak waren de 
pogingen van Artis tevergeefs, soms niet, maar leverde het andere voorwerpen op dan schelpen. 
T.F. Schi1Jl3), lid van de Factorij van de Nederlandse Handelsmaatschappij te Batavia, sprak in 
een briefvan 10 mei 185814> zijn dank uit over het honorair lidmaatschap van Artis, dat hem op 
1 februari 1858 was toegekend. Hij liet tevens weten, dat hij het betreurde, dat zijn pogingen om 
schelpen te verzamelen of op andere wijze te verkrijgen tot nu toe vruchteloos waren geweest 
Gezien de hoeveelheid schelpen, die Artis uit dat gebied heeft verkregen, is het enigszins 
bevreemdend, dat het Schill klaarblijkelijk niet lukte om schelpen te verkrijgen. Voor zover 
bekend heeft Artis ook later nooit schelpen van Schill ontvangen. 

Op 16 mei 185815) werd er een brief naar R.F.C. van Lansberge16) (pl. XVIll), die in de 
periode 18~?-1859 go~vemeur van Curaçao was, geschreven, w~ ~jn medewerking werd 
gevraagd biJ het verkriJgen van voorwerpen, waaronder schelpen, mt dit gebied. 
Van Lansbergel5), die in 1857 tot honorair lid van Artis was benoemd, antwoordde 
dat de verzending nogal problematisch was. Toch werd er van Van Lansberge nog ~el 
eens iets ontvangen, maar daarbij bevonden zich geen schelpen. 
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In een briefvan 28 december 185717) sprak W.C.A.B.P. Arriëns18) zijn dank uit over het hem 
toegekende honorair lidmaatschap van Artis en deed tevens de toezegging om voor voorwerpen 
te willen gaan zorgen. In een briefvan 7 juli 18581> liet Arriëns echter weten, dat er in Car~as 
(Venezuela), zijn vestigingsplaats, moeilijk aan schelpen te komen was. Schelpen heeft Art1s, 
voor .zover bekend, nooit van Arriëns gekregen. 

De consul van Nederland in Mexico, Heidsieck, werd eveneens benaderd in een brief van 
1 oktober 185819) om te verzamelen. Ook deze poging bleef, wat schelpen betreft, vruchteloos. 

Vaak waren het echter personen, die niet nadrukkelijk door Anis benaderd waren, die een 
bijdrage leverden aan de groei van de schelpenverzameling van Artis. Zo werd op 31 mei 18588) 
de schenking geboekt van een doos schelpen, afkomstig van de Molukken. De schenking was 
afkomstig van D. Koers, ambtenaar in Nederlands Indië. Na zijn terugkomst in Nederland 
woonde Koers in Amsterdam (Weteringstraat bij de Prinsengracht BB 113). 

Gedurende de periode 17-21 mei 185820) werd te Leiden door de gebroeders Van der Hoek de 
lx>ekenverzameling van Brugmans geveild (pl. 111). Naast een groot aantal boeken werden er 
tevens diverse andere voorwerpen aangeboden. Hierbij was ook een schelpencollectie, die lade 
voor lade verkocht werd (cat.: 61, nr. 1-5). Het is niet bekend, wie de kopers waren van deze 
schelpen. Niets wijst er op, dat Artis bij deze veiling schelpen heeft gekocht. 

Op 27, 28 en 29 september 185821) werd te Leiden de boekenverzameling van Temminck 
geveild dpor de boekhandelaren E.J. Brill en de gebroeders Van der Hoek (pl. 111). Tijdens deze 
veiling werden ook enige malacologische boekwerken aangeboden (cat. : 70-72, nr. 1212-1242). 
Oltmans bezocht voor Artis deze veiling en kocht er naast een aantal malacologische boeken ook 
een aanzienlijke hoeveelheid boeken betreffende andere takken van de zoölogie. 

In een brief van 17 november 185822) schreefVan der Hoek, dat Oltmans voor f 25,52 bij de 
veiling had gekocht Wanneer het hier gaat om de bovengenoemde veiling dan gaat het zonder 
meer om een resterend bedrag, dat nog betaald moest worden, want Oltmans besteedde tijdens de 
veiling van de collectie Temminck veel meer dan f 25,52. Er bestaat echter ook nog de 
mogelijkheid, dat Oltmans dit bedrag had uitgegeven tijdens een veiling, die recenter had 
plaatsgevonden. 

Uit een briefvan Oltmans aan het RMNH van 19 oktober 185823) blijkt, dat Artis een zending 
schelpen van Darnon heeft ontvangen, waarvan het de bedoeling was, dat het museum ze zou 
ontvangen, nadat Oltmans er een keus uit had gemaakt. Oltmans verzuchtte in deze brief ook, dat 
men momenteel wellicht te snel overging tot het benoemen van nieuwe soorten. Oltmans sprak 
tevens de hoop uit, dat hij ooit nog eens een bijdrage zou kunnen leveren aan het museum. Voor 
zover bekend heeft Oltmans nooit een bijdrage aan de malacologische collectie van het RMNH 
geleverd. In deze brief noemde Oltmans ook een aantal geslachten, die in deze zending goed 
vertegenwoordigd waren. Op grond hiervan kunnen een aantal tot nu toe ongedateerde lijsten24) 
aan deze zending gekoppeld worden, waarna het volgende over deze zending vermeld kan 
worden. De zending van Darnon bestond uit 303 nummers. Door Artis (132 nummers, 
f 94,40), Van Heukelom ( 115 nummers, f 87 ,45) en Roeters van Lennep (85 nummers, 
f 36,85) werd gezamenlijk f 218,70 uitgegeven. De hoogste prijs, die Artis voor een 
afzonderlijke schelp uit deze zending betaalde, was f 2,10 (3s 6d) voor een exemplaar van 
Bulimus bilabiata . Robert Darnon was een Engelse handelaar in naturalia en voor zover bekend 
was dit de eerste zending schelpen, die hij Artis zond. In latere jaren zouden nog meer zendingen 
volgen. Darnon wordt genoemd in de volgende catalogi: U1, U2, PM, B, BL, PAP en PV. 
In een briefvan 28 oktober 185823) liet Oltmans weten, dat hij de schelpen van Darnon met 
bijbehorende lijst naar Leiden had gezonden. Aangezien er van vele soorten meerdere exemplaren 
waren gestuurd, had volgens Oltmans ook het RMNH nog een ruime keus. Oltmans merkte op, 
dat de benaming van de aangeboden Achatinella -soorten enigszins verschilde met de 
benaming van dezelfde schelpen uit een zending van Cuming. Van deze zending, die dus 
hiervoor plaats moet hebben gehad, zijn geen lijsten of brieven bewaard gebleven. 
Een ongedateerde lijst25> van een zending schelpen van Cuming kan helaas niet aan deze zending 
gekoppeld worden, want op deze lijst ontbreken namelijk schelpen van het geslacht 
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Achatinella . In een brief van 1 december 185823) meldde Henri Oltmans namens zijn vader het 
adres van Darnon (Auglesta Place, Weymouth) aan het RMNH, dat daar om gevraagd had in 
verband met de terugzending van de schelpen. Deze zending was namelijk ook de eerste zending 
schelpen, die dit museum van Darnon ontving (Gijzen, 1938: 307). Aangezien de zending via 
Artis was gekomen, wist men in Leiden het adres niet. De relatie tussen Darnon en het RMNH, 
die op ruilen gebaseerd was, duurde tot november 1868. 

In een brief van 15 november 18581) schreef Clifford Kocq van Breugel, dat hij een brief van· 
zijn zoon Jean Marie26), die in Semarang gevestigd was, had ontvangen, waarin deze 
mededeelde, dat de assistent-resident Renoult een schelpencollectie te koop had De waarde van 
de collectie was getaxeerd op f 15.000, maar Artis werd de verzameling aangeboden voor 
f 12.000. In een briefvan 30 november 18581) liet Westerman weten, dat er van aankoop werd 
afgezien, omdat hij geen f 12.000 uit kon geven voor de aanschaf van een collectie, die hij niet 
eerst gezien had Tevens meldde Westerman, dat hij een dag eerder reeds voor f 3.000 een 
schelpenverzameling had gekocht Hij bedoelde hier uiteraard de aankoop van de collectie 
Van der Hucht (zie verder 1859). 

Veel correspondentie met Van der Hucht verliep via Kerkhoven (een familie-relatie) en ook 
deze ontving, middels een briefvan 30 november 185827), van Westennan het bericht, dat de 
collectie Van der Hucht was aangekocht. 

In een brief van 30 november 185828) meldde Van Loenen de schenking van een inktvisje aan 
Artis. 

Op 3 december 18588) werd de schenking geboekt van een kleine verzameling Chinese 
schelpen. De schenking was afkomstig van Johannes Ludovicus Kikken (geb. 1810 Den Burg 
(Texel), overl. 1878 Maarssen), lid van de Provinciale Staten van Noord Holland en wethouder 
en notaris te Den Burg (fexel). Kikken was zelf geen schelpenverzamelaar, maar is vermoedelijk 
als gevolg van zijn functie als notaris in het bezit van deze schelpen gekomen29). 

1) GAA PA 395.217 [Clifford] 
2) ZMA Moll. Arch. Nr. 6 
3) Liste générale des membres de la Société Malacologique de Belgique au 31 décembre 1865, Bulletins de la 
Société Malacologique de Belgique 1 (1863-1865) CXIII-CXVI aldaar CXIV. 
4) L.C. Kiener, Spécies généra/ et iconographie des coquilles vivanles (1834-1879) 11 dln. 
5) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1859 110. 
6) Deze infonnatie is afkomstig van het Iconografisch Bureau te 's Gravenhage, waar ook een portret van 
Heukensfeldt Slaghek te vinden is. 
7) ZMA Moll. Arch. Nr. 4 
8) GAA PA 395.1254 
9) GAA PA 395.218 [Wurft] 
10) Catalogué du musée zoölogique, de mr. Ie Dr. Th.G. van Lidth de leude, professeur de zoölogie et d'anatomie 
comparée à l'Université dVtrecht, partie Ire,llde et Vlme, contenant les collections de mammifères, d'oiseaux et de 
poissons ..... 1858. Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
ll)NP 3 (1912) 73-75 aldaar75. 
12) GAA PA 395.217 [Eek] 
13) NP 4 (1913) 340-343 aldaar 343. 
14) GAA PA 395.218 [Schill] 
15) GAA PA 395.217 [Lansberge] 
16) NP 36 (1950) 207-217 aldaar 215-216. 
17) GAA PA 395.217 [Arriens] 
18) NP 34 (1948) 7-22 aldaar 8-9. 
19) GAA PA 395.217 [Heidsieck] 
20) Catalogus der meerendeels goed geconditioneerde en hoogst belangrijke bibliotheek van wijlen den wel-edelen 
hoog geleerden heer SJ. Brugmans, ..... voorts eenige uitm~mtende ..... hoorns, schelpen ...... De verkooping zal 
plaats hebben maandag 17 mei 1858 en vier volgende dagen, ..... door en ten huize van gebroeders Van der Hoek. 
boekhandelaars te Leyden . Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB, de bibliotheek van de 
Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels en de bibliotheek van de Gemeentelijke Archiefdienst 
Leiden. 
21) Catalogue de la bibliothèque délaissée par mr. CJ. Temminck ...... dont la vente aura lieu Ie lundi 
27 septem.bre 1858 et deuxjours suivants, ..... par les libraires EJ. Bril/ et Van der Hoekfrères à Leide. Een 
geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 

62 



22) GAA PA 395.217 [Hoek] 
23) Deze brieven zijn in het bezit van het Nationaal Natuurhistorisch Museum. 
24) ZMA Moll. Arch. Nr. 5 
25) ZMA Moll. Arch. Nr. 7 
26) NA 38 (1940) 528-543 aldaar 540-541. 
27) GAA PA 395.217 [Kerkhoven] 
28) GAA PA 395.217 [Loenen] 
29) De gegevens over Kikkert zijn afkomstig van JJ. Kaldenbach (Alkmaar) (mede-auteur van een boek over 
Killen). 

1859 

In een briefvan 20 januari 18591) meldde Damon, dat Artis ter waarde van f18 3s 6d aan 
schelpen had behouden uit de zending, die Artis in 1858 van hem had ontvangen. Het 
bovengenoemde bedrag omvatte eveneens de aankopen van Van Heukelom en Roeters van 
Lennep. Uitgaande van H: = f 12 komt het door Darnon genoemde bedrag (j 218,10) nagenoeg 
overeen met het bedrag, dat Oltmans in de bijbehorende lijst vermeldde (f 218,70) (zie 1858). 

In een brief van 30 januari 18592) schreef D.S. Hoedt (Smit, 1986: 123, nr. 696), dat hij Artis 
een collectie schelpen en vissen schonk. In een brief van 29 april 18593) schreef Clifford Kocq 
van Breugel, dat hij van Hoedt een brief had ontvangen, dat deze als dank voor de 7 jaarboekjes, 
die hij had ontvangen, aan Artis een collectie schelpen zou schenken. Hoedt liet weten, dat hij 
met de verzending zou wachten, totdat hij daarvoor een geschikte gelegenheid had gevonden. Dit 
was waarschijnlijk de reden, dat de collectie pas op 13 juli 18614) als geschenk werd geboekt. 

Op 28 februari 18595) werd de schenking van L.G. de Jong, bestaande uit enige schelpen van 
de kust van Californië, geboekt. 

In een brief van 24 juni 18596) introduceerde Keitel uit Berlijn zich als handelaar in naturalia, 
waaronder ook schelpen. Het is niet bekend of er ooit schelpen bij Keitel gekocht werden. In 
1882 werd G. Keitellid van de Deutsche Malakozoologische Gesellschaft7). Waarschijnlijk gaat 
het om dezelfde persoon. 

Ook in 18598) werden er weer personen benaderd om voor Artis te verzamelen. Eén van hen 
was N. Tra Kranen9), die gedurende de periode 1859-1866 president was van de Factorij van de 
Nederlandse Handelsmaatschappij te Batavia en op 5 september 1859 tot honorair lid van Artis 
was benoemd. Hem werd verzocht speciale aandacht te schenken aan het verzamelen van 
zoetwaterschelpen (de geslachten Helix en Bulimus ). Voor zover bekend heeft Tra Kranen Artis 
nooit schelpen doen toekomen. 

In een briefvan 6 september 185910) liet Jamrach weten, dat hij een bezoek zou gaan brengen 
aan het vasteland. Hij zou daarbij onder meer een schelpencollectie, die in Rotterdam was 
binnengekomen en hem te koop was aangeboden, gaan bekijken. 

In een briefvan 7 september 185911) meldde Van Heukelom, dat hij een briefvan Jamrach 
onder ogen had gehad, waarin deze om informatie had verzocht over een schelpencollectie in 
Rotterdam, die hem te koop was aangeboden. Van Heukelom, die zich ergerde aan het feit, dat 
de collectie Artis niet te koop was aangeboden, vroeg Westerman eens nader te informeren naar 
de mogelijkheden om de collectie te bezichtigen. Bij een bezoek van Jamrach zouden hem 
volgens Van Heukelom de doubletten uit de schelpenverzameling van Artis meegegeven moeten 
worden. Van Heukelom bedoelde hier waarschijnlijk de restanten uit de aangekochte verzameling 
Van der Hucht. 

Op 13 oktober 185911) schreefWesterman een brief aan Van Heukelom, waarin hij meldde, dat 
de schelpenverzameling in Rotterdam was ondergebracht bij P.H. Martin (Smit, 1986: 174, 
nr. 994) (pl. XIV), directeur van de Rotterdamse diergaarde (1857-1866). Deze was altijd bereid 
de collectie te laten zien. Volgens Westerman meende Jamrach, die de collectie had gezien, dat er 
niets van bijzondere waarde bij zat en dat de partij, die hij laatst van Artis had gekocht een grotere 
waarde had (restant collectie Van der Hucht). 
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Op 4 november 185912) schreef Westerman een brief aan Martin, waarin hij Oltmans 
introduceerde en Martin verzocht om aan Olttnans de schelpencollectie te laten zien. Martin had 
klaarblijkelijk geen problemen met het verzoek van Westerman, want op 6 november 185913) 
schreef Oltmans een eerste verslag van zijn bezoek aan bezoek aan Rotterdam. Eerst had Oltmans 
een bezoek gebracht aan Gouda. Op 1 november 185914) was er namelijk geschreven door Van 
de Kleyn en Strave, dat zij schelpen uit Marokko te koop hadden. Oltmans combineerde zijn 
bezoek aan Rotterdam met een bezoek aan Gouda. Volgens de brief van Oltmans waren de 
schelpen niet uit Marokko, maar van de Molukken afkomstig. Bovendien was het niet veel 
bijzonders, zodat Oltmans het niet nodig vond om tot aanschaf over te gaan. Over wat hij in 
Rotterdam had gezien was Oltmans een stuk enthousiaster: hij kon er niet van slapen en meende 
niet gerust te kunnen sterven, voordat deze collectie was verworven. Hij had ondermeer 
exemplaren gezien van Conus gloriamaris , Conus cervus , Spondylus regius , 
Delphinula arion , Murex monodon , Teredo gig as en een nieuwe soort Pleurotomaria met een 
diameter van ruim twee palm15). Oltmans was van mening, dat er plannen gemaakt moesten 
worden om de collectie naar Amsterdam te krijgen. 

In een brief van 8 november 185913) liet Oltmans aan Westerman weten, dat de collectie 
belangrijk genoeg was om de collectie van Artis te verrijken. Voor eventuele aankoop zou hij, 
vergezeld door Van Heukelom, de collectie nog eens willen bekijken. 

Op 9 november 185912) schreef Westerman een brief aan Martin, waarin hij vroeg of het 
mogelijk was om over de verkoop van de collectie in overleg te treden en of Oltmans en een 
bestuurslid (Van Heukelom) de collectie nog eens mochten zien. Aangezien de collectie aan 
Jamrach te koop was aangeboden en de Rotterdamse diergaarde geen museum had, meende 
Westerman, dat hij de verkoop van de collectie wel naar voren mocht brengen. 

In een briefvan 11 november 185910) liet Martin weten, dat geïnteresseerden in de collectie 
altijd welkom waren, maar dat het bestuur van de Rotterdamse diergaarde geen toestemming gaf 
voor verkoop. Ook Martin was tegen verkoop zonder dat er eerst toestemming was verkregen 
van de schenkers van de collectie. Als het zijn eigen collectie was geweest dan zou verkoop geen 
probleem geweest zijn. De schelpencollectie was namelijk door een aantal in Nederlands Indië 
gevestigde Nederlanders, die merendeels uit Rotterdam afkomstig waren, aan de Rotterdamse 
diergaarde geschonken met de bedoeling als basis voor een op te richten museum te dienen. De 
namen van de schenkers waren: N.P. van den Berg (Batavia), P. Broekman Lzn. (Soerabaja), 
G.L. Dorrepaal (Semarang), jonkheer P. Druyvesteyn16) (Semarang), B.J. van Eck17) 
(Soerabaja), J. van Gennep18) (Batavia), C.A.A. van Heei19) (Semarang), J. Mac Lachlang 
(Semarang), Landberg, Bezoet de Bie en Co. (Batavia), B.P. Martens (Soerabaja), 
C. Nortier Azn.20) (Semarang), W. Rueb21) (Batavia), J.D. Ruys Wzn.22) (Batavia), 
G. Suermondt23) (Batavia), W. Suermondt Wzn.23) (Batavia), J.G. Thooft24) (Semarang) en 
F. van Vollenhoven (Soerabaja). De collectie, die bestond uit 8.000 exemplaren en die in 
21 Ambonese houten bakken was verpakt, was tijdens het vervoer naar Nederland per s.s. 
"Prinses Amalia" voor f 6.000 verzekerd25). Zoals het voorafgaande wel duidelijk maakt, kon er 
dus van verkoop geen enkele sprake zijn. Men kan zich afvragen, hoe de schenkers aan de 
collectie, die zij schonken, zijn gekomen. Het merendeel van de schenkers was te Semarang 
gevestigd. Vanuit dezelfde plaats had ongeveer een jaar eerder de zoon van Clifford Kocq van 
Breugellaten weten, dat de schelpencollectie van de assistent-resident Renoult voor f 12.000 te 
koop was. Westerman had besloten niet op dit aanbod in te gaan. Het moet echter niet uitgesloten 
worden, dat deze collectie door anderen gekocht is om vervolgens aan de Rotterdamse diergaarde 
kado te worden gedaan. Wanneer Westerman van te voren had geweten, dat hij zo achter de 
collectie aan zou gaan zitten als nu het geval was, dan had hij misschien wel gebruik gemaakt van 
het aanbod, dat hem in 1858 was gedaan. 

Ondanks alle commotie rond bovengenoemde schelpencollectie gebeurde er nog andere zaken. 
Zo melddeHellingsin een brief van 7 oktober 185926), dat hij Artis enige schelpen van de 
Molukken schonk. De schenking werd op 6 oktober 18595) geboekt (sic). Hellings had al eens 
eerder schelpen aan Artis geschonken (zie 1855). 

A.M. van Elburg (vBJ, 1939: 173), arts op het schip "Jacob Roggeveen" en woonachtig in 
Den Helder, schreef in een brief van 2 december 185927>, dat hij Artis enige schelpen van de 
Molukken schonk. De schenking werd op 1 december 185928) geboekt (sic). 
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1) GAA PA 395.219 [Damon] 
2) GAA PA 395.219 [Hoedt] 
3) GAA PA 395.219 [Clifford] 
4) GAA PA 395.1257 
5) GAA PA 395.1255 
6) GAA PA 395.219 [Keitel] 
7) Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Nachrichtsblalt der Deutschen 
Malakmoologischen Geselischaft 14 (1882) 3-7 aldaar4. 
8) GAA PA 395.220 [Tra Kranen] 
9) NP 3 (1912) 234-237 aldaar 235. 
10) GAA PA 395.219 [Jamrach] 
11) GAA PA 395.219 [Heukelom] 
12) GAA PA 395.220 [Martin] 
13) GAA PA 395.220 [Oltmans] 
14) GAA PA 395.219 [K.leyn] 
15) Een palm is een oude Nederlandse lengtemaat, die overeenkomt met ldm (= 10 cm). De soort is in 1879 door 
Schepman beschreven en heeft de naam Pleuratomaria rwnphii gekregen. 
16) NA 60 (1967) 44-45. 
17) NP 16 (1926) 91-97 aldaar 94-95. 
18) NP 9 (1918) 117-125 aldaar 121. 
19) NP 26 (1940) 70-102 aldaar 94-95. 
20) NP 36 (1950) 224-235 aldaar 230-231. 
21) NP 48 (1962) 304-321 aldaar 306-307. 
22) NP 62 (1976) 198-281 aldaar 224. 
23) NP 24 (1938) 264-295 aldaar 280-281 (W), 290-291 (G). 
24) NP 55 (1969) 270-284 aldaar 276. 
25) J.G.B. Nieuwenhuis, De herkomst van onze tropische zeeschelpen uit de Molukken, Straatgras 2 (1990) 4-5 
aldaar4. 
26) GAA PA 395.219 [Hellings] 
27) GAA PA 395.219 [Elburg] 
28) GAA PA 395.1256 

1860 

Op 16 apri118601) werd de schenking geboekt van H.P. Grönbeek, gezagvoerder van het 
schip "Marianne". De schenking bestond uit een rugschild van een exemplaar van het geslacht 
Sepia , die met eendenmossels bezet was. Deze schenking behoort duidelijk tot het 
malacologische randgebied. 

Waarschijnlijk had Van Heukelom nog geld te goed van Artis, want in een briefvan 19 mei 
186()2) belastte hij Artis met de betaling van Bemardi, bij wie hij klaarblijkelijk weer schelpen 
had gekocht. 

Op 4 juli 18601) werd de schenking geboekt van W.B. van Zijp, gezagvoerder van het schip 
"Agatha Maria". De schenking bestond uit enige schelpen van de Molukken. Het geschenk van 
Van Zijp mag bijzonder genoemd worden. In 18553) had Van Zijp namelijk geheel gratis een 
levend hert aan Artis geleverd. Als dank ontving hij een maandkaart voor Artis. Van Zijp was 
hiermee echter niet tevreden, want hij wilde tot honorair lid benoemd worden. Westerman ging 
niet akkoord met dit voorstel en ging over tot betaling van het hert Gezien de schenking van 
Van Zijp in 1860 had dit meningsverschil niet tot een breuk in de relatie geleid. 

Op 14 augustus 186()4) schreef Comelis Scheepmaker Gzn. zijn eerste brief aan Artis vanuit 
Nederlands Indië, waarin hij mededeelde, dat hij nog geen schelpen gevonden had. Scheepmaker 
was een zoon van de bekende schelpenverzamelaar G. Scheepmaker Wzn. Scheepmaker vestigde 
zich in Sourabaya en belastte zich gedurende enige jaren als correspondent van Artis met de 
verzending van levende dieren. Hij handelde overwegend zeer loyaal tegenover Artis en maakte 
vaak voor eigen rekening veel kosten voor Artis. Desondanks zadelde hij Artis toch nog geregeld 
met hoge rekeningen op. Westerman had het er nogal eens moeilijk mee, want Artis probeerde 
langzamerhand af te stappen van het werken met tussenpersonen in het buitenland en was 
zich voor de verwerving van dieren meer gaan richten tot de "gewone" Europese 
handel. Immers: wanneer dieren levend bij een correspondent in Nederlands Indië 
waren, betekende dat nog niet, dat die dieren ooit levend in Artis terecht zouden 
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komen. Er moest dus worden geïnvesteerd in dieren, waarvan de kans groot was, dat ze de lange 
en zware reis naar Artis niet zouden overleven. Aankoop bij een handelaar in Europa bracht, wat 
dat betreft, natuurlijk minder risico's met zich mee. Scheepmaker heeft tweemaal schelpen als 
geschenk naar Artis verzonden. 

Op 24 augustus 1860S> schreef Westennan weer een brief over de Rotterdamse 
schelpencollectie. Ditmaal was zijn schrijven gericht aan H. van Rijckevorsel6), president van het 
bestuur van de Rotterdamse diergaarde en op 2 juni 1851 tot honorair lid van Artis benoemd. Met 
veel overredingskracht probeerde Westennan alsnog de gelegenheid te creeëren om de collectie te 
kopen. Zo wees hij Van Rijckevorsel erop, dat het zonde zou zijn om de collectie ingepakt te 
houden en dat het bovendien ook niet goed was voor de conditie van de voorwerpen. Bovendien 
zou het opstarten van een museum, dat aan alle moderne eisen zou voldoen, geen eenvoudige 
zaak zijn. Volgens Westennan was er geen plek, waar de collectie meer op zijn plaats zou zijn 
dan Artis. Op 25 augustus 186()5> antwoordde Van Rijckevorsel. Eigenlijk gafhij Westerman 
gelijk en het oprichten van een museum zag hij vanwege de financiën absoluut niet zitten. Wat 
hem tegenhield, was het feit, dat de collectie geschonken was en Van Rijckevorsel meende, dat 
hieruit weleens een vervelende situatie zou kunnen ontstaan. Hij zou er nog eens over nadenken. 

Op 14 oktober 186()2) schreefWesterman een brief aan Van Heukelom, waarin hij meldde, dat 
hij een veiling had bezocht, waar ook schelpen aangelxxien waren. Volgens Westerman waren 
het echter geen interessante schelpen. Het is niet bekend, om welke veiling het ging en het is niet 
aannemelijk, dat er schelpen zijn gekocht Mogelijk ging het hier om de veiling van de collectie 
van C. de Wilde 7). 

Vanuit Wenen schreef J.G. Beer op 1 november 18608) een brief aan Artis, waarin hij de 
schenking meldde van een drietal ammonieten. De schenking werd op 17 november 186()1) 
geboekt. De schenking bestond uit een exemplaar van Ammonites metternichii , 
Ammonites subumbilicatus en Ammonites galeatus . Het laatstgenoemde exemplaar 
is in ieder geval nog aanwezig in het ZMA. 

Van Heukelom schreef op 30 november 186()2>, dat er bij Artis een aan hem geadresseerde 
zending schelpen binnengekomen was. De herkomst van de zending is niet bekend, evenmin als 
het feit of Artis uit deze zending gekocht heeft 

In een brief van 7 december 18609) meldde Van der Hucht, dat hij weer naar Batavia vertrok. 

In 186()10) kocht Maitland bij Keitel turf en insectenspelden. Maitland had de mogelijkheid 
geopperd om te betalen met duplikaten uit de insekten- of schelpenverzameling. Keitel was 
daarmee accoord gegaan, maar door ziekte van Maitland moest Westerman de zaak afhandelen en 
hij stuurde Keitel een kwitantie met de mededeling, dat er geen duplikaten waren. 

1) GAA PA 395.1256 
2) GAA PA 395.222 [Heukelom] 
3) GAA PA 395.212 [Zijp] 
4) GAA PA 395.224 [Scheepmaker] 
5) GAA PA 395.223 [Rijckevorsel] 
6) NP 62 (1976) 282-360 aldaar 298-299. 
7) GAA PA 395.1952 
8) GAA PA 395.222 [Beer] 
9) GAA PA 395.222 [Hucht] 
10) GAA PA 395.223 [Keitel] 

1861 

In een briefvan 11 januari 1861 1> vroeg Van Heukelom aan Westerman het adres van 
Van der Goes, een man, die op Ceram was geweest. Op zich niets bijzonders, maar wanneer 
men echter de catalogus van de schelpenverzameling van Van Heukelom bestudeert, blijkt een 
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behoorlijk groot gedeelte van zijn collectie afkomstig te zijn uit een "Collectie Van der Goes". 
Als vindplaats wordt in alle gevallen "Molukken" vermeld. Als verzamelaar van schelpen is 
Van der Goes onbekend. Het bovenstaande is het enige gegeven, dat een verband tussen 
Van Heukelom en Van der Goes aantoont (zie 1864). 

In een brief van 13 april 18612) werd Roeters van Lennep tot lid van verdienste van Artis 
benoemd. 

Van 16 april 18613) dateert een lijst met schelpen, die R. Conradsen uit Kopenhagen aan Artis 
zond. Artis heeft zaken met hem gedaan, want zijn naam wordt genoemd in de catalogi: U1, U2, 
Ben BL. Tussen juni 1858 en januari 1868 onderhield ook het RMNH contacten met Conradsen 
(Gijzen, 1938: 306). 

In een brief van 24 april 18614) bracht Olunans de collectie Meyrat naar voren, die door Artis 
gekocht kon worden. Over de samenstelling van deze collectie werd niet gesproken, maar Artis 
heeft deze collectie, voor zover bekend, niet gekocht 

Van kapitein Porioto werd op 3 mei 18615) de schenking van een inktvis geboekt 

In een brief van 10 juni 18616) meldde Jacobus E. Weyerman de schenking van een collectie 
schelpen, die hoofdzakelijk uit West Indië afkomstig was. De schenking werd op 18 juni 18615) 
geboekt Artis was natuurlijk blij met elke schenking, maar schelpen uit West Indië ontving men 
niet vaak, want de meeste voorwerpen kwamen uit Nederlands Indië. Weyerman wordt genoemd 
in de catalogi: U1, U2, BL, CYP en PV. 

Op 28 juni 18617) schreef Westerman een brief aan Van Heyningen, die als gezagvoerder van 
het schip "Erasmus" verantwoordelijk was voor het vervoer van de schelpen, die van Hoedt 
afkomstig waren. In deze brief verzocht hij Van Heyningen om de schelpen vanuit Rotterdam 
naar Amsterdam te sturen. De schenking, die in 1859 al was toegezegd, werd uiteindelijk op 
13 juli 18615) geboekt, waarna er een dankbrief richting Ambon werd verzonden. Hoedt wordt 
genoemd in de volgende catalogi: U1, U2, B, H, BL, PAP en PV. 

Enige dagen eerder (8 juli 1861)5) was de schenking van H.P. Cruys, gezagvoerder van het 
schip "Pollux", geboekt. De schenking bestond uit enige schelpen van de Molukken. Het zal 
ondertussen wel opgevallen zijn, dat Artis regelmatig schelpen ontving uit scheepvaartkringen. 
De contacten tussen Artis en de "scheepvaart" waren in deze tijden zeer intensief. Voor het levend 
overbrengen van dieren was Artis immers in belangrijke mate aangewezen op de welwillendheid 
en de medewerking van gezagvoerders van schepen. Ter stimulering van de gezagvoerders had 
Artis een premie-schema geïntroduceerd, dat aangaf, welke bedragen werden uitbetaald bij het 
levend overbrengen van verschillende diersoorten. De gezagvoerders vonden het echter niet altijd 
nodig om betaald te worden. Het bovenstaande geval is daar een voorbeeld van. Als dank voor 
hun inspanningen ontvingen zij dan een maandkaart voor Artis. 

Ter beantwoording van een briefvan Westerman van 23 augustus 1861 schreef 
Van Rijckevorsel op 24 augustus 18618) nog weer eens over de Rotterdamse 
schelpenverzameling. Als het aan Van Rijckevorsellag, zou Artis de collectie zo kunnen 
overnemen, maar sommige bestuursleden van de Rotterdamse diergaarde waren tegen. In een 
volgende vergadering zou Van Rijckevorsel het schrijven van Westerman rond laten gaan om 
veiVolgens tot een definitief besluit te komen. Dit besluit viel negatief uit voor Artis, want de 
collectie bleef in Rotterdam en bevindt zich thans in het Natuurmuseum Rotterdam. 

In de schelpencollectie van het ZMA bevindt zich echter wel een schelp, die van Van 
Rijckevorsel persoonlijk afkomstig was. Het betreft een exemplaar van Ostrea senega/ensis (nu: 
Crassostrea denticulata ), dat waarschijnlijk rond deze periode in het bezit van Artis is gekomen. 

Op 14 oktober 18619) en volgende dagen werd te Rotterdam ten overstaan van de notarissen 
Burger en Schadée de entomologische collectie van A.J. van Eyndhoven (Smit, 1986: 84 
nr. 463) geveild (pl. IV). Bovendien werden er ook nog een aantal boeken aangeboden. ' 
Artis was bij deze veiling vertegenwoordigd en kocht ondermeer voor f 1,00 een 
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aantal oude veilingcatalogi (cat. : 64, nr. 242). Hierbij bevond zich waarschijnlijk het exemplaar 
van de veilingcatalogus van de veiling van de collectie Raye van Breuketerwaard (1827), dat nu 
in het bezit van de AB is. Uit aantekeningen op de binnenpagina van deze catalogus valt op te 
maken, dat de catalogus in het bezit van Van Klinkenberg was geweest en doorVan Eyndhoven 
op 16 december 1854 te Utrecht tijdens een veiling voor f 0,45 was aangekocht. 

Uit 1861 dateert ook een lijstlO) met schelpen, die door Artis uit een zending van Cuming 
werden behouden. Voor de 48 uitgekozen nummers diende tezamen met de 1//ustrated index of 
British shells van Sowerby (Londen 1859, L1 lOs) ilO 16s te worden betaald. Na aftrek van 
14s voor schelpen, die Cuming van Artis had meegenomen, resteerde een bedrag van i1 0 2s 
(ca. f 120). Cuming, die voor de ontvangst van dit bedrag persoonlijk op deze lijst tekende, was 
blijkbaar kort bietvoor weer in Nederland geweest (pl. X). De duurste schelpen uit deze lijst 
waren een exemplaar van Preroeera multipes (f: 1 lOs) en een exemplaar van Strombella 
norvegica (L11s), die geen van beide duidelijk als afkomstig van Cuming in de collectie van het 
ZMA te vinden zijn. Cuming wordt genoemd in de volgende catalogi: U1, U2, A, B, H, BL, 
PAP en PV. Het kan interessant zijn om aankopen uit de collectie Cuming te controleren op de 
aanwezigheid van exemplaren van soorten, die beschreven zijn door met Cuming bevriende 
malacologen op basis van een exemplaar uit de collectie Cuming en die bovendien afkomstig zijn 
van de type-lokaliteit. 

Van de bovenstaande zending is ook een ongedateerde lijstlO) aanwezig, waarop het grootste 
deel(= f:7 7s 6d), van hetgeen op de andere lijst staat, wordt vermeld. Wellicht zijn dit de 
schelpen, die door Artis behouden zijn, en was de aanvullende hoeveelheid schelpen aangekocht 
in opdracht van Van Heuk:elom. In de catalogus van zijn verzameling wordt echter nergens 
vermeld, dat er schelpen van Cuming afkomstig zijn. 

1) GAA PA 395.225 [Heuk:elom] 
2) GAA PA 395.226 [Lennep] 
3) GAA PA 395.225 [Conradsen] 
4) GAA PA 395.226 [Olunans] 
5) GAA PA 395.1257 
6) GAA PA 395.227 [Weyennan] 
7) GAA PA 395.225 [Heyningen] 
8) GAA PA 395.226 [Rijckevorsel] 
9) Catalogue d'une colleerion très-étendue et bien conservée d'insectes ..... et d'une petitemais intéressante 
bibliotheque relative aux sciences naturel/es, ..... Ie tout délaissl par Jeu mr. AJ. van Eyndhoven a Zutphen; dont 
la vente publique aura lieu lundi 14 octobre 1861 et jours suivants, .. ... à Rotterdam, sous la direction des libraires 
J. van Baaien & Fils, et par Ie ministère des notaires Burger & Schadée, residant à Rotterdam . Een geannoteerd 
exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
10) ZMA Moll. Arch. Nr. 7 

1862 

Zoals al eerder vermeld, werd Oltmans bij zijn werk voor Artis regelmatig geholpen door zijn 
zoons. Henri (geb. 1841)1> is al genoemd, maar ook Jan Frederik (geb. 1849)1) maakte zich 
verdienstelijk. In januari 1862 schreef hij, waarschijnlijk als schrijfoefening, een catalogus van 
de schelpen van het geslacht Cypraea, die zich in de schelpencollectie van Artis bevonden2>. 

In een briefvan 15 maart 18623> meldde Van Heukelom, dat Oltmans uit een zending schelpen 
van Bernardi ook enige exemplaren had behouden. 

In een briefvan 16 maart 18624) bood N. van Ameringen Artis enige naturalia uit Brazilië als 
geschenk aan. Hierbij bevonden zich ook schelpen. De schenking werd geboekt op 18 maart 
18625>. Van Ameringen was commissionair en woonde Oude Waal? te Amsterdam. 

Op 18 maart 18626> schreef Van Lennep een Franstalige brief aan Artisover Griekse schelpen. 
Van Lennep had de gelegenheid om dergelijke schelpen te kopen. Voor zover bekend is er niet 
gekocht. 
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Cuming had een tweetal schelpen uit de collectie Van Heukelom laten afbeelden. Van 
Heukelom had de schelpen echter nog niet terug ontvangen. In 1862 zou of Westerman of Frank 
een bezoek aan Londen gaan brengen. In een brief van 4 april 18623> vroeg Van Heukelom of 
degene, die Londen zou bezoeken deze schelpen dan misschien mee terug zou willen nemen. 

Uit een zending van Cuming in mei 18627> werden 22 nummers behouden. Er werd f.5 19s 6d 
(ca. f 72) voor betaald. De duurste schelpen uit deze zending waren een exemplaar van 
Bulimus portei (lOs). Bulimus portei var. (lOs) en Conus anceps (lOs). (Een exemplaar van 
Conus anceps wordt genoemd in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 15), maar Cuming 
wordt er echter niet bij vermeld.) Naast de drie al genoemde lijsten is er nog een vierde lijst7> 
bewaard gebleven. Het betreft een ongedateerde lijst van een zending van Cuming, die via Frank 
verliep. Deze lijst kan door het ontbreken van Achatinella -soorten op de lijst niet gekoppeld 
worden aan een zending van Cuming, die vóór oktober 1858 plaats heeft gehad Er werden 
volgens de ongedateerde lijst 33 nummers behouden en er werd f.7 (j 84) voor betaald. 
De duurste schelpen uit deze zending waren een exemplaar van Bulimus thomsoni (12s) 
en Bulimus melanochelus (12s). 

Van 17 mei 18628) dateert een conceptbrief, die Oltmans schreef naar Au guste Sallé. Sallé 
(geb. 21 december 1820 Parijs, overl. 5 mei 1896 Parijs) was een Franse reiziger en handelaar in 
naturalia, gevestigd te Parijs (13, Rue Guy de la Brosse). Sallé hield zich niet alleen met 
malacologie, maar ook met ornithologie en entomologie bezig. Hij bezocht (delen van) Santo 
Domingo, Mexico (V era Cruz), Centraal Amerika, Cuba en de Bahama's9>. Schelpen afkomstig 
van Sallé met bovengenoemde gebieden als vindplaats zijn waarschijnlijk door Sallé zelf 
verzameld. Oltmans had van Sallé een catalogus ontvangen en stuurde nu een lijst met 
49 nummers, die hij wenste te ontvangen. Uit deze lijst blijkt, dat het een gezamenlijke aankoop 
van Artis, Van Heukelom en Roeters van Lennep betrof. Vermoedelijk zijn de genoemde prijzen 
in FF. In totaal werd FF 117,10 (ca. f 58) besteed (Artis: FF 63,55; Van Heukelom: FF 5,00; 
Roeters van Lennep: FF 48,55). De duurste schelpen uit deze zending waren 2 exemplaren van 
Cylindrella grundis (FF 24) enCylindrella splendida (FF 24) (Deze exemplaren zijn als 
Eucalodium splendidum in de collectie van het ZMA te vinden.). 

Het is echter bij deze lijst niet duidelijk, wie exact wat heeft gekocht In de catalogus van de 
collectie Van Heukelom worden slechts twee schelpen genoemd, die van Sallé afkomstig zijn 
(vol.2, fol.51 en vol.3, fol.56). De eerste schelp is een exemplaar van Helix audebardi en werd 
voor FF 5,00 bij bovengenoemde gelegenheid gekocht. De tweede schelp is een exemplaar van 
Volse/la strigata en aangezien deze schelp op de aankooplijst ontbreekt, is het niet bekend, 
wanneer deze schelp door Van Heukelom is verworven. Sallé wordt genoemd in de catalogus 
PAP. Voor zover bekend was dit de enige keer, dat Artis schelpen heeft gekocht bij Sallé. Ook 
het RMNH kocht in 1861 schelpen van Sallé (Gijzen, 1938: 328). De collectie Schepman, die in 

--".- 1920 door het ZMA werd gekocht, bevatte ook schelpen, die van Sallé afkomstig waren. Het is 
niet bekend of Schepman deze schelpen rechtstreeks bij Sallé had gekocht dan wel op een andere 
wijze had verkregen. 

Van de conservator van Artis, Maitland, werd op 15 juni 18625) een schenking geboekt De 
schenking, waarvan een specificatielO) aanwezig is, bestond uit 100 soorten land- en 
zoetwaterschelpen, verzameld door Julius Ritter von Schröckingen Neudenberg uit Wenen. 
V on Schröckingen Neudenberg had, getuige de vindplaatsen, in Midden Europa verzameld. 
Maitland wordt genoemd in de volgende catalogi: U2, A, B, H, BL en PAP. 

Op 21 juni 186211) schreefVan Heukelom aan Bemardi over schelpen. 

Op dinsdag 29 juli 186212) werd te Rotterdam ten overstaan van de notarissen Jacob van 
Vollenhoven Jr., Abraham Adriaan Reepmaker en E.W. van Laars een collectie "varia" geveild 
die ook schelpen bevatte (cat: 4, nr. 28-46) (pl. IV). De opdrachtgevers waren VanMarleen ' 
De Sille, "ondernemers van Publieke Verkoopingen". Het is niet bekend, wie de eigenaar(s) 
van de aangeboden schelpen is/zijn geweest De schelpen werden gekocht door: 
Hekking, Limmers, De Vries, Van Manen, Oudkerk, Breukelman, Van Houten en Meurs. 
Alleen ~ver Hekking en Ou~erk is iets meer bekend. Hekking schonk in 
1866 eruge schelpen aan Artis. Oudkerk kocht schelpen tijdens de veiling 
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van de collectie Voorhoeve (1872). Het exemplaarvan de veilingcatalogus, dat 
nu in het bezit van de AB is, is waarschijnlijk van Rekking afkomstig. 

In oktober 1862 bezocht Van Heukelom gedurende enkele dagen Parijs. In brieven van 
16 en 18 oktober 18623> schreef hij over deze reis, waarbij hij ook schelpen kocht. 

Op 18 oktober 186213) werd de schenking van C.A.J.A. Oudemans14) (Van Steenis, 1950: 
396) geboekt. Deze schenking bevatte ondermeer enige fossiele schelpen. Oudemans, die in 
1861 tot honorair lid van Artis was benoemd, wordt genoemd in de catalogus U2. 

Volgens brieven van Van Heukelom van 8 november 1862 en 3 december 18623) had Verreaux 
schelpen naar Artis gezonden. Het is niet duidelijk of het hier één en dezelfde zending betreft of 
dat er sprake is van twee afzonderlijke zendingen. Bestudering van de catalogus van de 
schelpenverzameling van Van Heukelom wijst uit, dat Verreaux weinig genoemd wordt. Middels 
een brief van 12 december 186215) werd de verzending van schelpen van Van Heukelom aan 
Verreaux aangekondigd. Expediteur Van der Schrieck werd met de verzending belast16). Het 
betrof waarschijnlijk de terugzending van de schelpen, die Van Heukelom kon daarvoor van 
Verreaux had ontvangen. In dezelfde brief werd het honorair lidmaatschap verleend aan Jules 
Verreaux. Samen met zijn broer Edouard handelde hij in naturalia. Edouard was daarbij de 
aangewezen persoon voor de schelpen. Er werden verschillende nieuwe schelpensoorten naar de 
gebroeders Verreaux vernoemd. Eveneens op 12 december 186217) werd er naar J.C. Chenu 
(Dance, 1986), hoogleraar in Parijs, geschreven, dat hij tot honorair lid was benoemd. Enige 
reactie hierop heeft Artis, voor zover bekend, nooit ontvangen. 

Uit een briefvan 24 november 186218) blijkt, dat Jamrach schelpen naar Artis heeft verzonden, 
waaruit Oltmans heeft genomen, wat hij wenste te behouden en de rest heeft teruggezonden. Een 
lijst hiervan is niet aanwezig. Een kist schelpen van Jamrach, die bij Frank opgeslagen was, 
moest volgens de expediteur Fabricius19) naar Mannheim verzonden worden. Later bleek, dat er 
sprake was van een misverstand: de schelpen moesten naar Stuttgart en niet naar Mannheïm18). 
Uit het voorgaande blijkt, dat Artis ook bij zaken betrokken werd, waar het eigenlijk niet direkt 
wat mee te maken had. 

In een briefvan 8 december 1862 meldde Oltmans de schenking van D. Erbrink20). Erbrink 
was werkzaam in het onderwijs. Oltmans gaf tevens een specificatie van deze schenking, die op 
9 december 186213) geboekt werd. Erbrink wordt genoemd in de Conidae-catalogus (Oltmans, 
1869: 20, Conus pennaceus Iles Batoe) en in de catalogi U1 en U2. 

M.J.B. Noordhoek Hegt21) (Smit, 1986: 194, nr. 1102), gevestigd te Kanagawa (Japan), 
onderhield ook contact met Artis. Geregeld schonk hij materiaal aan Artis of kocht Artis 
voorwerpen van hem. Het waren in veel gevallen etnografische voorwerpen. Artis hield er in die 
tijd namelijk ook een etnografische verzameling op na. In 1862 werd er van Noordhoek Hegteen 
verzameling, hoofdzakelijk bestaand uit etnografica, gekocht. Uit de bijbehorende lijst22) blijkt · 
echter, dat er ook voor f 5,00 vier schelpen tezamen met enige andere voorwerpen werden · · 
gekocht Noordhoek Hegt wordt als "Hegt" genoemd in de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869: 
13 voorwoord, 17 Conusjulmen Japon, 18 Conus mappa (C. intermedius) Japon, 19 
Conus orbignyi var. Japon) en in de volgende andere catalogi: U1, U2, B, BL en PV. 

Op 16 augustus 186223) overleed te Kreuznach B.L.C. van den Heuvel, ontvanger van de 
Registratie te Usselstein. Vanaf 1856 was hij abonnee van hetlournal de Conchyliologie 24). 

Zijn overlijden werd in dit tijdschrift gemeld25). Gezien zijn abonnement was Van den Heuvel 
blijkbaar geïnteresseerd in schelpen, maar of hij ook een collectie had en zo ja, hoe hij er aan 
gekomen was en wat er na zijn dood mee gebeurd is, is volledig onbekend. Van den Heuvel was 
in ieder geval wel eigenaar geweest van een collectie schilderijen, munten en penningen, want 
deze verzameling werd op 15 april 186326) te Amsterdam geveild. 
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1) Deze informatie is afkomstig van J.J.A. Oltmans uit Maarssen (1990). 
2) GAA PA 395.1952 (Catalogue des espèces et variétés du genre Cyprtza (Linné) qui setrouvent auMusée de la 
Société Zoölogique d'Amsterdam ) 
3) GAA PA 395.228 [Heukelom] 
4) GAA PA 395.228 [Ameringen] 
5) GAA PA 395.1258 
6) GAA PA 395.229 [Lennep] 
7) ZMA Moll. Arch. Nr. 7 
8) ZMA Moll. Arch. Nr. 8 
9) H. Crosse, Nécrologie, JdC 45 (1897) 82-88 aldaar 83-84. 
10) ZMA Moll. Arch. Nr. 9 
11) GAA PA 395.228 [Bemardi] 
12) Catalogus van eene belangrijke verzameling varia, waaronder kabinetten horens en schelpen, ..... al hetwelk zal 
verkocht worden ten overstaan der notarissen Jacob van Vollenfwven, Jr., Abraham Adriaan Reepmaker, en 
E. W. van Laars, door den boekhandelaren J. van Baaien & Zonen, op dingsdag 29 julij 1862 , ..... te Rotterdam . 
Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. De archiefdienst van de gemeente Rotterdam is in 
het bezit van de veilingakte van deze veiling. Deze akte vermeldt de namen van de kopers en de opbrengstprijzen. 
13) GAA PA 395.1259 
14) NP 35 (1949)191-201 aldaar 193-194. 
15) GAA PA 395.330 [Verreaux] 
16) GAA PA 395.330 [Schrieck] 
17) GAA PA 395.228 [Chenu] 
18) GAA PA 395.229 [Jamrach] 
19) GAA PA 395.228 [Fabricius] 
20) GAA PA 395.229 [Oltmans] 
21) NP 59 (1973) 50-79 aldaar 56. 
22) GAA PA 395.1880 
23) NP 38 (1952) 152-171 aldaar 157. 
24) Listedes abonnés au Journal de Conchyliologie, JdC 5 (1856) 402-406 aldaar 406. 
25) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 11 (1863) 127-128 aldaar 127. 
26) Catalogus van eene zeer fraaije verzameling schilderijen, ..... Welke verkocht zullen worden, benevens eene zeer 
belangrijke collectie penningen en munten (volgens afzonderlijke catalogus), nagelaten door wijlen den wel-edel 
geboren heer BL.C. van den Heuvel, te /Jsse/stein, op woensdag den 15den apri/1863, ..... te Amsterdam door 
Cornelis François Roos, Gerrit de Vries, Jz. en Willem Judocus Matthias Engelberts. Een geannoteerd exemplaar 
van de veilingcatalogus is in het bezit van het Rijlesprentenkabinet De bovengenoemde afzonderlijke catalogus is 
eveneens daar aanwezig. Betreffende W J .M. Engelberts: NP 74 (1990) 77-107 aldaar 83-85. 

1863 

Op 23 januari 1862 was W.H. de Vriese te Leiden overleden. Uit een briefvan 13 januari 
18631) van Mastenbroek, die bij de afhandeling van de nalatenschap betrokken was, blijkt, dat 
Artis, waarvan De Vriese sinds 9 juli 1839 honorair lid was geweest, f 200 had geboden voor de 
schelpen, de polypen, de schedels en de etnografische vomwerpen uit de collectie De Vriese. Een 
brief van 26 januari 18632) van notaris H. Obreen3> wekt de indruk, dat de koop doorgegaan is. 
Er bestond alleen nog enige onduidelijkheid over de etnografica. Uiteindelijk blijkt de koop toch 
niet door te zijn gegaan, want op 11 maart 18634) en volgende dagen werd in Leiden door de 
gebroeders Van der Hoek de collectie De Vriese, hoofdzakelijk bestaand uit boeken, geveild . 
(pl. IV). Ook de voorwerpen, die Artis had willen kopen, staan in de catalogus. Oltmans bezocht 
de veiling en kocht voor Artis en Van Heukelom. Uit het rekeningoverzicht5) (pl. XI) blijkt, dat 
er aan de veiling enige nummers zijn toegevoegd. Oltmans kocht 7 nummers schelpen, waarvan 
2 nummers voor de helft voor rekening van Van Heukelom kwamen (f 7,25). Voor Artis 
besteedde Oltmans f 11,45 (excl. opgeld) aan schelpen. De Vriese wordt genoemd in de catalogi 
Ben BL en in de catalogus van de schelpenverzameling van Van Heukelom (vol.l, fol.96, 99, 
198). Het is wel duidelijk, dat de waarde van de voorwerpen, die Artis had willen kopen, 
duidelijk niet in de schelpen gezocht moest worden. Uit een briefvan Van Heukelom6), waarin 
de schelpen van De Vriese ter sprake kwamen, blijkt, dat een groot deel van de schelpen stuk 
was. Hiermee is wellicht verklaart, waarom er voor Artis zo weinig schelpen werden gekocht. 
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Op 30 maart 18637) schreef Martini van Geffen, dat hij Artis ondermeer een aantal 
schelpdieren op alcohol schonk. Ze waren afkomstig uit de Warappa-kreek in Suriname, de 
vestigingsplaats van Martini van Geffen, die op dat moment waarschijnlijk tijdelijk in Nederland 
was. De schenking werd op 6 april18637) geboekt. Martini van Oeffen wordt genoemd in de 
catalogi B en BL. 

Op 19 apri118638) werd de schenking van R.P. Tjebbes, gezagvoerder van het schip 
"Almelo", geboekt. De schenking bestond uit drie exemplaren van Tridacna gigas , waarvan er 
thans in ieder geval nog één in de collectie van het ZMA te vinden is. 

Op 28 mei 18638) werd de schenking van A. Hofstee, gezagvoerder van het schip 
"Wassenaar", geboekt. De schenking bestond uit een aantal strandschelpen. 

Niet alleen in Oost en West Indië waren Nederlanders gevestigd, maar ook in het gebied, dat 
tegenwoordig Zuid Afrika heet Eén van hen, Fricke, schreef op 2 juli 18639), dat hij Artis enige 
emografische voorwerpen en schelpen schonk. Fricke wordt genoemd in de Conidae-catalogus 
(Oltmans, 1869: 15 Conus algoensis Bàye d'Algoa, 20 Conus pictus Natal) en in de catalogi 
U1 en U2. 

In een brief van 7 juli 18636) schreefVan Heukelom, dat er een collectie bekeken moest 
worden. Gezien de persoonlijke interesse van Van Heukelom moet het niet uitgesloten worden, 
dat het een schelpenverzameling betrof, hoewel daarvoor geen duidelijke aanwijzingen zijn. 

Nadat hij Artis al eerder (zie 1861) schelpen had geschonken, werd er op 9 juli 186310) 
wederom een schenking van H.P. Cruys geboekt, die enige schelpen bevatte. 

Volgens een bewaard gebleven lijst11) werden er in juli 1863 16 nummers schelpen behouden 
uit een zending schelpen van M.J. Landauer. Landauer was een Duitse handelaar in schelpen uit 
Frankfurt am Main. De aankoop kostte Artis 16,57 in een onduidelijke munteenheid ("fl." en 
"k. "). De duurste schelp was een exemplaar van Cyclostoma nystrix (2,20). V oor zover bekend 
was dit de eerste zending, die van Landauer werd ontvangen. Tussen 10 maart 1864 en 20 maart 
1866 onderhield hij ook contact met het RMNH (Gijzen, 1938: 318). Landauer wordt genoemd 
in de volgende catalogi: Ul, U2, PM, B, H, BL, PZ en PAP. 

Op 3 september 186310) werd de schenking van H.W. Meyer uit Amsterdam geboekt De 
schenking bestond uit twee exemplaren van Spondylus variegatus . 

Op 6 september 186312) schreefP. Fischer (Dance, 1986) aan Artis over het Jownal de 
Conchyliologie, dat hij samen met Crosse uitgaf. 

Op 26 september 186310) werd de schenking van A.P. te Mijtelaar, vishandelaar te 
Amsterdam, geboekt. De schenking bestond uit één exemplaar van Chiton marginatus (= 
pissebedslak). In de loop der jaren verrijkte Te Mijtelaar vooral de vissenverzameling van Artis. 

In een briefvan 7 oktober 186313) bood J.E. Kramer, gezagvoerder van het schip "Amazone", 
Artis een grote hoeveelheid schelpen als geschenk aan. De schenking werd eveneens op 
7 oktober 186310> (sic) geboekt. E.J. Kramer, waarvan het de vraag is of het hier om dezelfde 
persoon gaat, wordt genoemd in de catalogi B en BL. 

Op 5 november 1863 bezocht Oltmans een veiling in het Huis met de Hoofden te Amsterdam. 
Hij besteedde daar waarschijnlijk uitsluitend aan schelpen, inclusief opgeld, voor f 10,53. Bij 
dezelfde veiling kocht hij verder nog 20 exemplaren van Helix haemastoma (f 2,00) en 1 kistje 
Japanse schelpen (f 0,75) uit de hand. In de catalogus U2 wordt één keer "een Japans doosje" 
als herkomst van een schelp genoemd. Wellicht is deze schelp tijdens de bovengenoemde veiling 
aangekocht. Het is onbekend uit wiens inboedel of collectie de schelpen afkomstig waren. Van 
dit veilingbezoek is de rekening bewaard gebleven5> (pl. XI). Aangezien dit soon kleine 
veilingen regelmatig werden gehouden, moet het niet uitgesloten worden, dat er vaker op deze 
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wijze schelpen zijn verworven, alleen zijn er geen rekeningen of andere "bewijzen" van bewaard 
gebleven. 

Op 16 december 186314) schreef l'Ami, R.K. pastor te Zandvoort, dat hij Artis een schelpdier 
(een soort T eredo ) schonk. Het is niet bekend of de pastor het schelpdier zelf heeft gevonden of 
dat een visser het hem heeft bezorgd. 

Op 23 december 1863 overleed te Utrecht Van Lidth de Jeude. Op 27 december 18636> 
schreef Van Heukelom, dat het nu wel niet zo lang meer zou duren, voordat de schelpen van 
Van Lidth de Jeude op de markt zouden komen. Dit vermoeden van Van Heukelom kwam 
niet zo snel uit als hij misschien gedacht, vernomen of gehoopt had. 

Het jaar 1863 was een vreugdevol jaar voor Artis, want het vierde haar 25 jarig bestaan. Ook 
Oltmans leverde zijn bijdrage aan de feestvreugde door een catalogus te schrijven van de koralen 
en polypen, die in het bezit van Artis waren15). De koralen en polypen werden namelijk ook door 
Oltmans beheerd. 

1) GAA PA 395.232 [Mastenbroek] 
2) GAA PA 395.232 [Obreen] 
3) NP 15 (1925) 324-345 aldaar 341-342. 
4) Catalogue des bibliothèques très intéressantes et proprement conservées ..... d'histoire naturelle ainsi que d'une 
col/eetion de divers ob je cts d'histoire naturelle et d'autres articles, de jeu mr. W.H. de Vriese, ..... et 
mr. R.B. van den Bosch, ..... La vente aura Zie u ie mercredi 11 mars et jours suivants ..... au domicile de 
Van der Hoek Frères libraires à Leyde ..... 1863. Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB, 
de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels en de bibliotheek van de 
Gemeentelijke Archiefdienst Leiden. 
5) ZMA Moll. Arch. Nr. 10 
6) GAA PA 395.231 [Heukelom] 
7) GAA PA 395.231 [Geffen] 

-~ 8) GAA PA 395.1259 
9) GAA PA 395.231 [Fricke] 
10) GAA PA 395.1260 
11) ZMA Moll. Arch. Nr. 11 
12) GAA PA 395.231 [Fischer] 
13) GAA PA 395.232 [Kramer] 
14) GAA PA 395.231 [Ami] 
15) A. Oltmans, Essai d'un catalogue des cora/liaires ou polypes proprement dits que setrouvent au Musée de la 
Société Royale de Zoolog ie à Amsterdam (Amsterdam 1863). Deze catalogus is handgeschreven aanwezig in de 
AB en is, voor zover bekend, nooit in druk verschenen. 

1864 

Op 9 maart 18641) schreef Westerman aan Van Heukelom, dat er volgens Landauer schelpen 
gearriveerd waren, die te koop waren. Westerman vroeg zich nu af of Van der Hucht wellicht 
verantwoordelijk was voor deze zending. In een briefvan 10 maart 18641) liet Van Heukelom 
weten, dat hij van niets wist. Het is goed mogelijk, dat het hier om een zending van Noordhoek 
Hegt ging. In de catalogus van de schelpenverzameling van Van Heukelom wordt namelijk van 
een aantal schelpen vermeld. dat zij uit een zending van Noordhoek Hegt uit 1864 afkomstig 
waren. Het is niet bekend of de schelpen uit deze zending alleen in de collectie Van Heukelom 
terecht zijn gekomen. In dezelfde catalogus wordt er ook verwezen naar een zending van 
Noordhoek Hegt, waarbij geen jaartal wordt genoemd, zodat het onduidelijk is, wanneer deze 
schelpen zijn binnengekomen. In 1868 echter kocht Artis van Noordhoek Hegt schelpen. 
De mogelijkheid bestaat, dat Van Heukelom de desbetreffende schelpen uit deze aankoop van 
Artis heeft verworven. Uit een brief van 17 maart 18641) van Van Heukelom blijkt verder, dat er 
schelpen met Artis zijn geruild. 

In een uiterste poging toch nog een gedeelte van de Rotterdamse schelpencollectie naar 
Amsterdam te krijgen, schreefWesterman op 26 maart 18642) aan Martin, dat hij het paar 
luipaarden, waar de Rotterdamse diergaarde interesse in had tezamen met een hert wel zou willen 
ruilen voor een selectie van 10 á 12 stuks uit de Rotterdamse schelpencollectie. In een brief van 
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29 rnaart 18642) antwoordde Martin echter, dat hij op dit aanbod niet in kon gaan, omdat hij geen 
verstand van schelpen had en daarom de waarde niet kon inschatten. Om zijn voorstel te 
verklaren schreefWesterrnan op 30 rnaart 18642>, dat hij had vernomen, dat er uit de 
Rotterdamse schelpencollectie al enige exemplaren aan iemand waren afgestaan. Westerman 
meende, dat dit hem het recht gaf om Martin het voorstel te doen, waarbij de schelpen volgens 
hem ruimschoots naar waarde werden geschat. Westerrnan concludeerde nu, dat hij 
waarschijnlijk foutief geïnformeerd was. Uiteindelijk kwam er toch een zoölogisch museum bij 
de Rotterdamse diergaarde. De schelpencollectie werd rond 1879 bewerkt door Schepman. 

In een brief van 4 juni 18643) bood de frrrna Matthes en Hormeester Artis schelpen te koop aan. 
Men had het over "paarl d'arnour" schelpen, terwijl men waarschijnlijk parelmoerschelpen 
bedoelde. Het is niet bekend of Artis deze schelpen gekocht heeft. 

In een briefvan 9 juni 18644) kondigde Westerman zijn komst aan bij de weduwe van 
Van Lidth de Jeude. Hij zou Oltrnans en Van Heukelom mee nemen om de nog aanwezige 
verzamelingen te bezichtigen. Tot de aankoop van de schelpenverzameling of een deel daarvan 
is het niet gekomen. 

In een brief aan J.E. TeysmannS) (Smit, 1986: 273, nr. 1514) (pl. XVII) werd gemeld, dat in 
de vergadering van 27 juni 1864 was besloten om Teysrnann tot honorair lid te benoemen. 

In een brief van 23 augustus 18646) meldde J.J. Ebbenhout, apotheker te Enkhuizen, dat hij 
Artis een inktvis op alcohol schonk. De schenking werd op 16 augustus 18647) (sic) geboekt 

Crull vroeg in een brief van 19 september 18648) inlichtingen over de paalhoorn, die in het 
werk van Linnaeus is afgebeeld op bladzijde 267. 

Van 30 september 18649) dateert een brief van Van der Goes, waarin deze meldde, dat de 
schelpen via Van d. Berg de Rahanna zouden worden verzonden. Waarschijnlijk gaat het hier om 
de Van der Goes, die zo veelvuldig in de catalogus van de schelpenverzameling van Van 
Heukelom voorkomt. Voor zover bekend heeft Artis nooit rechtstreeks schelpen van Van der -. 
Goes verkregen, zodat het aannemelijk is, dat Van Heukelorn deze collectie heeft gekocht 

Op 30 oktober 186410) schreef P.J. Veth11) een brief, waarin hij te kennen gaf, dat het de 
bedoeling was geweest om de ertsen, die hij Artis had aangeboden, te ruilen tegen schelpen. 
Ondertussen waren de ertsen door Artis behouden, maar had hij er nooit schelpen voor 
ontvangen. Het is niet bekend of Vethalsnog schelpen zijn gezonden. Veth was getrouwd met 
een dochter van D.D. Büchler. 

Westerman onderhield met verschillende collega's in omringende landen nauwe contacten. 
Eén van hen was Jacques Vekemans, directeur van de dierentuin in Antwerpen. Tussen 
Amsterdam en Antwerpen heeft er veel handel en ruil plaats gevonden. Op 14 november 18647) 
werd de schenking van Vekernans, bestaande uit een exemplaar van Ampul/aria winteri uit de 
Witte Nijl, geboekt. Vekemans, die op 20 juni 1868 tot honorair lid van Artis werd benoemd, 
wordt genoemd in de catalogus U2. 

Volgens een brief van 16 november 186412> schonk J. Snoek, gezagvoerder van het schip 
"Wilhelmina", aan Artis twee kistjes schelpen. Volgens de boeking van de schenking, die op 
26 november 18647> plaatsvond, bestond de schenking uit 46 exemplaren van het geslacht 
Strombus. 

In hetjaarboekje van 186413) verscheen het artikel "De woningen en voortbrengselen der 
schelpdieren, als voorwerpen voor handel en weelde." van R. T. Maitland. 
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1) GAA t>A 395.234 [Heukelom] 
:!~ GAA PA 395.235 Mättin] 
3} GÁA pA 3?~ :~~5 [M,ätihes] 
4J GA~ PA 395.235 [Lidth] 
5) GAA PA 395.236 [Teysmann] 
6) GAA PA 395.234 [Ebbenhout] 
7) GAA PA 395.1261 
8) GAA PA 395.234 [Crull] 
9) GAA PA 395.234 [Goes] 
10) GAA PA 395.236 [Veth] 
11) NP 50 (1964) 457-470 aldaar 462. 
12) GAA PA 395.236 [Snoek] 
13) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1864 185-195. 

1865 

In een briefvan 4 januari 18651) kreeg Veth antwoord op zijn schrijven van 1864. 

In een brief van 20 januari 18652) van Crosse (Dance, 1986) kwam het abonnement van Artis 
op het Journal de Conchyliologie , dat door Crosse werd uitgegeven, ter sprake. 

In 18633) was A.C. Bernardi overleden. Dit betekende niet het einde van de 
koopmogelijkheden van schelpen bij Bernardi, want zijn echtgenote(?) W. Bemardi zette de 
handel, zoals blijkt uit een lijst van 7 februari 18654>, voort Door middel van de aantekeningen 
"ao" en "vH" is aangegeven, wat er uit deze 46 nummers tellende lijst is aangekocht. Opvallend 
is, dat Bernardi in de catalogus van de schelpenverzameling van Van Heukelom niet wordt 
genoemd. De duurste aankopen, die er voor Artis werden gedaan, waren exemplaren van 
Galatea concaverata (FF 20) en Priamus (FF 15). In totaal werd door Artis voor 5 schelpen 
FF 42,25 besteed, terwijl Van Heukelom voor 2 schelpen FF 26 uitgaf. V oor zover bekend 
was dit de laatste transactie met Bernardi. 

In een briefvan 18 maart 18655) meldde J.E. Banck, dat hij Artis "twee groote schulpen" 
schonk. Volgens de boeking van de schenking, die op 20 maart 18656) plaats vond, ging het om 
tWee exemplaren van het geslacht Triton . 

Middels een briefvan 10 april18657> trachtte Joh. Zelebor, conservator "du Musée 
Impèrial-Royal de zoologie" in Wenen (Untenneidling 60) in contact te komen met Artis om zo 
tot onderlinge ruil en/of handel te komen van ondermeer schelpen. V oor zover bekend is er nooit 
van een uitgebreid contact sprake geweest. Zeleoor werd in 1867 corresponderend lid van de 

--.- Société Malacologique de Belgique8). 

Volgens een brief van 19 april 18659) werd door Artis voor f 450 de collectie van 
B.A. van der CrablO) gekocht. De verzameling van Van der Crab, bankier in Amsterdam, was 
waarschijnlijk afkomstig van zijn broer P. van der Crab1°) (Smit, 1986: 63-64, nr. 332) 
(pl. XV), die achtereenvolgens waarnemend gouverneur van de Molukken (1861-1862), resident 
van Ternate (1863-1866) en resident van Ambon (1866-1868) was. De verzameling bevatte ook 
schelpen. In een briefvan 10 mei 186511) liet Van Heukelom weten, dat hij van Oltmans de 
aankoop van de collectie Van der Crab had vernomen en dat hij bereid was om schelpen uit deze 
collectie over te nemen. Volgens de catalogus van zijn verzameling was er slechts één schelp in 
zijn verzameling uit de collectie Van der Crab afkomstig. 

Gedurende de periode 24-29 april186512) werd in Londen door J.C. Stevens de 
schelpencollectie van John Dennison (Dance, 1986: 166-169) geveild (pl. IV, IX). Later zou er 
op deze veiling worden teruggekeken als "de veiling van de eeuw". Alle belangrijke Engelse 
malacologen, verzamelaars en handelaars waren aanwezig. V oor Artis waren Oltmans en 
Westerman aanwezig13>. Er werd door hen ook voor Van Heukelom gekocht, zoals uit de 
catalogus van zijn verzameling blijkt. Tijdens dit bezoek aan Londen werd er ook gekocht bij 
Bryce M. Wright (Dance, 1986), Sowerby en Jamrach, zoals blijkt uit een rekeningoverzicht, dat 
Van Heukelom na terugkomst gepresenteerd kreeg14). Zo werd van Wright, een Engelse 
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handelaar, die gespecialiseerd was in schelpen en geologica, voor f3 een exemplaar van 
Conus zonatus voor Van Heukelom gekocht. In totaal werd er voor Van Heukelom ±:27 15s 
(ca. f 333) besteed. 

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Artis op 1 mei 1878 kreeg Westerman een album 
aangeboden met daarin de visite-kaartjes van een aantal binnen- en buitenlandse biologen15). In 
dit album bevindt zich ook een visite-kaartje van Sallé. Het is waarschijnlijk later aan het album 
toegevoegd. Uit een aantekening op de achterzijde van het kaartje blijkt namelijk, dat het door 
Sallé op 26 mei 1865 te Londen aan Oltmans is overhandigd (pl. X). Verondersteld mag worden, 
dat de datum foutief is aangegeven en dat Oltmans op 26 april 1865 tijdens de veiling van de 
collectie Dennison in het bezit van dit kaartje is gekomen. 

Eveneens waarschijnlijk later aan het album toegevoegd is het visite-kaartje van Jules Verreaux. 
Dit kaartje was voor Westerman bestemd en werd door Verreaux op 19 juni 1867 te Parijs 
gesigneerd. 

Op 22 en 23 mei 186516) vond in 's Gravenhage de veiling plaats van de boekenverzameling 
van F.W. Junghuhn (Smit, 1986: 136, nr. 776) (pl. IV, XVIll). Junghuhn was op 24 apri11864 
overleden en had gedurende 1837 en de periode 1845-1848 deel uitgemaakt van de 
Natuurkundige Commissie. De schelpen, die hij als lid van deze commissie verzamelde, zijn in 
het bezit van het RMNH gekomen (Horst & Schepman, 1894-1908). Schepman noemde een 
nieuwe soort naar hem: Melaniajunghuhni (idem: 248). Tussen de boeken, die bij deze veiling 
werden aangeboden, bevond zich ook het plaatwerk "Museum Conchyliologieurn Dalenü" 
(cat.: 18, nr. 407). Tijdens de veiling van de collectie Dalen (1853) was dit unieke werk voor 
f 100 aan een niet nader genoemd persoon verkocht (cat., 1853: 48, nr. 158)17). Bij de veiling 
van de boeken van Junghuhn dook het weer op. Het werd voor f 100 gekocht door Maitland. 
Het is niet bekend, waar het tegenwoordig te vinden is. Het kunstwerk bestond uit 
6 omslagen, waarin Dalen meer dan 800 afbeeldingen bijeen had gebracht, die door verschillende 
kunstenaars waren gemaakt van de mooiste exemplaren van een soort Het merendeel van deze 
schelpen bevond zich bovendien in zijn schelpencollectie. Deze afbeeldingen werden onder de 
titel "Museum Conchyliologieurn Dalenii" aangeboden en verkocht Het terugvinden van deze 
afbeeldingen kan interessant zijn voor instituten, die schelpen uit de collectie Dalen in hun bezit 
hebben (ZMA, Nationaal Natuurhistorisch Museum en Löbbecke-Museum). 

In een circulaire van 28 juni 186518) werd Artis er van op de hoogte gebracht, dat Deymlle 
belast was met de verkoop van de collectie van de baron De la Fresnaye. Deze verzameling 
bevatte ook schelpen. Bemardi en Fischer vernoemden een nieuwe soort naar hem: 
Columbella lafresnayi 19). De verkoop zou op 10 juli 1865 en volgende dagen op het 
Chateau de la Fresnaye plaatsvinden. Deyrolle werd verzocht Artis een exemplaar van de 
catalogus te doen toekomen. Het is niet bekend of dit heeft plaatsgevonden en of Artis bij 
deze verkoop heeft aangekocht. Er is niets, dat op het laatste wijst. 

In Nederland was er in de 19e eeuw geen sprake van malacologische verenigingen of 
werkgroepen. In België daarentegen hadden de malacologen zich verenigd in de Société 
Malacologique de Belgique (opgericht 1 januari 1863). Westerman was namens Artis sedert de 
vergadering van 11 juni 18652°) corresponderend lid21). Middels een circulaire van 15 juli 
186522) werd Westerman voor een vergadering uitgenodigd. Vermoedelijk was Artis echter 
alleen "voor de vorm" lid van de Société Malacologique de Belgique, want niets wijst er op, dat 
Artis ooit een bijdrage van welke aard dan ook aan deze vereniging heeft geleverd. 

Op 7 juli 186523) werd de schenking van K. Visser, gezagvoerder van het schip "Henriëtte", 
geboekt De schenking bestond uit enige schelpen, waaronder een exemplaar van 
Trochus niloticus en Tridacna squamosa . 

Op 15 juli 186523) werd een tweetal schenkingen geboekt De eerste was afkomstig van 
D. de Roever, gezagvoerder van het schip "Jan van Brakel", en bestond uit een kistje met 
schelpen. De tweede was afkomstig van H.P. Schalelcamp en bestond uit een doosje schelpen 
van St. Thomas. 
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Een kontakt, dat waarschijnlijk tijdens de veiling van de collectie Dennison tot stand was 
gekomen, was de relatie met Wright Uit brieven van 23 augustus en 1 september 186524) blijkt, 
dat Artis voor Wright schelpen heeft verkocht. 

Nog voordat de weduwe van Van Lidth de Jeudekwam te overlijden (12 november 1865) 
werden de schelpen van Van Lidth de Jeude verkocht In een brief van 30 augustus 186525> liet 
Darnon weten, dat hij de schelpen van Van Lidth de Jeude had gekocht. Voordat hij met de 
collectie naar Engeland zou vertrekken, gaf hij Artis de gelegenheid uit de collectie te selecteren. 
Om praktische redenen wilde Darnon ook graag de vitrines voor zijn vertrek verkopen. Het 
vervoer daarvan was immers geen eenvoudige zaak. Van het aanlxx:i is zowel door Artis als door 
Van Heukelom gebruik gemaakt De rekening van deze aankoop dateert van 24 oktober 18659). 
Van Lidth de Jeude komt voor in de catalogus van de collectie Van Heukelom en wordt 
bovendien genoemd in de catalogi: U1, U2, PM, A, B, H, BL, PZ, PAP en PV. 

Darnon had om onbekende redenen echter niet de gehele schelpencollectie van Van Lidth de 
Jeude gekocht, want tijdens de tweede veiling van de collectie Van Lidth de Jeude (1867) werden 
er nog meer dan 2.200 schelpen aangeboden. 

Middels een brochure van 2 oktober 186526> probeerde de handelaar in naturalia Franz 
Grohmann onder de aandacht van Artis te komen. Hij verkocht ook schelpen. Niets wijst er 
echter op, dat Artis schelpen bij hem heeft gekocht. 

Op 11 oktober 186523) werd de schenking van J.C. van den Broeke geboekt. De schenking 
bestond uit een kleine verzameling kunstig doorgesneden schelpen. Getuige een brief van 
18 oktober 186527) hield Van den Broeke zich daar zelf mee bezig. 

Al eerder zijn de vriendschappelijke banden van Artis met de dierentuin van Antwerpen naar 
voren gebracht. Uit het volgende zal dat nog eens blijken. In 1865 werd er namelijk door 
Amsterdam en Antwerpen gezamenlijk een wetenschappelijke zending naar Suriname voorbereid. 
Deze zending had als belangrijkste doel het verzamelen van vogels en zoogdieren. Antwerpen 
vaardigde voor deze missie J.F. van Diependaal af. Hij zou de leiding van de expeditie op zich 
nemen. Artis vaardigde het personeelslid Gernison af. Er stond hen voor hun werk in Suriname 
f 5.000 ter beschikking. Het plan voor deze onderneming was waarschijnlijk niet in de laatste 
plaats ingegeven door het feit, dat er nog niet zo veel over Suriname bekend was en het 
bovendien tot nu toe niet was gelukt om via in Suriname gevestigde personen erg veel materiaal 
(al of niet levend) naar Europa te krijgen. Als president van Artis was Van Heukelom ook bij de 
voorbereidingen betrokken. Uit een brief van 17 november 186528) blijkt, dat Van Heukelom 
hierbij het verzamelen van schelpen niet uit het oog verloor, aangezien deze brief handelt over de 
hulpmiddelen, die nodig zijn bij het verzamelen van schelpen (zie verder 1866). 

1) GAA PA 395.239 [Veth] 
2) GAA PA 395.237 [Crosse] 
3) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 12 (1864) 86-88 aldaar 87-88. 
4) ZMA Moll. Arch. Nr. 12 
5) GAA PA 395.237 [Banck] 
6) GAA PA 395.1261 
7) GAA PA 395.239 [Zelebor] 
8) Liste générale des membres de la Société Malacologique de Belgique au 31 décembre 1867, Bulletins de Société 
Malacologique de Belgique 2 (1866-1867) CX:Xlli-CXXVII aldaar CXXVI. 
9) GAA PA 395.237 [Crab] 
10) NP 18 (1928-1929) 288-313 aldaar 301 -302 (B.A.), 303-305 (P.). 
11) GAA PA 395.237 [Heukelom] 
12) The celebrated Dennison col/eetion of shells. A catalogue of this choice, valuable and extensive col/eetion of 
shells, ..... which wi/1 be sold by auction, by mr. J.C. Stevens, ..... Covent Garden, on monday, 24th of april, 
1865, andfivefollowing days . Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de AB. 
13) In Bijlage 5 is weergegeven, wat er door Oltmans en Westennan werd gekocht tijdens deze veiling. 
14) ZMA Moll. Arch. Nr. 13 
15) Dit album is in het bezit van de AB. 
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16) Catalogue de la bibliothèque defeu m. Fr.-Wilh. Junghuhn, ..... dont la vente aura lieu le 22 et 23 mai 
1865, ..... sous la direction et au domicile de Martinus Nijhoff, libraire à laHaye, Raamstraat49. Een geannoteerd 
exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels. 
17) Deze prijs staat venneld in het exemplaar van de veilingcatalogus, dat in het bezit van de AB is. 
18) GAA PA 395.237 [Deyrolle] 
19) P. Fischer & A.C. Bemardi, Descriptions d'espèces nouvelles, JdC 5 (1857) 357-358 aldaar 357. 
20) Séance du 11 juin 1865, Bulletins de la Société Malacologique de Belgique 1 (1863-1865) LXXVIII-LXXIX 
aldaar LXXIX. 
21) Liste générale des membres de la Société Malacologique de Belgique au 31 décembre 1865, idem CXIII-CXVI 
aldaar CXVI. 
22) GAA PA 395.238 [Sociètè] 
23) GAA PA 395.1262 
24) GAA PA 395.237 [Bryce] 
25) GAA PA 395.237 [Damon] 
26) GAA PA 395.237 [Grohmann] 
27) GAA PA 395.237 [Broeke] 
28) GAA PA 395.239 [Bijlage] te vinden na de Z 

1866 

De eerste malacologische schenking, die in 1866 werd geboekt, was afkomstig van 
J.C.S. Rente Linse. De schenking bestond uit een aanzienlijke schelpenverzameling en de 
boeking vond plaats op 19 april18661). Uit een briefvan 18 januari 18662) van J.C. de Man 
(Smit, 1986: 171, nr. 977), die in 1855 tot honorair lid van Artis was benoemd, blijkt, dat 
laatstgenoemde fungeerde als contactpersoon tussen Rente Linse en Artis. Hoewel de schenking 
volgens de omschrijving aanzienlijk was, is het des te opmerkelijk, dat Rente Linse in geen 
enkele catalogus van de schelpenverzameling van Artis wordt genoemd. 

Volgens een briefvan 5 februari 18663) had Kikkert op Texel enige schelpdieren gezien, die 
hem onbekend waren en die hij daarom naar Artis zond. Het is niet bekend, om welke soorten 
het hier ging. 

In een briefvan 9 februari 18664) bracht Van Heukelom de catalogus van de boeken van Reeve 
ter sprake. Reeve was in 1865 overleden en klaarblijkelijk werden zijn boeken openbaar geveild. 

Volgens een briefvan Ritserna van 26 februari 18665) had Artis tijdens een boekenveiling 
naturalia gekocht. Het is niet bekend of het hier om schelpen ging. De combinatie van boeken en 
naturalia binnen één veiling was niet ongebruikelijk. 

Volgens een bewaard gebleven lijst van 29 januari 18666) ontving Artis van Wright een 
zending schelpen, die uit 120 nummers bestond. Zowel Oltmans (voor Artis), als Van Heukelom 
en Roeters van Lennep hebben schelpen gekocht uit deze zending. In totaal werd er f:31 19s 
(ca. f 385) uitgegeven, hiervan nam Artis f:9 19s 11d voor haar rekening, hetgeen niet geheel in 
overeenstemming is met het bedrag, dat optelling van de afzonderlijke prijzen van de door Artis 
aangekochte schelpen oplevert (f:9 14s 3d). Artis kocht 39 nummers van de lijst en de duurste 
aankoop was een exemplaar van Volutafulgetrwn (f:3 lOs, ca. f 42). Hierna volgden nog enige 
andere zendingen van Wright. Wright wordt genoemd in de catalogi Ul, U2, PM, B, BL, PZ, 
PAP en PV. 

In februari 1866 werd een zending schelpen van Sowerby ontvangen. De relatie met Sowerby 
was wellicht ook een gevolg van het bezoek aan de veiling van de collectie Dennison, want niets 
wijst er op, dat er. voor die tijd al contact met Sowerby bestond. De originele lijst van Sowerby is 
niet bewaard gebleven. Wel zijn bewaard gebleven: een lijst met daarop de schelpen, die door 
Van Heukelom werden gekocht; een lijst met daarop de schelpen. die door Roeters van Lennep 
werden gekocht; een lijst met nummers, die door Van Heukelom, Roeters van Lennep 
en Artis gezamenlijk werden gekocht. Aan de hand van deze lijsten is het mogelijk 
om geheel of gedeeltelijk de aankoop van Artis uit het zeker 336 nummers tellende 
aanbod te reconstrueren 7). In ieder geval werd er ook aan de zending van Sowerby 
een flinke hoeveelheid geld uitgegeven, want in totaal werd er 1:33 12s (ca. f 400) 
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besteed waarvan Artis f: 10 18s voor haar rekening nam. De duurste aankoop uit deze lijst kwam 
voor rekening van Roeters van Lennep. Hij gaf f:4 uit aan een exemplaar van Voluta ellioti. 
Zowel Wright als Sowerby hadden de veiling van de collectie Dennison bezocht Het is niet 
uitgesloten dat zich tussen de schelpen, die zij Artis hadden toegezonden, nog 
"Dennison~schelpen" bevonden. Sowerby had duidelijk de weg naar Artis gevonden, want in juli 
1866 volgde een tweede zending?), Uit deze zending, die minimaal uit 345 nummers bestond, 
behield Artis 57 nummers, waarvoor f7 7s 10d werd betaald. Ook Van Heukelom en 
Roeters van Lennep kochten weer, zodat er in totaal f:22 3s lOd (ca. f 265) werd uitgegeven. 
De duurste schelp, die Artis kocht, was een exemplaar van Voluta costata (±:2 2s), terwijl 
Van Heukelom ±:3 uitgaf voor een exemplaar van Conus d'orbigny . Uit het bovenstaande valt te 
concluderen, dat schelpen afkomstig van Sowerby redelijk vertegenwoordigd waren in de 
collectie van Artis. Sowerby wordt genoemd in de catalogi U1, U2, A, B, BL, PZ, PAP en PV. 
Een interessante bijkomstigheid is, dat Sowerby niet alleen schelpen verhandelde, maar zich ook 
op grote schaal bezighield met het beschrijven van nieuwe soorten. Bij schelpen, die bij Sowerby 
gekocht zijn en door hem beschreven zijn, bestaat de (kleine) mogelijkheid, zeker wanneer de 
beschrijving kort daarvoor heeft plaatsgevonden, dat het om type-materiaal gaat. Bij afwezigheid 
van syn- of holetypen kunnen dergelijke exemplaren wetenschappelijk extra waardevol zijn. 
Controle aan de hand van de lijsten van de door Artis en Van Heukelom aangekochte schelpen 
kan daarover duidelijkheid brengen. 

In een brief van 20 april 18668) meldde W. Happé, resident van Menado en teruggekeerd in 
Nederland, dat hij Artis twee schelpen schonk. Hoewel de schenking, die op 27 mei 18661) werd 
geboekt, slechts uit twee schelpen bestond, ging het hier wel om twee exemplaren van een grote 
en zware soort: Tridacna gigas . 

Fraser, een handelaar in naturalia, bood in een brief van 14 mei 18669) schelpen van Formosa 
te koop aan. Niets wijst er op, dat Artis ooit schelpen van Fraser heeft gekocht. 

Op 22 juli 18661) werd de schenking van W. Rekking Jr. geboekt. De schenking bestond uit 
enige schelpen. Hekking vervaardigde gedurende vele jaren de kleurenafbeeldingen in het 
jaarboekje van Artis. Tijdens een veiling, die in 1862 te Rotterdam had plaatsgevonden, had 
Rekking een kleine schelpenverzameling gekocht. Het is niet bekend of zijn schenking uit deze 
aankoop afkomstig was. Evenmin is het bekend, wat er met de overige schelpen van Rekking is 
gebeurd. Rekking werd op 12 juni 187 4 tot honorair lid van Artis benoemd. 

Bij Hoyman en Schuurman waren volgens een briefvan 23 augustus 186610)van Allebrandi 
(konvooiloper bij de Nederlandse Handelsmaatschappij) vier kisten met naturalia uit Suriname 
aangekomen. Bij de naturalia bevonden zich ook schelpen. De herkomst van deze zending is niet 
geheel duidelijk, maar het betrof waarschijnlijk het eerste en tevens enige malacologische 
resultaat van de expeditie naar Suriname (zie 1865). Diependaal, de leider van de expeditie, 
wordt namelijk genoemd in de catalogus U2. 

Op' 25 september 18661) werden een tweetal schenkingen geboekt. De eerste, bestaande uit 
enige schelpen uit Japan en China, was afkomstig van Robert Thompson, gezagvoerder van het 
schip "Vanda". In de catalogi U2 en B wordt een "capt. Thomson" genoemd Het is niet zeker of 
het om één en dezelfde persoon gaat De tweede schenking was afkomstig van de gezagvoerder 
van het schip "Triëst", G. Pratty en bestond uit schelpen uit de Chinese zee en de Indische 
archipel. 

In 18~11 ) kocht Artis het kabinet van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. 
Het kabmet van deze Maatschappij kende al een lange geschiedenis, maar was inmiddels 
ç:nigszins in ~erval geraakt. Voordat h~t ~binet, dat ook ~en schelpenverzameling bevatte, zou 
worden geveild, mengde Westerman Zich m de zaak en wist het gehele kabinet op enkele 
voorwerpen na voor f 800 voor Artis te kopen (BdH, 1952: 265-267)12), 
.~et.aantal sc~elpen, waarvan in de catalogi Ul, U2 en BL staat aangegeven, dat zij afkomstig 

z~Jn u~t het kabmet van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, is zeer gering, zodat het 
met Uitgesloten geacht moet worden, dat het grootste deel ervan is verkocht/geruild. 

Tot voor kort ( 1990) bezat het ZMA slechts één exemplaar van Conus cervus . Dit exemplaar 
was afkomstig uit de collectie van Artis. Enige jaren geleden was gebleken, dat deze schelp 
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afgebeeld stond in het werk van Valentijn (Smit, 1986: 281, nr. 1556)13>. Het was echter niet 
duidelijk, hoe Artis aan deze schelp was gekomen. Recente bestudering van de catalogus U2 
wees uit, dat het exemplaar van Conus cervus afkomstig was uit de collectie van de Hollandse 
Maatschappij der Wetenschappen. Nu dient alleen nog te worden achterhaald, hoe de Hollandse 
Maatschappij der Wetenschappen aan deze schelp is gekomen. Het meest aannemelijk is, dat de 
schelp deel uit maakte van de schenking van J. Hopel4) (Smit, 1986: 129, nr. 733) in 1772 
(BdH, 1952: 250). Zijn schelpen waren innners afkomstig uit de verzamelingen van de 
gebroeders Bisschop (Smit, 1986: 28, nr. 139), die op hun beurt weer tijdgenoten van Valemijn 
waren. Wanneer dit juist is, moet het exemplaar van Conus cervus , mits het juist gedetermineerd . 
was, voorkomen in de catalogus, die M. van Marurn (Smit, 1986: 176, nr. 998) maakte van het 
kabinet (BdH, 1952: 255). Uit een controle is gebleken, dat er naast het exemplaar van 
Conus cervus nog meer schelpen, die staan afgebeeld in Valentijn, aanwezig zijn in het ZMA15). 
Het zal daarom zinvol zijn alle afbeeldingen in V alenrijn te controleren. 

Van 10 november 186616) dateert een lijst van Verreaux, waarop een honderdtal schelpen staan 
vermeld. De lijst blijkt voornamelijk duurdere soorten te bevatten, zoals Conus gloriamaris 
(FF 1500 = ca. f 150) en Cypraea guttata (FF 1200 = ca. f 600). Niets wijst er op, dat Artis 
uit deze schitterende, maar prijzige, zending iets heeft behouden. In een brief van 
21 november 18664) schreefVan Heukelom aan Artis, dat Verreaux te kennen had gegeven zijn 
schelpen terug te willen ontvangen. 

1) GAA PA 395.1263 
2) GAA PA 395.241 [Man] 
3) GAA PA 395.241 [Kikkert] 
4) GAA PA 395.240 [Heukelom] 
5) GAA PA 395.241 [Ritsema] 
6) ZMA Moll. Arch. Nr. 14 
7) ZMA Moll. Arch. Nr. 15 
8) GAA PA 395.240 [Happé] 
9) GAA PA 395.240 [Fraser] 
10) GAA PA 395.240 [Allebrandi] 
11) GAA PA 395.240 [Baumhauer] 
12) Meer informatie over deze aankoop staat in Bijlage 6. 
13) F. Valentyn, Verhandeling der zee-horenkensen zee-gewassen in en omtrent Amboina en de nabygelegene 
eilanden (Amsterdam 1754), 2e druk, afb. 91. 
14) NA 40 (1942) 632-635 aldaar 634-635. 
15) Deze informatie is afkomstig van R.G.Moolenbeek (1990). 
16) GAA PA 395.1846 

1867 

Uit een briefvan 14 januari 18671) van Van der Hucht uit Haarlem blijkt, dat laatstgenoemde 
na een verblijf in Nederlands Indië weer terug is in Nederland. 

Banck, die in 1865 Artis schelpen geschonken had, werd, zoals uit een brief van 15 januari 
18672) blijkt, tot honorair lid van Artis benoemd. 

Bij een brief van 17 januari 18673) van Zelebor bevond zich een catalogus, waarin was 
aangegeven, welke exemplaren ontbraken in de zoölogische collectie in Wenen. Vermoedelijk 
kon Artis niets voor Zelebor betekenen, want bij het antwoord van 22 januari 18673) ging tevens 
de catalogus weer terug. 

In een briefvan 23 januari 18674) liet Wright weten, dat hij een partij schelpen had gekocht, 
waaruit hij graag Artis het één en ander toe zou willen sturen. Het is onduidelijk of er inderdaad 
iets gezonden is. 

Uit een brief van 11 februari 18675) blijkt, dat Darnon nog f4 van Artis te goed had. Het is niet 
bekend, wat hiervoor exact was geleverd. 
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restant weer terug te zenden. A; iis behield 3 schelpen, betaalde deze en zond de rest retour.
een selectie uit de door hem toegezonden schelpen te rnaken, deze naar waarde te betalen en het

Op ;<april l =3>3)schreef Stadermann uit Den Helder een brief aan Artismet het ven oek om

Stadermann waswaarschij nlijk een handelaar, die voorwerpen opkocht die door schepen waren
binnengebracht en vervolgenstrachtte dezedoor te verkopen. Hoewel Artismeestal de
ven endkosten voor haar rekeni ng nam, was het resultaat van dergelij ke transacties financieel niet
al tij d even lucratief voor de afzender.

In een br ief van < mei l =3>G) li et W right weten, dat hij weer een nieuwe partij schelpen had
on angen. In een brief van >mei I=3>>)melddeVanHeukelom een zending schelpenvan
Wright en een zending schelpen van Sowerby. In het geval van Wright gaat het waarschij nlij k
om een zending uit de laatstgenoemde partij . A ankooplij sten betreffende deze zendingen
ontbreken, zodat het niet bekend is, w at er mogelij k gekocht is.

Op <Imei I=3>=)werd de schenking geboekt van F.W .A . Hollanden , gezagvoerder van het
schip "Passaroeang". De schenk ing bestond uit een k istj e met schelpen.

Eyken Sluyters, gevestigd te P 'bo, had bij zij n bezoek aan Nederland natuurhistorische
voorwerpen meegenomen. In een brief van G j uni l =3>R)liet Westerman Eyken Sluyters weten,
dat hij deze voorwerpen graag zou will en bezichtigen. Het is niet bekend of de coll ectie door
Westerman bezichdgd is en of het alle meegenomen voorwerpen betrof, maar op l ;j uli I=3>=)
w erd er een schenking geboekt die v an E yken Sluyters an<om sdg was. E en ongedateerde lij s
die een specifi catie van een schenki ng van Eyken Sluyters geeft, hoort, omdat de inhovd
overeenkomt met de beschrij ving, waarschij nlij k bij deze schenkingIT).

Op ITj vli I=3>=) werd de schenking geboekt van J.G. Moltzer" ), mili tair apotheker te
A m sterdam. D eze bestond v it een verzam el ing k leine schelpen van verschill ende vindplaatsen.

Op X september I=3>G) schreef Wright)3 n hij wea een nieuwe partij schelpen had ontvangen.
N iets wij st er op, dat A rtis uit deze aankoop schelpen toegeu<nden heeft gekregen.

Op <T september l =3>l;) en volgende dagen vond te Utrecht ten overstaan van de notaris
H .A .R . V osmaerI<) de tweede veiling plaats van de collecde V an L idth de Jeude Q l. IV ). Zowel
V an L idth de Jeude als zij n v rouw w aren inmiddels overleden en het groos te deel van zij n
schelpenverzam eling w as inmiddels aan D amon verkocht. E r resteerden toch nog meer dan ;.;OO
schelpen, die eerst in I; afzonderl ij ke eenheden en vew olgens in & n koop werden aangeboden
(cat. : >X, nr . ;3;3a-;3;3m ). het R M N H kocht al le schelpen. V reemd genoeg w ordt
V an L idth de Jeude n iet genoemd i n de catalogus v an de schelpenven ameli ng v an dat m useum
(Horst & Schepm an, I=RG-IRT=). Schelpen uit de col lecde V an L idth de Jeude zij n zodoende
tegenwoordi g niet meer als zodanig herkenbaar aanwezig in de schelpencollectie van het
N ad o n aal N atuu r hi sto r i sch M u seu m i G).

Op I< november l =3>=) werd de schenking geboekt van B .H. Boer (adres: K adij k,
A m sterdam ). D e schenk ing bestond ui t enige schelpen, w aaronder ; exem plaren v an
N auf luspomptli us . H et is niet bekend, hoe B oer aan deze schelpen gekomen is.

In I=3>IX) kon Oltmansdoor een verhuizi ng, die veel tij d vergde, niet veel tij d besteden aan de
schelpencollectie van A n is.

l ) G A A PA <RX.;G< [H w htl
;) G A A PA <RX.;G< [B anck l
<) G A A PA <RX.;GX [Z eleborl
G) G A A PA <RS.;G< lB rycel
S) G A A PA <RX.;G< lD am onJ
3) G A A P A <RX .;GX [S ta der m a nn l
>) G A A P A <RX.;G < [H eu kel o m ,
=) G A A P A <RS. l ;3<
R) G A A PA <RS.;GX [Sl uytersl
IT) Deze speci ficatie bevindt zich in een latPre geschenkenlij st GA A PA <RX.I;3=
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11) NP 53 (1967) 179-207 aldaar 186-187. 
12) Catalogue du muséum d'histoire naturelle de Jeu Ie dr. Th.G. van Lidlh de Jeude, ..... Dont la vente publique 
aura lieu lundi, Ie 30 septembre 1867 et les jours suivans, ..... par Ie ministère de m. Ie notaire H.-A.-R. Vosmaer, 
assisté de Kemink et Fils , libraires, ..... à Utrecht. Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de 
AB. 
13) NP 30 (1944) 365-379 aldaar 378-379. 
14) Deze informatie is verkregen van R. Vroom, medewerker van het Nationaal Natuurhistorisch Museum (1991). 
15) GAA PA 395.244 [Oltmans] 

1868 

Zoals al vermeld, had Oltmans het in 1867 druk met zijn verhuizing. In een briefvan 27 januari 
18681) liet Van Heukelom merken, dat hij deze stap van Oltmans niet erg begreep. 
Samenhangend met de verhuizing was waarschijnlijk het aanbod van Oltmans in een brief van 
3 februari 18682) aan Artis om boeken uit zijn verzameling, die in de bibliotheek van Artis nog 
ontbraken, over te nemen. Uit een briefvan 4 december 18682> blijkt, dat Artis voor f 931,335 
deze boeken heeft overgenomen. Naast een groot aantal boeken over natuurlijke historie en dan 
in het bijzonder malacologie, bevatte de aankoop ook vrij veel boeken over volkenkunde. Een 
gedeelte van de boeken van Oltmans, waaronder een exemplaar van de veilingcatalogus van de 
collectie Lyonet (1796), was afkomstig uit het bezit van zijn tante M.E.A. Oltmans (zie 1844). 

Op 9 mei 18683) werd de schenking van F.H. Popken, gezagvoerder van het schip "Telenak", 
geboekt. De schenking bestond uit twee exemplaren van Tridacna gigas. Nadat hem dat 
waarschijnlijk door Westerman gevraagd was, liet Popken in een brief van 22 mei 18684) weten, 
waar de schelpen vandaan kwamen. Eén exemplaar is nog aanwezig in de collectie van het ZMA. 

In een brief van notaris Overhoff van 13 mei 18685) meldde deze, dat op 28 april 1868 te 
Nigtevecht Rijnden Wilbrordus Draak was overleden. Draak was gedurende korte tijd directeur 
van Artis geweest. 

In een brief van 4 juni 18681) liet Van Heukelom weten, dat hij schelpen uit Nieuw Guinea had 
ontvangen. Het is niet bekend, van wie deze schelpen afkomstig waren en of Artis ook schelpen 
uit deze zending heeft verkregen. 

Op 10 juni 18686) en volgende dagen werd in Leiden door de gebroeders Van der Hoek de 
boekenverzameling van J.G.S. van Breda geveild (pl. V). Naast 28 nummers schelpenboeken, 
waaronder de werken van Rumphius, Valentijn, Chenu en Kiener, werd er ook een 
schelpencollectie aangeboden (cat : 43, nr. 1194). De verzameling en de 22laden tellende kast 
werden eerst afzonderlijk en vervolgens in één koop aangeboden. Het is niet bekend, hoe 
Van Breda aan zijn schelpen was gekomen. Evenmin is het bekend, wie de schelpen tijdens de 
veiling van zijn collectie heeft gekocht. Niets wijst er op, dat Artis bij deze veiling aanwezig 
was. 

Op 16 juni 18683) werd de schenking van Comelie van Heemstra geboekt. Deze schenking 
bestond uit een niet nader omschreven versteende schelp. 

Het honorair bestuurslid van Artis, De Serière, ontving ter gelegenheid van zijn 80e veijaardag 
op 3 januari 1868 de eremedaille van Artis, waarvoor hij in een brief van 5 januari 18687) zijn 
dank uitsprak. Nog hetzelfde jaar (18 september 1868)7) overleed De Serière. 

Op 13 december 18688) schreef Oltmans aan het RMNH een dankbrief voor de ontvangst van 
het artikel "Notice sur deux espèces nouvelles d'eponges". Dit artikel handelde, zoals de titel al 
duidelijk maakt, over sponzen. Oltmans had namelijk ook de sponzenverzameling van Artis 
onder zijn hoede. 
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enkoralen gekocht Evenalsbij voorwerpenvanB , Cock Blomhoff en Motoskeheb n alle

;<=<>)werder door Artisvan Noordhoek Hegt voor f D=Eeen collectie schelpen, sponzen

voorwerpen afkomsdg van Noordhoek Hegt Japan alsvindplaats.

l ) GA A PA D>S.LM= [Heukeloml

L) GAA PA D>S.LMP [Oiunansl

D) G A A PA D>R.l L=M

M) GAA PA D>S.ZMP tPopkenl

R) G A A PA D>S.LMP [Ovemoff l

=) Catalogw de la bd liolU que..... defeu m.J.G.S. vanBreda,..... la venleaura lieu lemercredi l Oj uin el j ours

sui vaitts sous la directioh et au domici le de Van der Hoek F reres..... L eide-l <=> . Een exemplaar van de

veilingcatalogusis in tietbezit vandeAB,debibliotheek vanQeVereniging ter Bevordering vandeBelangendes

B oekhandels en de bibl iotheek van de G emeentelijk e Archiefdienst L eiden.

P) G A A PA D>R.LAP [Serierel

<) Deze brief is in het bezit van het Nationaal Natuurhistorisch M useum.

>) GA A PA D>R.l <<E

;< =>

Op LP februari ;<=>;) werd de schenking van Henri M uller, president van de Surinaamse

Bank, geboekt. De schenking bestond uit schelpdieren van het vuurschip reede Suriname en uit

enige kleine landschelpen. Een brief van Muller van ;<december ;<=<L)handeldereedsover

deze schenking. Tegenover Muller werd tekem en gegeven, dat er in hoge mate prij swerd

poging heeft gedaan om deze gewenste schelpen te verkrij gen, maar Artis is er in ieder geval

gesteld op grote landschelpen uit Sur iname. Het is met bekend, in hoeverre M uller nog een

nooit van in het bezit gekomen via M uller. M uller wordt genoemd in de catalogi U ;, B , H en

B L , I n ;<MP w erd er echter v an een H .C . M ul ler een schenk ing ontvangen. W anneer echter al s

vindplaats "Suriname" wordt opgegeven, dan isdeschelpan<omsdgvanHenri Muller. Inde
huidige collectie van het ZMA bevindt zich een ongedetermineerde schelp van het geslacht

Oslrea , die v an H enri M ul ler af komsdg is.

Op ;E maan ;<=< overleed te L eiden V an der Hoeven. I n l <D> had hij een nieuwe soort

beschreven: B uJla a lbocincra en bovendien had hij daarna versck il lende malen gepubliceerd over

de soort N autilus pompi l ius . N aast deze malacologische onderwerpen publi ceerde hij ook

veelvuldi g over andere biologische onderwerpen. Zij n belang voor de wetenschap was van dien

aard, dat zij n naam v ermeld staat op =en van de marmeren platen i n de gevel v an het gebouw ,

waar tegenwoordig de Plantage-bibliotheek gevesdgd isD). V an LL tot en met DE j anuari ;<=>M)

w erd u L eiden de boekenv erzameli ng v an V an der H oeven gevei ld door de boekhaadelaar

E .J. B r ill (pl . V ).B ij deze vei i i ng w erden ook m alacologische boekw erken aangeboden

(cat. : ;OP-;;L, nr. LL;D-LD;;). D e vei l ing werd doar niem and van A rtis bezocht m aar

W esterman l iet Bom i n een brief van LDj anuari ;<=>s) weten, dat er namens V an Heukelom f ME

geboden diende te w orden op een boek van R eeve (cat. : ;E<, nr . LLDE). B om was een

A msterdam se boekhandelaar, die de veil ing wel zou bezoeken en daarom koopopdrachten van

derden aan kon nemen. Oltmans vroeg in een brief van D februari ;<=>=) naar de afloop van deze

vei li ng. H ieruit bl ij k t, dat er wel l icht voor nog enige andere boeken interesse bestond bij A rti s.

In dezelfde brief liet Oltmans weten bezig te zij n met het schrij ven van een inleiding. D it was

w aarschij n lij k de inleiding, di e bestemd w as voor de Conidae-catalogus (O ltm ans, ;<=>: ;D-;M).

De inleiding van deze catalogus dateert van februari ;<=>. De catalogus verscheen nog in

hetzelfdejaar indeBij dragentotdeDierkun P).Bij veel schelp!? wordtaangegeven,vanwie
ze afkomsfi g zij n. E en aantal namen, die daar genoemd worden, n j n onbekende

verzamelaar s/schenkers. Over de verwerving van deze schelpen kan vastgesteld worden, dat deze

v r februari ;<=> moet hebben plaatsgevonden. V oor de volledigheid worden de namen hier

genoemd: Smi ssaert (l = Conus capitaneus var. Moluques, l P Conus ebur us var. M oluqueS,

;<ConusMarn reus Moluqpes) en Van Rinsum (;> Conusportoricanus Andlles). Smissaert

wordt genoemd in de catalogi U ;, UL, B , B L en PV . E en V an R insen wordt genoemd in de

cat o gus U l . D eze i s w aar schij nLij k dezelfde alis V an R insur n .

H et Z M A bezi t d iverse overdrukken van de Coni dae-catalogus. O ver& ukken van deze

catalogus werden ook aangeboden tij dens de veil ingen van de boekenven amel ing van B iichler
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(1872) (zie 1844), de collectie Van Rosendael (1884) en de collectie Tobias (Smit, 1986: 275, 
nr. 1524) (1885). Het is natuurlijk goed mogelijk, dat het hier niet om drie verschillende 
exemplaren gaat. 

In een brief van 23 maart 18698) liet Flament weten, dat hij ging verhuizen en dat hij graag van 
enige overbodige spullen afstand wilde doen. Daarbij bevonden zich ook schelpen, die hij 
daarom Artis te koop aanbood. In een brief van 30 maart 18698>meldde Westennan, dat de 
toegezonden schelpen geen waarde hadden en daarom werden teruggezonden. Enige schelpen 
waren er evenwel uitgehouden en werden door Artis betaald. Flament was duidelijk geen 
schelpenverzamelaar. 

Op 7 april18691> werd de schenking van A.C. Blasius geboekt. Deze schenking bestond uit 
vijf zeeschelpen van niet nader genoemde herkomst. 

De al eerder genoemde G.A. Frank had een zoon, G.A. Frank Jr. Frank Jr. vertrok in april 
1869 naar Londen om zich daar te vestigen en evenals zijn vader een handel in naturalia te 
beginnen. Londen was daarvoor waarschijnlijk een betere vestigingsplaats dan Amsterdam of een 
andere Nederlandse plaats. Zijn eerste brief aan Artis uit Londen dateen van 25 april18699), 
waarin hij liet weten bij Jamrach op bezoek te zijn geweest en binnenkon op commissie een partij 
schelpen te zullen ontvangen. 

In een briefvan 12 mei 186910) meldde Ploem (Van Steenis, 1950: 409), dat hij in Buitenzorg 
(Nederlands Indië) een zoölogische tuin en een natuurhistorisch museum wilde beginnen. Een 
insecten- en schelpenverzameling had hij al, evenals een klein aantallevende dieren. Ploem zou 
graag contact willen onderhouden met Artis, maar zover bekend is daarvan nooit sprake geweest 
In Buitenzorg is een zoölogisch museum gekomen, maar daarvan is Ploem niet de grondlegger 
geweest. 

Op 17 juni 18691) werd de schenking van J. Kruisinga, gezagvoerder van het schip "Alcyone", 
geboekt. De schenking bestond uit enige schelpen. Kruisinga was in april 1869 tot lid van 
verdienste van Artis benoemd. 

In een brief van 18 juni 186911) blies dr. N. Meursinge de loftrompet uit over de Bijdragen tot 
de Dierkunde , waarbij Oltmans apan werd genoemd. Dit naar aanleiding van zijn artikel in dit 
tijdschrift (Oltmans, 1869). Tevens schonk Meursinge aan Artis een exemplaar van het door hem 
geschreven Studiën over den oester (Amsterdam 1864). Dit artikel is tegenwoordig nog steeds in 
de AB te vinden. Het artikel gaat voornamelijk in op de anatomische aspecten. Meursinge had 
dus een duidelijke interesse in schelpen, maar of hij zelf ook een collectie bezat, is niet bekend. 

In een brief van 20 juli 186912) meldde G.J.C. Cavaljé de schenking van een doosje met enige 
schelpen aan Artis. De schenking werd geboekt op 19 juli 18691) (sic). 

Op 9 augustus 18691) werden twee schenkingen geboekt De eerste was afkomstig van 
P.W. Holst uit Djalen (Nederlands Indië). De tweede was afkomstig van C. Scheepmaker uit 
Sourabaya (eveneens Nederlands Indië). Volgens de geschenkenlijst zou er van beide 
schenkingen een lijst bestaan, waarop een specificatie staat. Het is niet bekend, waar deze lijsten 
zich bevinden. In een brief van juli 186913) meldde Van Heuk:elom de ontvangst van schelpen 
van Scheepmaker en gaf in dezelfde brief een overzicht van voorwerpen, die hij van Holst had 
ontvangen. Hierbij bevonden zich ook schelpen. Vermoedelijk is dit echter niet de bedoelde 
specificatie. Getuige de catalogus van zijn schelpenverzameling zijn schelpen uit de schenkingen 
van Holst en Scheepmaker terecht gekomen in de collectie Van Heukelom. Dit is niet 
verwonderlijk, want Van Heukelom ontving deze schelpen, voordat Artis ze in handen kreeg. In 
een brief van 26 december 186914) werd Scheepmaker bedankt voor diens schenking, bestaande 
uit landslakken van Celebes. Holst wordt genoemd in de catalogi Ul, U2, Hen BL. 
Scheepmaker wordt genoemd in de catalogi UI, U2, A, B, H, BL, PAP en PV. Wanneer een 
schelp "Celebes" of "Sourabaya" als vindplaats heeft, is deze van C. Scheepmaker afkomstig. In 
andere gevallen is zijn vader, G. Scheepmaker de schenker. 
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Der K inderen naar Amster&un zou komen om onder andere de schelpen bij weduwe Mijnssen in
In een brief van >? september >@ABiC) liet Der K inderen weten, dat er een neef van

tepakken.Hij zoudaarbij door iemandvanArtisgeholpenworden.Metdezepersoonwerd
waarschijnlijk Oltmansbedoeld.Voor derest isdezegeschiedenisnietergduidelijk.Zowel
Der K inderen als Mijnssen zijn niet bekend alsven amelaarsvan schelpen.

In een brief van LL d<tober >@AB'L)meldde Van Heukelom, dat hij een zending schelpen van
Damon verwachme. I n een brief van LOoktober l @AB'A) liet Van Gend en Loosweten, dat zij
schelpen van Damon voor Van Heukelom hadden ontvangen. Hoewel dusin eerste instantievoor
V an Heukelom bedoeld, heeft ook A rtis uit deze zending schelpen behouden, zoalsvalt af te
leiden vit bewaard gebleven lij stenlR). De zendingvan Damon omvatte l BR nummers. Van
Heukelom kocht ?L nummeis van deze lij st en gaf daar f >L Bs (ca. f >CT) aan uit. Zij n duur ste
aankoop waseen exemplaar van Volura ruckeri (f L >Ts).Volgenseen vannovember l @AB
daterende lij st, diebij dezelfde zending hoort, kocht Artis@T nummersuit deze zendingen
besteedde daarvoor f >L >Os Od (ca. f >CT). De duurste aankoop van A rtis was een exemplaar
van Conusprometheus (f >Cs). De uitgave van A rtis aan deze zending werd door
V an Heukelom vermeld in een brief van >@ november >@AB>O). Damon had in >@A@ de collecde
van de Fransman Moitessier gekocht'@). Deze had op zij n beun;kort voor zij n dood de collectie
van O. Rolland du Roquan gekocht'B). De mogelij kheid bestaaf dat schelpen uit deze aankoop
van Damon deel uit hebben gemaakt van de zending schelpen, die hij A rtis toezond

Eveneens via V an Heukelom liep een zending schelpen van L andauer (Brbnnemtrasse @,
Frankfurt am MaiQ). Volgenseen lij sde van L>november >@ABuJ)kocht Artis? nummers uit
deze zending, waarvoor f LC werd uitgegeven. De duurste schelp was een exemplaar van
BuIimusyatesii U >C). Wanneer de schelpen Cochin China alsvindplaatshebben, zij n ze
an<omsdg uit de ven ameling schelpen, die Landauer in >@A@had gekocht van M ichau. Deze had
ze in Cochi n China (= V ietnam) ven ameldL' ).

Kortefijd later werd er een zending schelpen ontvangen van Ed Bartlettuit LondenLL). Hij was
verbonden aan de Zoological Society in L onden. Uit deze zendi ng werden @ nummers behouden,
w aarvoor f ? >@s (ca f AT) werd besteed D e duurste aankoop w as een exemplaar v an
Bar lettia stephanewris (f L l Os). V oor zover bekend was dit de enige zending, die van Bartlett
w erd ont angen .

>) G A A PA OBC.l LAS
L) G A A PA OBC.LCT [M u llerl
O) F .F .J.M . h eters. T he fv st >CT years of nA rtisNand the A rtis library , B ij dragen tot de D ierkundi S@ ( l B@@) l -A
a ld a ? .

?) Catalogue de la bibIioti r que delai rsee par mr. J. van der Hoew n,..... doiu la vehle aw a lieu le vehdredi LL au
samedi OT i anvier I @AB,..... par E J . B r il l ,..... d L eyde . ERn exemplaar van de vea ingca' ogus is in het bezi t van
de A B .

S) G A A P A OBC.L?B [B om l
A) G A A PA OBC.LCT [O ltmans,
R) A . O iv nans, C atalogue des coquil les de al famiUe des Conides , qui se e ouvent au M usee de la Soci
Zoologique d'A msterdam , B ij dragen tot de D ierkw ( l @AB) >O-LL.
@) G A A P A OBS.LBB [F lam entl
B) G A A PA OBC.L?B [Frank l
l O) G A A PA OBC.LSO [P loem J
>>) G A A PA OBC.LCT [M eur si ngel
l L) G A A P A OBC.LBB [C avalj el
l O) G A A PA OBS.LAB [H w kelomJ

>?) G A A PA OBS.LCT [Scheepmakerl
l S) G A A PA OBS.LdB [K inderenl
l A) G A A PA OBC.LBB [G end l
l R) Z M A M o l l . A rch . N r . l R

l @) H . C rosse, N ouv el l es . J dC l A ( l @A@) O l A.
l B) H . C rosse & P . F i scher , N ecrologie, JdC l A ( l @A@) l L l - l LL aldaar l LL.
LT) Z M A M o i l . A rch . N r . >@
L l ) H . C ro sse, N ouv ell es , JdC >A ( l @A@) l LL- l L? a ldaar >LB .
LL) Ld lA M ol l . A rch . N r . >A
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1870 

In een briefvan 23 februari 18701) schreefP. van der Crab, die gedurende de periode 
1869-1870 met verlof in Nederland was, dat hij Artis een aantal schelpen wilde schenken. 
Van de schenking is een door Oltmans geschreven specificatie aanwezig!). In dezelfde periode 
schonk hij ook de Rotterdamse diergaarde 250 schelpen!). De schenking werd op 1 maart 18702) 
geboekt en in een brief van 7 maart 18701) werd Van der Crab, zoals min of meer wel verwacht 
kon worden, tot honorair lid benoemd. Van der Crab wordt genoemd in de catalogi U1, U2, B, 
BL, Hen PV. Met behulp van de specificatie van deze schenking kan worden bepaald of de 
desbetreffende schelp in 1865 (aankoop) of in 1870 (schenking) werd verworven. 

De eerste tekenen van contact met P.A. van Rees3) (Smit, 1986: 219, nr. 1232) (pl. XV) 
dateren van 1870. Uit een bewaard gebleven lijst4) kan geconcludeerd worden, dat Oltmans in 
april1870 Van Rees heeft bezocht en daarbij schelpen voor hem heeft meegenomen. Een op 
hetzelfde vel geschreven ontwerpbrief van 11 mei 1870 van Oltmans over een bezoek aan 
Arnhem was hoogstwaarschijnlijk niet bestemd voor Van Rees, aangezien deze in 's Gravenhage 
woonde. Verder verzondOltmans op 11 april, 18 april, 10 mei, 12 mei en 24 december 1870 
schelpen naar Van Rees. Eveneens bewaard gebleven is een lijstje4) met schelpen, die op 
30 januari van een niet nader genoemd jaar (het handschrift is van Oltmans, dus het moet in ieder 
geval vóór 1874 zijn geweest) naar Van Rees werden verzonden. Op een grote lijst4) staat 
vermeld, wat van Van Rees in ruil werd terug ontvangen. Uit een andere lijst blijkt, dat van een 
aantal soorten, waarvan er meerdere exemplaren door Van Rees in ruil waren gegeven, een aantal 
exemplaren weer aan hem zijn teruggegeven. 

Van 1 mei 187()5) dateert een lijst met schelpen, die door Artis en Van Heukelom werden 
behouden uit een zending schelpen van Sowerby. De zending bevatte in ieder geval641 
nummers schelpen. Artis behield 117 nummers en betaalde daar f33 14s (ca. f 400) voor. Van .· 
Heukelom behield 43 nummers en gaf daar f16 19s 9d (ca. f 200) voor uit De duurste 
aankopen van Artis waren exemplaren van Voluta marmorata (nr. 72, f3) Murex crispus (nr. 
195, f3 lOs) en Natica /ewisii (nr. 329, f2). De duurste aankoop van Van Heukelom was een 
exemplaar van Voluta powisii (nr. 150, f4). 

Uit een lijst van 18706) blijkt, dat Van Heukelom voor Artis de aankopen uit een zending van 
Darnon heeft betaald (f 7,50 voor twee exemplaren vanHelix palawanica en twee exemplaren 
van Bulimus adamsi ). 

In een brief van 19 mei 18707) liet N.C. Fransz, een ambtenaar uit Nederlands Indië, die in 
Nederland met verlof was, weten dat hij Artis twee schelpen schonk. De schenking werd op 
18 mei 187()2) (sic) geboekt en bestond volgens de omschrijving uit één exemplaar van Carinaria 
vitrea en één exemplaar van Murex pennatus . Op 11 juni 187()2) werd een tweede schenking 
van Fransz geboekt, die de volgende soorten omvatte: Helix pileus (4 ex.), Murex endivia 
(3 juveniele ex.), Chama cristel/a (1 ex.) en Voluta (enige exemplaren). Fransz had daarmee zijn 
kruit nog niet verschoten, want uit een briefvan 22 augustus 18707) blijkt, dat hij zijn overige 
schelpen aan Van Heukelom heeft verkocht. Volgens een bewaard gebleven lijst8) kocht Artis uit 
deze aankoop van Van Heukelom voor f 36 nog tien schelpen (4 verschillende soorten), waarvan 
één exemplaar van Helix linneana met f 10 het duurst werd betaald. 

In een brief van 18 juni 18709) liet Teysmann weten, dat Artis van hem een zending kon 
verwachten. De zending, die naar F.J. van Eeden verzonden zou worden, moest tussen hem en 
Artis verdeeld worden. Van Eeden was secretaris van de Maatschappij van Nijverheid te Haarlem 
en was de eerste directeur van het Koloniaal Museum, dat bij deze Maatschappij behoorde. 
Volgens Teysmann zou de zending ook schelpen bevatten. Dit laatste werd bevestigd in een brief 
van Van Eeden van 30 december 18701°), waarin deze de ontvangst van de zending van 
Teysmann meldde. De naturalia, waaronder de schelpen, werden naar Artis verzonden, 
maar Van Eeden hield zich wel aanbevolen voor de ontvangst van eventuele duplikaten. 
In een brief van 17 januari 187111) meldde Westerman, dat Van Eeden, op enige exemplaren 
na, de schelpen weer teruggezonden kreeg. Er zou voor Van Eeden zelfs een 
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parelx helpuitdeeigencollecdevanArtisbijgevoegdworden.Voor ditgebaaront ingArtislater
een bedankbrief van V an Eeden" ).

Op>juli ?@>A'C)schreefWesterman eenbrief aan BuismanenBrands.Hierin gaf hij zijn
oordeel over een zending schelpen, die afkomstigwasvan Hoedt. Buisman en Brands fungeerde
blijkbaar alstussenpersoon indeverkoopvandezeschelpen.VolgensWestermanginghetom
een gnstehoeveelheid schelpen,diegoed geconserveerdwaren, maar waarbij zich geen
zel aamheden bevonden. OndanksdatWesterman niet echt laaiend enthousiast was, zij n de
schelpentochdoor Artisgekocht, znalsblijkt uitbewaardgebleven lij*ten.Ta i, ereen lijst'L),
waaropdeschelpengenoemdzij n,dieuitdezeaankoopbehoudenwerden. Er isook een lij stiM)
met schelpen uit de collectie Hoedt, die ter verbetering verwisseld werdenmet reeds in de
collectie van Ad is aanwezige exemplaren. Bovendien werd er door V an Heukelom voor
f LLN,NAaanschelpengekochtuitdecollectieHoedt'L).DatdecollecdeHoedtwel degelijk dure
schelpen bevatte blij kt uit het feit, dat VanHeukelom f ?OObetaaldevoor een exemplaar van
Spordylus regi%s . Schelpen uit decollecdeHoedtwerden in de navolgendeperiode geruildmet
Roetersvan Lennep?s), CharlesR. ThatchedN)en Martorell Y Peiia?>).
H et is niet bekend hoe en wanneer het contact met de Spaanse zakenman en
schelpenverzamelaar Francisco Martorell Y Peiia uit Barcelona (overl. ?@>@) isontstaan. Niet
al leen met A rti s, maar ook met V an Heukelom heeft hij schelpen geruild. Op deze manier kwam
A rtis in het bezit van vier exempLuen van H elix martorelIi , een soort, die kort hiervoor door
Bourguignatwasbeschrevenen naarMartorell Y Peiiawasvernoenad'@)(tegenwoordig:
Montsen af na mar torelli )?̂ ). De soort L imnaea martorelli ?@)werd eveneens door Bourguignat
beschrev en en n aar hem v er noem d
M artorell Y Peii a liet na zij n dood zij n gehele collectie, die ondermeer een ongeveer N.OOO
soorten tel lende schelpencollectie bevatte, na aan de stad Barcelona. V erder stelde hij ?C_.OOO
ter beschikk ing om een mvseum op te richten, dat zij n naam zou moeten dragenCA). De
schelpencollectie van Martorell Y Peha is tegenwoordig in het bezit van hetMuseu de Zoologia te
B a rcel o naCi ).

I n een brief van ?> februari l @>?CC) meldde V an Heukelom, dat hij een zekere T hatcher op
bezoek zou krij gen. Het ging waarschij nlij k om de bovengenoemde Thatcher (overl . l @>@
Shanghai)u ), Hij nodigde Oltmans uit er ook bij aanwezig te zij n. Oltmans ruilde verschi ll ende
schelpen met Thatcher en Van Heukelom kocht van hem een exemplaar van Voluta tha tcheri , een
nieuwe soort Voluta , die door Frederick M 'Coy naar Thatcher was vernoemdCM). V erder werden
nognaar Thatcher vernoemd:Helix thatcheri u )en Cypraea lhatcheri CN), beiden door James
Cox beschreven. Naar Thatcher werd ook een geslacht (Tha*cheriaL genoerndP ).

Tussen al le l ij sten en lij stjesbetreffende de collectie Hoedt, bevindt zich ook een lij st'M)met de
titel : " uit het afzonderlij ke kistj e waar in meest A merikaansche schelpen". H et is niet duidelij k,
w aarmee deze lij st in verband moet worden gebracht

Op L?j anuari l @NL schreef Hoedt in een brief aan het RM NH, dat hij voor deze instell ing
wilde verzamelen. Ter kennismaking zond hij vij f ii stenmet naturalia Verder meldde hij nog,
dat hij ook in het bezit was van een eigen collectie, die hij w ilde verkopen. Deze coll ectie bevatte
volgens hem ondermeer : v ij fentw indg grote dozen met schelpen, w aaronder een groot aantal
zeldzame exemplaren: acht kleinere dozen met daar in een vol ledige ven ameM g kleine schelpen;
v ier kleinere dozen land- en zoetwaterschelpen, waaronder vele zeldzame exemplaren; tachtig
grote stopflessen met voorwerpen op alcohol, waaronder een papiernautilus (Argonaula argo )
met het dier en het dier van Can nar ia vi trea (G ij zen, ?̂ L@: ?C>-l C@).
V oardat Hoedt deze coll ecde di t museum te koop aanbood, had hij A rtis al een keer een
schelpenven ameling geschonken, zodat de twee volgende mogel ij k heden bestaan :
?. De schenking van Hoedt, die in ?@Nl geboektwerd, omvatte alle schelpen, die Hoedt op dat
moii nt in zij n bezit had. De collectie, die hij het RM NH in ?@NL te koop aanbood, had hij hierna
opnieuw aangelegd Gezien een tussenliggende periode van slechts C j aar is deze mogelij kheid

C. De schenking van Hoed die in ?@N?geboekt werd, bestond ui t duplikaten ui t zij n eigen
ruet waarschijnlij k

collectie. Deze collectie zou hij l ater het RM NH te koop aanbieden.

@>



De collectie Hoedt, die Artis kocht, was naar alle waarschijnlijkheid geheel of gedeeltelijk 
dezelfde als de collectie, die het het RMNH in 1863 tevergeefs te koop was aangeboden. 

In een brief van 19 november 187027> werd aan Frank Jr. geschreven, dat Artis hem een partij 
schelpen zou sturen, die f:55 (ca. f 660) op moest brengen. Over de herkomst van deze partij 
werd niets gemeld, maar gezien de samenstelling van de collectie Hoedt (veel duplikaten) is het 
aannemelijk, dat de partij schelpen, die voor Frank Jr. was bedoeld, geheel of gedeeltelijk was 
samengesteld uit schelpen van de collectie Hoedt. In een briefvan 1 januari 187128) liet Frank Jr. 
weten, dat hij de schelpen had ontvangen en dat hij er tevreden over was. 

1) GAA PA 395.252 [Crab] 
2) GAA PA 395.1266 
3) NP 3 (1912) 321-328 aldaar 322. 
4) ZMA Moll. Arch. Nr. 22 
5) ZMA Moll. Arch. Nr. 19 
6) ZMA Moll. Arch. Nr. 21 
7) GAA PA 395.252 [Fransz] 
8) ZMA Moll. Arch. Nr. 20 
9) GAA PA 395.253 [Ploem] 
10) GAA PA 395.252 [Eeden] 
11) GAA PA 395.255 [Eeden] 
12) GAA PA 395.252 [Buisman] 
13) ZMA Moll. Arch. Nr. 27 
14) ZMA Moll. Arch. Nr. 23 
15) ZMA Moll. Arch. Nr. 24 
16) ZMA Moll. Arch. Nr. 26 
17) ZMA Moll. Arch. Nr. 25 
18) J.R. Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus, Revue et Magasin de Zoologie 22 (1870) 
14-30 aldaar 26-27 en 166-171 aldaar 167. 
19) Deze informatie is afkomstig van Miguel Bech Tabemer (Barcelona) (brief van 27 juni 1991 ). 
20) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 29 (1881) 98-104 aldaar 102-103. 
21) Catálogo de la colección conchiológica que fué de d. Francisco Martoreli Y Pena legada por dicho sefior á la 
ciudad de Barzelona y existente en el Museo Martoreli de la propia ciudad (Barcelona 1888). Het Museo Nacional 
de Ciencias Naturales te Madrid is in het bezit van deze catalogus. 
22) GAA PA 395.256 [Heukelom] 
23) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 27 (1879) 89-95 aldaar 94. 
24) F. M'Coy, On a new volute ,Annals and Magazine of Natura/ History (1868) 54. (serie 4, volume 1) 
25) J. Cox, Descriptions of eight new species of shells from Australia and the Salomon Islands, Proceedings of 
the ZDological Society of London (1870) 170-172 aldaar 170. 
26) J. Cox, On three new species of Australian marine shells, Proceedings of the Zoological Society of London 
(1869) 358-359 aldaar 358. 
27) GAA PA 395.252 [Frank] 
28) GAA PA 395.255 [Frank] 

1871 

Van 5 januari 18711) dateert een lijst met schelpen, die door Artis uit een zending van Wright 
werden behouden. De zending verliep via Roeters van Lennep. Uit de zending, die minstens 83 
nummers bevatte, kocht Artis er 13 en gaf daar f:3 14s (ca. f 45) voor uit. De duurste aankoop 
was een exemplaar van Conus trigonus (15s). Wright werd deze maal in natura betaald, maar de 
gegevens daarover zijn niet geheel duidelijk: Wright zou volgens een opsomming terug hebben 
ontvangen: schelpen ter waarde van El; schelpen ter waarde van f 35,60 (verzonden in januari); 
schelpen ter waarde van f 9, 15 (verzonden in april). De totale waarde overtreft echter de waarde 
van de aankoop. Wanneer echter de laatste twee bedragen worden opgeteld, komt men beter uit. 

Had Artis in 1870 schelpen verzonden naar Frank Jr., in 1871 vond het omgekeerde veelvuldig 
plaats. De eerste zending vond op 6 februari 1871 plaats. Uit de zending, die minstens 
61 nummers bevatte, kocht Artis er 29 en gaf daar f:5 4s (ca. f 62,50) voor uit. De duurste 
aankoop was een exemplaar van Helix maxima (12s). De tweede zending vond in mei 1871 
plaats. De zending bestond uit 125 nummers en een doosje met oogedetermineerde landschelpen 
van Nieuw Caledonië. Artis kocht 50 nummers, waarvan 5 voorVan Heuk:elom 

88 



en#ongedetermineerdeschelpen.Artisbetaaldeer f56s7d(ca f l 9:)voor (VanHeukelomfA
Bs 7d). De duurste aankoop van Artiswas een exemplaar van Monocendylia euphraFca (9:s).

Uit een zending van 6j uni 9LB9werd alleen een exemplaar van Trochus (Xenophoris ) solar s

behouden (f 9Ls, ca. f 9B). De vierde zending dateert van 9j uLi l LB9. Deze zending bevatte B7

nummers, waarvan er Ldoor A nis werden behouden. Dit maal gaf Artis f 9 9:s7d (ca. f 9L) uit.

Een zending van 9augustus 9LB9leverde alleen een exemplaar vanMaur ina barXl yana op (f A,

ca. f A#). De zesde en laatste zendingvan 9LBl dateert van 9september 9LBl . Deze zending

bevatte A# nummers, waarvan er l 9door Artis werden behouden. De schelpen kostten Anis

EA l As (ca. f 6l ). De relade van A a is met Frank Jr. bestond in veel gevitllen uit ruilen, zodat het

Van 5 september 9LB9dateert een lij st, waarop Frank Jr. een aanzienLij ke hoeveelheid schelpen

best mogelij k is, dat voor bovengenoemde schelpen andere na ualia in ruil werden gezonden.

verkocht, zijn niet preciesomschreven. Zo staat er op deze lij st ondermeer ook: "B dozen divern

in rekening werd gebracht, die A rtis hem had toegezonden. De schelpen, die aan Frank werden

Moluksche conchylien f V". Op 9Vj uli 9LBl A) werd de schenking van J.F. van L eeuwen uit

A msterb un geboekt De schenking bestond volgens de letterlijke omschrijving uit: "eene collecde

conchylien, meest in de M olukken ven ameld, vervat in B dozen". Na combinade van de

bovenstaande gegevens mag het vermoeden geuit worden, dat de schenking van V an L eeuwen

vrij snel na de schenking geheel of ten dele ten gelde is gemaakt door verkoop aan Frank Jr. voor

f V (ca. f 7:). Frank Jr . kocht verder nog voor f L een tweetal exemplaren van de toch wel

zeldzame soort Spondw us regius . M i sschien bevonden zich bij deze verkoop aan Frank Jr . ook

nog wel schelpen uit de collecde Hoedt6). Frank wordt genoernd in de catalogi U 9en PAP.

Ineenbrief vanA:mei 9LB9#)lietA. Bruinie ),cargadoor enreder teAmsterdam,weten,dat
hij Artiseen aantal schel n zou zenden.Uit dezezendingmocht Artisdegewensteexemplaren
behouden en het restant di ende teruggezonden te worden. E r werd door A n is een keuze gemaakt

de rest werd teruggezonden en Bruinier werd voor zij n gebaar bedank t. D e uitgekozen schelpen,

aBiomsdg van de kust van Coromandel, werden op 95 mei 9LB9A) (sic) als schenk ing geboekt.

In een brief van A7 mei 9LB97) werd er aan V an Hall ber icht dat Oltmans de l ij st van de

x helpenven ameling van V an Hall had on angen. De meesteexemplaren w aren echter al

aanwezig in & collectie van A rtis. De collectie werd echter wel belangrij k geacht voor een

beginnend museum of een beginnende ven amelaar. D e V an H al l, w nnee A rtis contact had

over de schelpenverzameling, w as een broer van de eigenaar van de verzam el ing. E r i s verder

niets bekend over de herkom st omv ang en uitei ndel ij ke bestem mi ng van deze coll ecde. T ussen

9: oktober 9LA6 en # j ul i 9LA# had het R M N H contact met C .J.J. v an H al l (G ij zen, 956L: 69A).

D i t contact bestond ui t het r uilen v an schelpen. H et i s niet bekend of het hier om dezelfde

p er so o n g a a t .

I n het malacologische randgebied dienen de brieven geplaatst u worden, die W esten n an aan

K oning schreef ter ver j ging van zeeschuim (A5 mei 9LB9) en zeekatten (9A j uni l LBl )n .

U it een brief van AB september l LBl 7)blij kt, dat K oning noch het zeeschuim noch de zeekatten

h ee f t k u n n e n le v e r en .

I n j ul i l LB9L) werd door A rtis weer een zending van Damon ont angen. De zending bestond uit

9V: n u m m er s, w aar v an er VB door A rti s w erd en beho uden . I n to taal besteedd e A rti s f 9A 9As Ld

aan deze aankoop. A rcis gaf f A 9:s uit aan zowel een exemplaar van P lacuNu iomia cuMingii als

aan een exemplaar van Cr ypiochi ton stelIeri . Ook V an Heukelom kocht enige schelpen uit deze

zendi ng, w aaronder een exem plaar van H innil is giga iA/eus (f 6 6s).

I n een brief van A9j uli 9LB95) l iet J.D . Briel uit A msterdam weten, dat hij A rtis een kleine

collectie fossiele schelpen schonk. De schenking werd op A# j uli 9LB9A) geboekt. Blij kbaar was

zij n schenking in het museum geplaas t onder vermelding van een verkeerde vindplaats, want in

een brief van 9A augustus 9LB95)corrigeerde Briel deze fout. De schelpen waren an<omstig uit

L enger ich (W estf en) .
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In een brief van 7 september 1871 10> liet Darnon weten, dat er weer een zending schelpen naar 
Artis verzonden zou worden. Op de lijst van 13 september 187111) bevonden zich 50 nummers, 
waarvan Artis er 12 behield. Er werd f:14 1s (ca. f 170) voor betaald. De duurste schelpen 
waren een exemplaar van Conus crocatus (f:3), een exemplaar van Conus keatei (0 15s) en een 
exemplaar van Ranella (Eupleura) pulchra (t:2 15s). Ook Tobias behield enige schelpen uit deze 
zending. Het was, voor zover bekend, het eerste teken van contact tussen Tobias en Artis. 

In een brief van 27 september 187112) vroeg Degenhardt voor het onderwijs in de natuurlijke 
historie aan de Roemer Visscherschool in Amsterdam een aantal natuurhistorische voorwerpen, 
waaronder een doorgezaagde schelp, een oester en een nautilusschelp. Op de lijst12) van 
voorwerpen, die Artis uiteindelijk schonk, kwamen de drie hiervoor genoemde voorwerpen 
echter niet voor. 

E. von Baumhauer (BdH, 1952), secretaris van de Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen, gaf in een briefvan 29 november 187113) een lijst van voorwerpen, die de 
"Moskousche Sociëteit" wilde lenen. Daarbij werd ook een exemplaar van Nautilus pompilius 
genoemd. In een briefvan 25 maart 187213) schreefWesterman, dat er geen voorwerpen naar 
Moskou gezonden werden, omdat Artis niet in een voldoende mate aan hun wensen kon 
voldoen. 

In een brief van 1 december 1871 14) liet Oltmans weten twee zendingen schelpen van Darnon te 
hebben ontvangen, waaruit door Artis, Van Heukelom en Tobias exemplaren waren behouden. 
Deze mededeling van Oltmans is geheel in overeenstemming met de bewaard gebleven lijsten1). 

Op 22 december 18712) werd de schenking van J. Scheveers geboekt De schenking bestond 
uit een parelmoerschelp met een fraaie, bijna volkomen parel. 

Van 29 december 1871 dateren een tweetal brieven (0ltmans14), De Haan15)), die beiden 
handelen over een bezoek van Westerman en Oltmans aan D. de Haan16) om bij hem de 
verzameling mineralen van zijn schoonvader Van Breda te bekijken. De schelpencollectie van 
Van Breda was inmiddels al gelijktijdig met zijn boekenverzameling geveild (1868). 

Tijdens de bestuursvergadering van 8 januari 187217) werd besloten om niet tot aankoop over 
te gaan. Dit werd De Haan in een brief van 23 januari 187218) medegedeeld. Het is niet bekend, 
waar de collectie vervolgens terecht is gekomen. 

1) ZMA Moll. Arch. Nr. 28 
2) GAA PA 395.1267 
3) ZMA Moll. Arch. Nr. 29 
4) GAA PA 395.255 [Bruinier] 
5) NP 13 (1923) 14-29 aldaar 22-23. 
6) GAA PA 395.256 [Hall] 
7) GAA PA 395.256 [Koning] 
8) ZMA Moll. Arch. Nr. 30 
9) GAA PA 395.255 [Briel] 
10) GAA PA 395.255 [Damon] 
11) ZMA Moll. Arch. Nr. 31 
12) GAA PA 395.255 [Degenhardt] 
13) GAA PA 395.255 [Baumhauer] 
14) GAA PA 395.256 [Olunans] 
15) GAA PA 395.256 [Haan] 
16) NP 35 (1949) 47-61 aldaar 50. 
17) GAA PA 395.124 
18) GAA PA 395.258 [Haan] 

1872 

In een brief van 15 januari 18721) werd C. Scheepmaker tot lid van verdienste benoerneL 
Als reactie hierop ontving Artis een brief, waarin Scheepmaker zijn dank uitsprak over de 
benoeming. 
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In januari ()*+zond Damon weer schelpen naar Nederland,die in eersteinstantievoor Van
Heukelom waren bedoeld. De zending bestond volgensde bijbehorende lij st+)uit l C+ nummeis,
waarvan er door Artis, Roeters van Lennep en V an Heukelom gezamenlij k C(werden behouden.
Doordat er lij sten zijn van hetgeen Roetersvan Lennep en Van Heukelom kochten, kan ook de
aankoop van Artis gereconstrueerd worden. In totaal werd f ++ l CsHd (ca. f +*C) uitgegeven

Lennep twee schelpen uit eigen bezit naar Damon zond, werd zijn rekening met f + (Js
(Van Heukelom: f (( (*s Ld, Roetersvan Lennep: f ) Hs Md, A rtis: f + Hs). Doordat Roetersvan

v er m i n d erd .

V an + februari ()*+L) dateea een nota v an L andauer . V oor (N num mers w erd A rt i s f + (,)C i n
rekening gebracht.

V an februar i ()*+ dateert een nota van Frank Jr. (op het briefpapier v an zij n v ader) voor
Yan Heukelom.Uiteen nimaal MCnummerstellendelij stN)kochtVanHeukelom er +(en gaf
er f * Ms U )*,CJ) voor uit. Het is niet bekend of ook A rtis uit deze zending schelpen heeft
gek ocht.

Uit een zending schelpen van Frank Jr., die op +L september ()*+ werd ontvangen, behield
Artis +L nummew van de in ieder geval NC nummers tellende zending. Artis besteedde in totaal
f N +s )d (ca. f SO). Opdezellde lij stN)staat ook nog een opsomming van schelpen met de
bijbehorendeprijzen (totaal: f L* lOs,ca.f NNC). Demogeiijkheid bestaat, dat dit een lij st
schelpen is, die door A rtis uit de collecde V an Heukelom aan Frank Jr. werd ved<ocht.

U it een zending schelpen van Frank Jr., die H november ()*+ werd ont angen, behield A rtis

(ca. f CN). Op dezelfde lij st staat wederom een kleine opsomming van schelpen met de
()nummersvan de in ieder geval LCnummerstellende zending. Artisbesteedde in totaal f N (Js

bij behorende prij zen (totaal: f H )s, ca. f ((J). Ook voor deze schelpen geldt, dat ze wellicht uit
de coll ecde V an H eukelom afkom sdg zij n .

U it een brief van +L februari ()*+C) blij kt de inmiddels *Cj arige W .V . K oning een inktvis aan
A r ti s te h e b b e n v ed <o c h t

C ro sse v en ocht A r ti s door m i ddel v an een tw eetal br iev en (v an + februari ()*+ en v an l m aah
()*+)M) om het abom ement op het Jourw l de ConchyIiologie te betalen.

bl ij k t dat de ven am elaar s v an schelpen goed vertegenwoordigd waren. Schepm an was l id v an
Uiteen circulairevan maart l )*+*)betreffendedeoprichtingvan de "DierkundigeVereeniging"

de oprichtingscom m issie en tot de voorlopig toegetreden leden behoorden V an H eu kelom,
O l tm an s e n V o o r h o ev e .

I n een brief van * maart ()*+)) werd J.C.G . BootH) aangezet tot het verzamelen van
x helpdieren en voora! land-en zoetwaterslakken. Boot was hoogleraar en secretaris van de
K oninkl ij ke A cademie v an W etenschappen. H ij woonde te A msterdam (A mstel bij de
K erkstraat W *M(). Boot zou een bezoek aan Suriname gaan brengen en de aanvoer van schelpen
uit deze N ederlandse kolonie was in de loop der tij d niet erg groot geweest. V oor zover bekend
bracht B oot daar in geen ver andering.

I n een brief van L(maan ()*+(J) schonk Roetersvan Lennep niet nader omschreven
v oorw erpen aan A rti s.

Op L( maart l )*+ overleed te L eiden Herklots. H ij was sinds ()NM verbonden geweest aan het

Tijdensde bestudering van de schelpen, die door jonkheer Ph.F.B. von Siebold in de riode
RM M I , waar hij zich vooral Q t de Evertebraten, waaronder dus ook schelpen, bezig hield

E . von M artens (pl. V I verschil lende nieuwe soorten tegen. A ls dank voor zij n hulp werd
l )+L.-()LJ in Japan verzameld waren en die in het bezit van het RMNH waren gekomen, kwam

Herklots vernoemd: H eli r herWoa i en CycIophor us herklotsj . O mgekeerd was Herklots auteur
v an een n ieu w e Japan se schelpen soon , die n aar V on M an en s w erd v er noem d :
C lausi l ia rruir tensi i i ). H . D ohm (Dance, (H)M) vernoemde ook een tweetal nieuwe
schelpensoorten naar H erk lots: N a izina herklotsiana (+) en M ifra herklotsiaw l L),
Het exemplaar van M itra herklorsiana werd eveneens door Von Siebold in Japan verzameld
Herklots leverde ook S. Petit de la Saussaye (Dance, (H)M) twee nog onbeschreven
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schelpensoorten, die laatstgenoemde in het Journal de Conchyliologie beschreef. De één werd 
naar Herklots vernoemd: M elania herklotzi . De ander werd naar de toenmalige directeur van het 
RMNH, Temminck, vernoemd: Melania theminckiana 14). In een catalogus van de 
schelpencollectie van Artis wordt Herklots bovendien nog genoemd als auteur van de soort 
Opistoporus tubuliferus. De beschrijving van deze soort werd echter nooit gepubliceerd, zodat 
deze naam als niet geldige manuscript-naam moet worden beschouwd. Gedurende de periode 
9-14 december 187215) werd door E.J. Brill te Leiden de boekenverzameling van Herklots 
geveild (pl. V). Het is niet bekend of Artis, waarvan Herklots in september 1848 tot honorair lid 
was benoemd, bij deze veiling, waar ook malacologische boeken werden aangeboden 
(cat.: 38-43), vertegenwoordigd was. 

In een briefvan 2 april187216) meldde Michel Vimont (Conchyliologiste, 11 Rue des 
Saints-Peres, Parijs), dat hij Artis een zending schelpen had gezonden. Er werd van Vimont 
gekocht, want zijn naam wordt genoemd in de catalogi U1 en PAP. 

Op 2 april187217) en volgende dagen werd in Rotterdam de schelpenverzameling van 
V oorhoeve geveild (pl. V, IX). V oorhoeve was nog niet overleden, zodat dit niet de reden kan 
zijn, dat de collectie geveild werd. De collectie Voorhoeve, die uit ongeveer 6.000 soorten 
bestond, was voor een belangrijk deel bijeengebracht in de periode 1853-1855. In 1853 
behoorde V oorhoeve tot de kopers bij de veiling van de schelpenverzameling van Dalen. In 1854 
had hij de gehele schelpencollectie vanG. Scheepmaker gekocht, nadat deze overleden was en in 
oktober 1855 had Voorhoeve schelpen geruild met het RMNH (Gijzen, 1938: 333). Voorhoeve 
wordt echter niet genoemd in de catalogus van de schelpencollectie van dat museum 
(Horst & Schepman, 1894-1908). 

Een mogelijke inspiratiebron bij het verzamelen van schelpen was voor Voorhoeve wellicht zijn 
oom, H.W. van Rossem. 

Naast het merendeel van de typen uit de collectie Scheepmaker bevond zich in de collectie 
Voorhoeve ook het holotype van de naar hem genoemde soort Lucina voorhoevei 18). De . 
beschrijving door Deshayes (Dance, 1986) vond plaats, nadat Voorhoeve de schelp aan Bemardi 
had gezonden. Hiervóór bevond de schelp, die oorspronkelijk uit de collectie Scheepmaker 
afkomstig was, zich zonder naam in de collectie V oorhoeve. V oor f 40,50 werd de schelp nu het 
eigendom van Roeters van Lennep (cat.: 7 nr. 439). Tijdens de veiling van de collectie Roeters 
van Lennep (1876) werd deze schelp voor f 42 aan een niet nader genoemde persoon verkocht 
(cat., 1876: 57, nr. 1166). Ook Van Heukelom schreef een artikel over de soort 
Lucina voorhoevei 19). 

De veiling van de collectie V oorhoeve werd goed bezocht, want naast Roeters van Lennep 
behoorden Oltmans, Löbbecke, D. Haverkamp Jr., Landauer, Wright, Van Rosendael, 
Sowerby, Schepman, Hennann Arnold, jonkheer P.J. van Winter20), Voorhoeve, Van Baaien 
(veilinghouder), Ottingen, K.M. Giltay en Oudkerk tot de min of meer bekende kopers. 
Onbekende kopers waren verder nog: Van d. Beek, Griethuyzen, Topps en Wonn. Zij 
behoorden echter niet tot de belangrijkste kopers. 

A.A. van Bemmelen21) (Smit, 1986: 21-22, nr. 100) en Casaux kochten alleen boeken. Het is 
niet bekend, wat er met de schelpenverzameling van Van Winter is gebeurd. Volgens het 
exemplaar van de veilingcatalogus, dat in het bezit is van de bibliotheek van de Vereniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels, was Ottingen uit München afkomstig. 
Waarschijnlijk wordt hier de Duitse schelpenverzamelaar Max graf Otting bedoeld, die in 
München woonachtig was22>. De belangrijkste kopers bij deze veiling waren respectievelijk 
Löbbecke, Roeters van Lennep en Oltmans. 

Tijdens deze veiling kocht Oltmans zowel voor Artis als voor Van Heukelom. De laatst 
genoemde heeft echter weinig plezier gehad van zijn nieuwe aanwinsten, want hij overleed op 
16 april 1872. Van Heukelom was vele jaren president van Artis. Bovendien was hij bevriend 
met Oltmans, hetgeen resulteerde in gezamenlijke aankopen bij buitenlandse handelaren.Het was 
dan ook niet geheel verwonderlijk, dat zowel de kostbare boeken- als de schelpenverzameling 
van Van Heukelom aan Artis werd nagelaten. De boekenverzameling werd als schenking 
geboekt. De schelpenverzameling werd echter vreemd genoeg nooit als schenking geboekt. De 
boeken, die Artis op deze wijze verkreeg, zijn voorin voorzien van een etiket met de 
tekst "legaat van F. van Heukelom, 16 april1872." (pl. XII). Bovendien is de AB 
in het bezit van een door Oltmans geschreven catalogus van de boekencollectie van 
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V an H eukelom. Het aandeel van hem an<omstige 56e en 57e eeuwse schelpenboeken is
aandenlijk in verhouding tot detotale hoeveelheid schelpenboeken van de AB uit dezeperiode.
Hetzelfdegeldteigenlijk ook voor zijn schelpenven ameling.Hetiskwalitatief en kwandtadef de
best vertegenwoordigde 57e eeuwse schelpencollecde in de schelpenven ameM g van het ZMA
(pl.v m ). DecollecdeVan Heukelomomvatte, naast deal eerder genoemdetypen uit decollecde

muIriradiata u )en Melania heukelomiana IJ).
Scheepmaker,hetvolgendetype-M iteriaal: Galmea heukelomti p ), Galmea radiata var.

etiketjes, dieduidelijk aangeven, datdedesbetreffende schelpendeel uitmaaktenvan decollectie
Demeeste schelpen uit decollecde Van Heukelom zijn ingeschreven op speciaal gedrukte

V an He elom (pl. IX ). Van zij n collecde isook een handgeschreven catalogusbewaard
geblevenv ), In zeskolommenkonden vaneen schelp devolgende gegevensgenoteerd worden^
soort , auteur , herkomst (= vindplaats), referte (= literatuurverwij zing), synonymen en
aanmerkingen. In dekolom "aanmerkingen" staat eventueel de naamvan deoorspronkelij ke
eigenaar van de schelp, maar deze kolom isniet altijd ingevuld, want aan de vermeldingvan dit

svertegenwoordigdwaren, wareneveneensin decollecdeVanHeukelom
gegeven werdtoen nogweinigwaarde toegedacht Veel persoonsnamen, die indecollecdevan

vertegenwoordigd. Hieronder volgteen opsommingvan namen, die in de catalogusvan de
collectie V an Heukelom genoenx l worden:
V an der Goes (M olukken), Schut (Decima, Japan), V an der Hucht (M olukken), V an L idth de
Jeude (via D amon), Noordhoek Hegt (Japan), Hoedt (Molukken), E . A . Marie (Dance, 576X),
(Nieuw Caledonie), Fransz (Molukken), Labe (Havanna), Wright, Dennison (veiling 56X\),
Sowerby, H .P. van Heukelom Jr.IX) (neef), Verreaux, Holst (Molukken) Thatcher,
B randt, dr . L iebetrutt (M idden Oosten), Cock B lornhoff (Japan), C . Scheepmaker G zn.
(Sourabaya, Molukken), Turner, V oorhoeve (vei ling 56`I) Smithsonian I nsdtute, De Jong
(M olukken), M anorell Y Peiia (B arcelona), Roeten van L ennep, G . Scheepmaker W m . (al of
niet gekocht tij dens veiling collectie V oor oeve 56`I), Landauer, Hestern, Teysmann
Oviolukken), V an der Crab (M olukken), Struyk (kapitein), Thomson (kapitein), P.R . Planteau
(Suriname, fam ilie-relatie), De V riese (vei li ng 56Xc), Ruyssenaem (Midden Oosten) en Sal le.

V an Heukelom kocht verder bij een drietal veil ingen, w aarvan niets in zij n catalogus is terug te
vinden: V oigt (56c̀ ), V an Rossem (l 6\5) en D alen (56\c). N aar al le waarschij nlij kheid heeft
V an Heukelom ook schelpen van Cuming gekocht maar ook hiervan staat, evenals van zij n

RMNH. Bij de verschillende handelaren heeft Van Heukelom vaak meer gekocht dan het aantal
aankoop bij Jamrach niets in de catalogus. Hea elfde geldt voor de schelpen, die hij ruilde met het

vermeldingen wil doen laten geloven. M et behulp van geannoteerde veilingcatalogi en
aankooplij sten is het mogelij k de nodige gegevens aan te vullen.

I n de bestuursvergadering van X mei 56̀ IÌ ) werd gemeld, dat de collecde V an Heukelom naar
A rtis w as overgebracht N a de binnenkom st van deze omvangrij ke collectie noteerde O ltmans in
een tweetal schriftenI6) de soorten uit de collecde V an Heukelom, die nog niet aanwezig waren in
de col lecde van A rtis. O ok van de dupl ikaten vi t de coll ecde V an H eukelom zij n de m eeste
bew aard geblev en .

Op dinsdag Icj uli 56̀ II7) en volgende dagen werd te Amsterdam ten overstaan van de
notarissen Com m el i n en R ichard de i nboedel van V an Heukelom gevei ld (pl . V ).

In een brief van cd mei l 6̀ Icd) schreef Westerman aan Frederik M uller, b it het legaat van
V an H eukelom de boeken- en schelpenverzameling van A rtis sterk in omvang had doen toe
nem en. H ierdoor w as de schelpenve el ing v an A n is v ol gens W esterman nu de m ooi ste
v a n h e t c o n t i n e n t

In een brief van X mei 56̀ Ic5) liet Teysmann weten, dat hij nog geen bericht had ontvangen
over de schenking, die hij A rtis had gedaan. Ongetwij feld betreft het hier de zending, w aaruit
A rtis enige schelpen behield, maar het overgrote deel aan de M aatschappij van Nij verheid te
H aar lem (V an E eden) over li et

In een brief van 56juni 56̀ IcI)lietVan Eeden weten, dat hij een schelpencollectie tekoop

en of O la uis i s gaan Ei j ken. De collectie is vermoedelij k niet gekocht
w ist, d ie O ltmans m aar eens m oest gaan bekij ken. H et is onduidelij k , om wiens coi lectie het ging
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Als aandenken aan F. van Heuk:elom ontving zijn broer C. van Heukelom26) van Artis een 
portret. In een briefvan 21 juni 187233) werd hem dit medegedeeld. 

Ook Haverkamp had klaarblijkelijk tot de naaste kennissen van Van Heukelom behoord. want 
deze vroeg in een briefvan 9 juli 187234) om het werk van Chenu, dat hem als aandenken aan 
Van Heukelom was toegezegd. In een brief van 24 december 187234) werd hem bericht, dat hij 
het boek inderdaad zou ontvangen. 

In een brief van 7 juli 187235) liet Noordhoek Hegt weten, dat hij de langwerpige ronde holle 
schelp, waarvan hij 10 jaar terug van Van Heukelom een foto had gekregen, niet had kunnen 
vinden. Volgens hem was het lastig om aan schelpen te komen in Japan. Bij deze brief dient 
opgemerkt te worden, dat Van Heukelom klaarblijkelijk al in een vroeg stadium gebruik maakte 
van de fotografie. Het betrof hier waarschijnlijk een bijzondere schelp, want anders had van 
Heukelom er geen navraag over gedaan. Aan de hand van de omschrijving van Noordhoek Hegt 
kan echter niet bepaald worden om welke schelp het ging. 

Van 22 augustus 187236> dateert een lijst van Sowerby, die behoorde bij een zending schelpen, 
die 91 nummers bevatte. Het is niet geheel duidelijk, wat Artis uit deze lijst gekocht heeft 
Voor de meeste nummers staan kruisjes of liggende streepjes. Controle zal echter nodig zijn om 
te bepalen, welke categorie door Artis is gekocht. De duurste schelp, die werd aangeboden was 
een exemplaarvan Valuta (Calipara ) bulfata (f:3). 

In een brief van 24 oktober 18726) werd Crosse (directeur van het Jownal de Conchyliologie ) 
van de dood van Van Heukelom op de hoogte gesteld, hetgeen vervolgens in het Jownal de 
Conchyliologie werd vermeld37>. Van Heukelom werd in 1856 voor het eerst genoemd als 
abonnee38>. De eerste jaargangen (1-4) had hij waarschijnlijk tijdens de veiling van de boeken 
van G. Scheepmaker (1855), die vanaf de oprichting abonnee was geweest, gekocht 
(cat., 1855: 19, nr. 343). 

1) GAA PA 395.259 [Scheepmaker] 
2) ZMA Moll. Arch. Nr. 32 
3) ZMA Moll. Arch. Nr. 33 
4) ZMA Moll. Arch. Nr. 34 
5) GAA PA 395.259 [Koning] 
6) GAA PA 395.258 [Crosse] 
7) GAA PA 395.258 [Dierkundige] 
8) GAA PA 395.258 [Boot] 
9) NP 42 (1956) 84-% aldaaar 85-86. 
10) GAA PA 395.259 [Roeters] 
11) E. von Martens, Die Japanesischen Binnenschnecken im Leidnee Museum, Malakozoologische Blätter 7 
(1860) 32-61 aldaar 32,38-40 en 42-43. 
12) H. Dohrn, Neue Landconchylien, Malakozoologische Blätter 6 (1860) 202-207 aldaar 206-207. 
13) H. Dohm, Zur Kenntniss von Mitra, Mala/cozoologische Blätter 8 (1861) 133-139 aldaar 137. 
14) S. Petit de la Saussaye, Notice sur quelques espèces intéressantes du genre Melania , JdC 4 (1853) 253-257 
aldaar 254-256. 
15) Catalogue des livres d'histoire naturelle et de médecine ..... de jeu mr. JA. Herklots, ... .. et d'un docteur en 
médecine. vente 9-14 décembre 1872 .. ... Leide , EJ. Brill. Een exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit 
van de AB en de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 
16) GAA PA 395.260 [Vimont] 
17) Catalogue de la précieuse et superbe col/eetion de coquilles .... . de mr. J . Voorhoeve H.Cz ..... dont la vente 
publique aura lieu Ie mardi 2 avri/1872 et jours suivants .. ... par les libraires 1. van Baaien & Fils, 
(van Hengel & Eeltjes), .. ... à Rotterdam . De bibliotheek van het Löbbecke-Museum en de bibliotheek 
van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels zijn in het bezit van een geannoteerd 
exemplaar van de veilingcatalogus. 
18) Deshayes, Note sur une nouvelieLucine, et description de l'espèce, JdC 6 (1857) 104-107 aldaar 105-107. 
19) F. van Heukelom, Note sur l'identité des Lucina voorhoevei, Deshayes, et L . mirabilis , Dunker, JdC 14 
(1866) 39-40. 
20) NA 46 (1953) 389-394 aldaar 392. 
21) NP 59 (1973) 9-29 aldaar 15-16. 
22) Mitglieder-Verzeichniss, Nachrichlsblatt der deutschen Malakozoologischen Geselischaft 5 (1873) 3-7 aldaar 
4-5. 
23) A.C. Bemardi, Monographie des genres Galatea et Fischeria (Parijs 1860) 2, 19 en 30-31. 
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$%) L.A. Reeve, ConchoIogia ;coiLica (9:;<) dl.9$Melania species l $A.
$S) Catalogus der cohchylien van F. van Heukelom (Amsterdam l :K%) Adelen met aparte index. Dezecatalogus
i s i n het b e z i t v an d e A B .

$K) NP ;$ (9% K) 9KK-l :A aldaar 9U%-l UK, l UA.
$U) G A A PA A<S.9$;
$:) Deze twee schriften zij n in het bezit van de AB .
$<) Catalogusvan den defiigen en kewig onderhoucten ihboedel,Mgel en door wij Ien den n,eledelgeboren heer
F . van H ewGelom,..... A l k twelk verkocht zal worden te Amsterdam, op dinsdag $Aj uli l :U$ eh volgende
dagen...... ten oversiaan van de ruUtari ssen CoMmelin en Richard, door ctemakelaars. B. Langerhuizen,
PL . Posthumus, A . Langerhuizen, J.P A . K ilsdoitk, F A . VerbeeA, A.H . Hedden en TH J . Over . Een exemplaar
van de vei i ingcatalogus is in het bezit van de A B .
A_) G A A PA A<;.$;< [M ullerl
A9) G A A PA A<;.$KO l? eysrnannl
A$) G A A PA A<;.U : lE edenl
AA) G A A PA A<;.$;: [H eukeloml
A%) G A A PA A<S.$S: [H averkampl
AS) G A A PA A<;.$S: [H egtl
AK) Z M A M oll . A rch. N r. A;
AU) H. Crosse < P. Fischer, N: rologie, JdC $l (9:UA) <:-9OOaldaar l OO.
A:) L iste des abonnes auJow ruMde Conchyliologie , JdC ; (l :;K) %O$ OK ; aaar %O%.

9:U A

dat hij ook enkele iri rtvissen leverde. W aarschij nlij k werden deze inl;tvissen meer uit sympatie
In een brief van Kj anuari 9:UA9) presenteerde K oning zij n rekening over 9:U$, waaruit blij kt,

voor Koningdan uit pure noodzaak gekocht Uit een brief van 9% september 9:UA9) blij kt, dat
K oning zeeschuim naar A rtis had gezonden. Hoewel malacologisch van aard is het niet
aannemelij k , dat het in de schelpencoll ecde terecht gekomen, ma vanwege de kalk bestemd
v o o r d e le v e n d e h av e v a n A rt i s .

Een gelij ksoortige $Rnding werd ont angen van de fum a K oning van Texel . De ven ending
werd gemeld in een brief van 9augustus 9:UA' ), terwij l K oning in een brief van ; augustus
9:UA' ) voor zij n zending, die bl ij kbaar een schenking was, werd bedankt. Hoewel het een
malacologisch product betreft zullen schenk ingen en aankopen van zeeschuim verder niet (aldj d)
m eer v er m e l d w o rd e n .

ef, w n hij Westerman zeer vriendelijk anktevoor de schelpen, die hij had mogen
OpA9januari 9:UA$)schreef J.G.Ramann, waarschijnlijk het zoontjevan eenArtis-lid,een

ontvangen. H et verzamelen van schelpen lij kt een tij delij ke bevlieging te zij n geweest, want
R am ann is niet u itgegroeid tot een bekend schelpenverzamelaar.

I n een brief van K februari 9:UAA) liet Scheepmaker weten, dat hij weer een aantal schelpen
voor O ltmans had. D e schelpen kw am en na de br ief, w ant de specif icatie, die O lunans na
ont angst van de schelpen maakte dateert van j uli 9:UA%).

Uit een zending van Frank Jr. van 9; februari 9:UA;) werd voor f 9_ <s behouden, terwij l de
ui u indelij ke onkosten met een afzonderlij k k istje schelpen erbij op f 99 kw amen. L i ggende
streepj es i n deze %_ numm ers tell ende l ij st geven w aar schij nl ij k aan, w at door A rtis behouden
werd D it & ent echter nog gever ifi eerd te w orden .

V anwege zij n verdienste voor A rtis ontving Frank Sr. in 9:UA bij gelegenheid van het A; j arig
bestaan van Artis de Medaille van V erdienste. Dit werd hem in een brief van Aj uLi 9:UAK)
m edegedeeld

In een tweetal brieven (Uj uli 9:UAen ;december 9:UA)U)ven ocht Crosse om betaM g van het

W ester man w eten v ia G eoffroy St H i laire te zull en betalen, B ovendien liet W esterman w eten,
abonnement op het Journal Conchynologie . I n een brief van $%december 9:UAU) l iet

Jour nal de ConchyI iologte , dat voor V an H eukelom w as bestem d, ev enal s het voor A rtis
dat A nis in de toekomst slechts een exemplaar wenste te ont angen. W aarschij nlij k werd het

besternde exemplaar naar A rtis veru$nden. D oor het overlij den van V an Heukelom was
toezending van twee exemplaren van hetJow nal deConchyliologte niet langer noodzakelij k.

< ;



Van oktober 18738> dateert een lijst, behorende bij een zending schelpen van Damon, die 111 
nummers omvatte. Ook in dit geval zal slechts door controle kunnen blijken of de nummers, die 
van een liggend streepje voorzien zijn, ook daadwerkelijk door Artis gekocht zijn. 

In een briefvan 11 november 18739) liet Stadermann weten, dat hij in de gelegenheid was om 
op rekening van Artis voor f 75 een partij bestaande uit 1.000 schelpen en een aantal 
zeegewassen te kopen. In een briefvan 12 november 18739) antwoordde Westerman, dat 
Stadermann de partij op kosten van Artis kon toesturen. Op 18 november 18739) schreef 
Stadermann, dat de schelpen vanuit Den Helder waren verzonden. In een brief van 21 november 
18739) liet Westerman weten, dat de partij weer ongewijzigd teruggezonden zou worden, want er 
zat geen enkel ongeschonden exemplaar bij voor de schelpenverzameling van Artis. De reden, dat 
Artis op dit soort aanbiedingen inging, was waarschijnlijk gebaseerd op de gedachte, dat er 
wellicht voor weinig geld aan zeldzame schelpen te komen viel. Stadennann ontbeerde namelijk 
de nodige kennis van schelpen, zodat bij hem een koopje tot de mogelijkheden behoorde. 

In een brief van 1 december 187310) werd Oltmans bedankt voor de schenking van de door 
hem bijeengebrachte Zoölogische Atlas: een verzameling tekeningen en prenten. Het is niet 
geheel duidelijk, welke groepen uit het dierenrijk vertegenwoordigd waren. 

Eveneens in een brief van 1 december 187311) liet Westerman aan Haverkamp weten, dat hij 
hem de schelpen, die hij had toegestuurd om aan Oltmans voor te leggen, weer terug zou sturen 
vanwege de gezondheidstoestand van Oltmans. 

Ter begeleiding van een zending paleontologische voorwerpen uit lllenois (V.S.) schreef 
Frederik Muller op 5 december 187312) een brief aan Westerman, waarin hij vroeg om een 
beoordeling van deze voorwerpen. Westerman liet dezelfde dag12) nog weten, dat hij Oltmans de 
voorwerpen vanwege zijn gezondsheidstoestand niet voor wenste te leggen. 

Westerman had de situatie goed ingeschat, want op 10 december 1873 overleed Oltmans in zijn 
woning aan de O.Z. Achterburgwal (bij de Stoofsteeg). Zijn overlijden werd in verschillende 
kranten bekend gemaakt, waarbij naast zijn werk als commies bij de rentebetaling van de 
Nationale Schuld vooral zijn verdiensten als honorair conservator van de schelpenverzameling 
van Artis naar voren werden gebracht. Op 15 december 187313) werd op de begraafplaats in 
Diemen bij het graf van Oltmans door L.S.P. Meyboom een toespraak gehouden, waarin nog 
eens op de verdiensten van Oltmans werd ingegaan. Deze waren immers niet gering, want 
Oltmans besteedde veel tijd aan de schelpenverzameling van Artis. Dit werk hield onder meer in: 
1. het determineren en etiketeren van schelpen (pl. VID), hetgeen betekende, dat hij zich op de 
hoogte moest houden van alle ontwikkelingen in de malacologie; 
2. het aankopen van schelpen, hetgeen inhield, dat van te koop aangeboden partijen de waarde 
voor Artis moest worden getaxeerd; bovendien betekende dit, dat er catalogi bijgehouden diende 
te worden, want anders was het moeilijk om uit zendingen van buitenlandse handelaren de 
schelpen te halen, die nog in de collectie ontbraken. 
3. het onderhouden van contacten met andere verzamelaars. 
Niet alleen voor zijn gezin (vrouw en 10 kinderen), maar ook voor Artis kwam de slag hard aan. 
De hoeveelheid mensen met verstand van schelpen, die bovendien ook nog eens vrijwillig tegen 
slechts een geringe onkostenvergoeding voor Artis aan de schelpenverzameling zouden kunnen 
en willen werken, was nu ook weer niet zo groot, dat een opvolger een dag na de dood van 
Oltmans bij wijze van spreken al zou kunnen beginnen. Dit was dan ook niet het geval. 
Westerman liet personen, die Oltmans hadden gekend, van zijn overlijden weten. Zo werd op 
11 december 18733) Scheepmaker reeds geschreven over de dood van Oltmans. 

Van vele zendingen van buitenlandse handelaren zijn de bijbehorende lijsten, alsmede de lijsten 
van nummers, die werden behouden, bewaard gebleven. De correspondentie, voor zover 
gevoerd met Westerman, is in het archief van Artis bewaard gebleven. De correspondentie met 
handelaren en verzamelaars, die Oltmans ongetwijfeld ook heeft gevoerd, is niet in het archief 
van Artis terecht gekomen. Een aardig bewijs hiervoor is een briefvan 21 december 187314)van 
Sowerby, waarbij hij tevens een prijslijst van 9 bladzijden insloot. De eerste contacten met 
Sowerby waren in 1865 tot stand gekomen en sindsdien had Artis, getuige de bewaard gebleven 
lijsten, regelmatig zendingen van Sowerby ontvangen. De eerste briefvan Sowerby, 
die echter bewaard is gebleven, dateert van na de dood van Oltmans, hetgeen op 
z'n minst opmerkelijk mag heten. Uit de periode, dat Oltmans conservator van de 
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schelpenverzameling van Artiswas, zij n verschillende catalogi bewaard geblevenl7). Het betreft
op e n na allemaal handgeschreven documenten, die eveneensop een na allemaal alleen maar
door Oltmans zij n gebruikt. H ierdoor bestaat de mogelij kheid om van aanwinsten, die slechts
door een catalogus bekend zij n, toch nog de periode aan te geven, waarbinnen deze plaats moeten
hebben gevonden. De vermelding van de herkomst (= vorige eigenaar) is in de verschillende
catalo echter verrevanvolledig,zodatdebeschikbareaankooplijsten,specificatiesvan
schenkingen en geannoteerdeveilingcatalogi voor verdere aanvullingen zorgen. Zo maken onder
meer de aankooplij sten duideLijk, dat er meer isaangekocht danmen op grondvan decatalogi
zou vermoeden. De volgende namen komen in de catalogi voor zonder dat bekend is, hoe en/of
wanneer de schelpen van de desbetreffende personen zij n verworven^
- C. van Rinsum (UJ, C); Het gaat om de schenking van een exemplaar van Conusportoricanus
met als vi ndplaats "A ndllen".
-Deua (UJ, BL); Op Odecember JPQR'T) schreef Deutz een brief aan Artis, waarin echter geen
schelpen ter sprakekwamen. De aanwinst, die in ieder geval een exemplaar van ConusradiahLP
var. en een exemplaar van DoNu (l a torui ) compressa (beidevan de Batoe Eilanden) omvatte,
heeft desondanks wellicht toch rond deze periode plaatsgevonden.
-J.H, van Wijngaarden (UJen CYP); Het gaat hier om een transactie, die, gezien dedatering
van % n van de twee genoemde catalogi (CY P), vTTr j anuari l PT\ moet hebben plaats gevonden.
- W .J.E . Snzissaert' )̂ (U J, U\, B , BL en C); Op OJj anuari l P7RlP) schreef Smi ssaert een brief
aan A rtis, waarin hij mededeelde, dat hij A rtis een boek schonk. W ell icht schonk hij de schelpen
in ongeveer dezelfde periode.
- G .L . Schbnbeck (U J, U \ en CY P); Het gaat om een schenking, die, gezien de dater ing van Ten
van de twee catalogi (CY P), vTTr j anuari JPT\ moet hebben plaats gevonden.
- Gramsbergen CU\); Het gaat om schelpen met "K ust van Guinea" als vindplaats.
- R .T . M aitland CU\, A , B , H en B L ): E en aantal schelpen behoorden niet tot zij n schenking v an
JPT\, hetgeen aan de hand van een aanwezige specificade'R)kan worden bepaald.
- L udwig Paneyss (U\, B en BL )(pl . w D); Oostenrij kse handelaar in naaual ia (L andstrasse,
Rochusgasse J\, Wenen); tussen devan hem gekochte schelpen bevonden zich ook soorten,
waar van hij zelf de auteur was, zodat de mogelij kheid bestaat, dat het om type-materiaal gaat
- G .H . B ur (U \): H et gaat om de schenki ng van een exemplaar van M w"ex laciniatus var . met
al s v indplaats "M olukken".
- D .F . W einland (PM en PZ); woonachdg te Frankfurt (H ohen-W i ttli ngen bei U rach,
W iir nemberg)\o). Tussen de van hem verkregen schelpen bevonden zich soorten, waarvan hij
zelf de auteur w as, zodat de mogelij kheid bestaat, dat het om type-m ateriaal gaat A Ue schelpen
hebben het Caribi sch gebied al s v indplaas (Crooked I siand H ai ti). D e verwervingsw ij ze i s
o n b e k e n d .

- A . O la uis (B en B L ); H et gaat om de schenking v an een exemplaar v an Ca rdi l ia semi ruIca ta
met "M alacca" als v indplaats, waarvan het onbekend i s, w anneer deze plaatsvond. A . O ltm ans
kan niet all een A braham O ltmans, de conservator van de schelpencollecde van A rtis, zij n, m aar
ook A lexander O ltmans, een broer van de eerder genoemde.
- E ymer (B , B L ): H et gaat om een schenking van een aantal schelpen met al s v indplaas
"M o l u kk en " . D e schen ker w as "docter " (= arts) .
- O feign (B , B L ); D e schelp ui t zij n zeni g (A rca (B arbada ) nster i ) w as an<om stig v an
C uraCao .
- J.B .J. van R osen& iel (B L ): H et gaat om de schenking van een drietal schelpen m et als
v i ndplaats "B oerenki l ".
-MeM. Werlemann (BL); Het gaat om de schenkingvan ^ schelpen met alsvindplaats
"Holland". Het i s niet bekend, ui welke verhouding zij stond tot & n van de oprichters van A rtis,
d i e e v e n e e n s W e r l e m a n n h e e tte .

- P.S. van M inden (BL); Het gaat om de schenking van een exempq van Margaridfera barbata
met als v i ndplaats "Panam a".
- Smeengh of Smeingh (BL); Het gaat om de schenking van een exemplaar van Anodonta cygnea
m et al s v indplaats "l-R ydsche V aart ".
I n de catalogi komt O ltmans twee keer voor als auteur . V an O lrmans i s echter nooi t een
besch rij v ing v an een nievw e soort gepubliceerd. H oew el publ icatie over de betreffende soorten
mi sschien wel de bedoeling was, is het er nooit van gekomen en dienen de namen nu te worden
beschouwd al s "m anusa i ptnam en". H et gaat om ^
J.Tr igonella chem tzi (Omwia, Japan): well icht introduceerde Oltmans deze omdat denaam,
naam gev ing van Chemnia niet j uist was: M actra vioIacea austraIei .
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2.Brechites japonicus (Japan): Oltmans maakte hierover de volgende aantekening: "testae 
B. vaginiferus simile, sed rnagis robusta valvalce pandoraeformis." 

Verder worden er in de catalogi enige keren gebruik gemaakt van afkortingen, die voor 
meerdere interpretaties vatbaar zijn. In deze gevallen kan de collectie nog een oplossing bieden. 

1) GAA PA 395.262 [Koning) 
2) GAA PA 395.262 [Ramann) 
3) GAA PA 395.262 [Scheepmaker) 
4) ZMA Moll. Arch. Nr. 37 
5) ZMA Moll. Arch. Nr. 36 
6) GAA PA 395.261 [Frank] 
7) GAA PA 395.261 [Crosse] 
8) ZMA Moll. Arch. Nr. 38 
9) GAA PA 395.262 [Stadermann) 
10) GAA PA 395.262 [Oltmans] 
11) GAA PA 395.265 [Haverkamp] 
12) GAA PA 395.262 [Muller] 
13) GAA PA 395.2682 (tekst toespraak Meyboom, uitknipsels uit de Amsterdamsche Courant , hetAlgemeen 
Handelsblad en het Nieuws van den Dag van 13 december 1873); GAAPersverzameling Personalia [Oltmans] 
(een uitknipsel uit deAmsterdamsche Courant van 13 december 1873 en een uitknipsel van 10 december 1873); 
GAA PA 395.262 [Oltmans] (rouwcirculaire) 
14) GAA PA 395.262 [Sowerby] 
15) Deze catalogi zijn in het bezit van de AB. 
16) GAA PA 395.199 [Deutz] 
17) NA 44 (1951) 420-432 aldaar 423-424. 
18) GAA PA 395.220 [Smissaert] 
19) ZMA Moll. Arch. Nr. 9 
20) Gesellschafts-Angelegenheiten, NachrichtsblaJt der deutschen Malakozoologischen Geselischaft , 5 (1873) 92. 

1874 

Nu Oltmans overleden was, kwam zijn opvolging ter sprake. In een brief van 5 januari 18741) 
schreef G.N. Meyer (Rue Zérézo, Brussel), dat hij al jarenlang met conchyliologie bezig was en 
zichzelf daarom graag als opvolger zou willen zien van Oltmans. Indien dit niet mogelijk zou 
zijn, dan zou hij het zeer op prijs stellen om van Westerman een aanbevelingsbrief te ontvangen 
voor een baan bij het natuurhistorisch museum te Brussel of te Antwerpen. In een brief van 10 
januari 187 41) liet Westerman weten, dat een tweetal jonge lieden, waarvan er één al onder 
Oltmans had gewerkt, zich momenteel aan het bekwamen waren, zodat van de diensten van 
Meyer geen gebruik kon worden gemaakt Aangezien Westerman niet bekend was met Meyer 
voorzag hij hem ook niet van een aanbevelingsbrief. 

In een briefvan 7 januari 18742) condoleerde Roeters van Lennep Westerman met het 
overlijden van Oltmans. Roeters van Lennep meldde tevens, dat Oltmans zijn beste vriend was 
geweest. Een bewijs hiervan leverde Roeters van Lennep in een door hem samengestelde 
catalogus, waarin hij een Conidae-soort, die in een eerder stadium van een verkeerde naam 
(Conus turritus) was voorzien, van een nieuwe naam, Conus oltmansianus , voorzag3>. Het was 
de enige soort, die naar Oltmans werd vernoemd en het was tevens de enige soort, waarvan 
Roeters van Lennep auteur was. Tijdens de veiling van de collectie Roeters van Lennep (1876) 
werd de schelp, die door Roeters van Lennep van de naam Conus oltmansianus was voorzien, 
echter aangeboden als Conus turritus . Dit kan verklaard worden doordat Sowerby, de 
samensteller van de veilingcatalogus, de auteur van deze laatstgenoemde soort was ( cat., 1876: 
22, nr. 363). De schelp werd tijdens de veiling niet verkocht4>. In de brief zei Roeters van 
Lennep bovendien zijn hulp toe aan Artis, indien dit op prijs werd gesteld. 

In een brief van 13 januari 187 45> bood Henri Oltmans, een zoon van Abraham Oltmans zijn 
diensten aan zolang er geen opvolger voor zijn vader was. Henri had in het verleden zijn vader 
regelmatig geholpen en deze had ook graag gezien, dat zijn zoon in vaste dienst van Artis was 
gekomen. Het is niet duidelijk of er van zijn aanbod gebruik is gemaakt. Ook een andere zoon 
van Oltmans, Jan Frederik schreef in januari5> betreffende het overlijden van zijn vader. 
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die O ltmans op zij n kantoor i n A n is had li ggen.
Het ging over een rekening-courant, c;ie er blij kbaar bestond en over de persoonlij ke bezitdngen,

Tenslotte bood in een brief van ??maan ;@ABC)ook Haverkamp zijn diensten nog aan, hoewel
h ij daarbij wel te kennen gaf niet de bedoel ing te hebben om Y an de B locquery in de w ielen u
rij den. Tevens informeerde hij naar de Hel icidae en het exemplaar van Conusdux , die hij te
koop hadaangeboden. In een brief van ?Bmaart ;@ABC) lietWesterman weten, dat er van de
dienstenen het aanbodvan Haverkampgeen gebruik zou worden gemaakt. Tevensvolgdeer een
mededeling, die de eerste tij d tamelij k ver gaande gevolgen zou hebben voor de uitbreiding van
de schelpenven ameling van A rtis. V oor de dood van Ol answas er namelij k bepaald, dat er
gedur ende twee j aar geen aan- en verkoop en ruil zou plaats vinden, wat betreft de
schelpencollectie van A rtis. I n deze periode zou een opvolger de gelegenheid hebben om zich in
te werken en de nodi ge kenn is te vergaren om zinvol te kunnen werken met de schelpencollecde.
Hoewel W esterman in zij n brief aan M eyer het over twee personen had, die bezig waren zich te
bekwamen, is slechts een naam bekend en dat i s die van W i ll em N icol aas M arius van de
Blocquery (geb. ?Aj anuari ;@R;Hoom)A). Deze werkte evenalsOltrnansbij het Grootboek en
hij werd waar schij nlij k ook bedoeld met de persoon, die nog met Olunans had gewerk t. Hoewel
de geest van O lnn ans nog lange dj d zou rond waren, was vanaf ;j anuari l @AB V an de B locquery
(pl . V I n ) de nieuwe conservator van de schelpenven amel ing van A rt is.

I n een brief van ?? februari ;@AB@) vroeg V an Bemmelen het boek Naturgeschichie deutscher
L a - und Si isswassermollusken van Carl Pfeiffer voor @ a ;B dagen te leen ten behoeve van
Schepman. In een brief van ?A februari ;@AB@) liet Westerman weten, dat er in principe geen
plaatwerken werden uitgeleend,maar dater in dit geval een uitzonderingwerdgernaakt. Van
Bemmelen was directeur van de Rotterdamse diergaarde en Schepman hield zich bezig met het
determineren van de schelpencollectie van de Rotterdamse diergaarde. Het lenen bev iel
Schepman bli baar niet al te erg. A ls Lid van de Deutsche M alakozoologische Gesell schaft vroeg
hij in het tij dschrift van deze vere ging dit boek namelij k te koopY),

Op Rmaad ;@ABio)overleedVander HuchtinHuizeDuinenBergbij Santpoort.
V an der Hucht had zich in het verleden lange tij d verdienstelij k gemaakt voor A rtis. H ij had
bovendien A rtis in de gelegenheid gesteld om voor een redelij ke prij s zij n schelpenverzamel ing
aan te kopen. V anwege zij n verdienste voor A rtis was hij aanvankelij k honorair lid, later zeKs
honorair bestuurslid V an der Hucht had bij A rtis alfij d in een hoog aanzien gestaan. Tot voor
kort w as er niets bekend over de maatschapppel ij ke poside van V an der Hucht (vB J, ;Y\Y: ;A\)
en j uist zij n maatschappelij ke positie zal in een niet geringe mate hebben bij gedragen aan zij n
aanzien, zoals het onderstaand overzicht van zij n carriere duidelij k maakt:
- j ager ;̂ daagse veldtocht ;@\;;
- kapi tein ter koopvaardij ;
- l id v an de fum a N oltheniu s, V an der H ucht & V an G euns, reders te A m sterdam ;
- eigenaar v an de thee-ondernerningen Sinagar en Parak an Salak (Soek aboem i , W est-Jav a):
- m ede-opr ichter en l id v an de fv m a John P ry ce & Co .;
- mede-oprichter (;@C^) en directeur van de N .V . B i lLiton M ij .;
- l i d v an de T w eede K am er der Staten G eneraal ;
- R idder v an de M i l i tai r e W i l l em sorde en C om m andeur in de O rde v an de E ik enk roon .

V an der Haagen was de beheerder van de begrafenisplaats, waar Oltmans was begraven. In een
brief van ?Amaart l @ABi i ) lietWesterman weten, dat het Artis-bestuur van plan wasom
aanstaande zondaghet van Oltmans& bezoeken en of Van der Haagen er voor zou willen
zorgen, dat het toegankelij k w as.

T ij dens de bestuursvergadering van ;R december ;@A\'?)was besloten om uit dankbaarheid
voor zij n inzet het graf van Oltmans te voorzien van een gedenkteken.
In een bri ef van ? april ;@AB'\)berichtte Westerman aan de weduwe van Oltmans, dat het
gedenkteken, dat de beide grafstenen zou moeten bedek ken , w aar onder de drie talentvol le broers
Oltmansbegraven lagen, gereedwas. Het isniet onmogelij k, dat er hier eenvergissing in het
spel was, want de oudste van de drie broers, de schrij ver Jan Frederik O ltmans was elders
begraveniB). De locadevan hetgraf van Olhnansisnog steedsaanwezig, maar nietmeer als
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zodanig herkenbaar, want het gedenkteken en de stenen, die er ooit moeten zijn geweest, zijn 
inmiddels vanwege breuk verwijderd15). 

In een briefvan 14 april187413> werd de weduwe van Olttnans uitgenodigd om de werkplaats 
van haar man in Artis te komen bekijken. 

In een brief van 31 maart 187416) liet Coers, makelaar in vaste goederen en meubilair weten 
dat hij de waarde van de boekenkast van de weduwe 01tmans op f 50 à f 60 schatte. In een brlef 
van 27 april187413> vroeg de weduwe van Oltmans om de uitslag betreffende de kast, want de 
volgende dag zou ze naar Haarlem verhuizen. 

In een briefvan 30 april187413) liet de weduwe van Oltmans weten, dat zij een briefuit Parijs 
had ontvangen en dat zij deze door zou sturen naar Artis. Getuige het onderstaande was het 
waarschijnlijk een brief van Vimont, hetgeen tevens weer een bewijs is, dat veel malacologische 
correspondentie aan Oltmans persoonlijk was gericht en om die reden niet in het archief van Aris 
terecht is gekomen. 

In een tweetal brieven van 30 aprill87417) en van 3 mei 187417) liet Daverveldt, expediteur, 
weten, dat hij van Vimont uit Parijs een kistje schelpen had ontvangen, dat bestemd was voor 
A. Oltmans. In een brief van 3 mei 187 417> liet Westerman weten, dat het kistje kon worden 
toegezonden of kon worden teruggezonden. Het is niet duidelijk, voor welke van de beide 
oplossingen is gekozen. 

Vimont (13 Rue Linné, Parijs)18> liet weten, dat hij schelpen te koop had van de Fiji en 
Samoa-eilanden, die door Mousson in het Journal de Conchyliologie waren beschreven19). In 
een brief van 12 juni 187418) liet Westerman aan Vimont weten, dat er als gevolg van het 
overlijden van Oltmans geen aankopen werden gedaan en dat daarom de schelpen werden 
teruggezonden. 

In een briefvan 15 juni 18742) werd aan Roeters van Lennep medegedeeld, dat uit een 
rekening-courantboekje van Oltmans was gebleken, dat Artis nog f 48,20 van hem te goed had. 
Artis wilde graag overgaan tot het innen van dit bedrag. In een brief van 16 juni 187 42) liet 
Roeters van Lennep weten, dat het bovenstaande klopte en dat hij zou betalen. 

In een briefvan 7 juli 187420> liet Frederik Muller weten, dat hij een uniek werk ter inzage had. 
Het ging om afbeeldingen van de schelpen, die deel uit maakten van de schelpenverzameling van 
een Japanse prins. De collectie was inmiddels verloren gegaan, maar de afbeeldingen waren 
bewaard gebleven en via een Nederlandse arts in Nederland terecht gekomen. Het is niet bekend, 
waar deze afbeeldingen tegenwoordig te vinden zijn. 

In een briefvan 26 augustus 187421) werden de douairière W.F.A.L. C1ifford Kocq van 
Breugel22) schelpen toegezegd. In een brief van 29 augustus 187 421) bedankte zij voor de 
schelpen en schonk Artis direct een bouquet, zoals zij die van de schelpen maakte. Het lijkt voor 
de hand liggend, dat haar hiervoor de meest algemene schelpen ter beschikking werden gesteld. 

In een brief van 21 september 187423) schreef K.W. Tolsma van der Eb (Kruiskade 122, 
Rotterdam), die zijn schelpenverzameling wilde verkopen, dat hij op aanraden van Westerman 
contact had gezocht met de Londense veilinghouder J.C. Stevens, die onder meer de collectie 
Dennison had geveild. Een catalogus van zijn verzameling, waar Stevens om gevraagd had, had 
Tolsma van der Eb niet en daarom vroeg hij nu of hij in contact kon komen met degene, die de 
collectie van Artis gerangschikt had. In een brief van 22 september 187423) liet Westerman 
weten, dat de conservator van de schelpencollectie overleden was en dat er momenteel niemand 
was, die Tolsma van der Eb van dienst zou kunnen zijn. Het is niet bekend, wat er uiteindelijk 
met de collectie Tolsma van der Eb is gebeurd. Er is een ongedateerde, handgeschreven 
catalogus (handschrift: Van de Blocquery) met de titel: "Catalogus eener Collectie Hoorns en 
Schelpen uit den Indischen Archipel"24). Mogelijk, dat Van de Blocquery deze catalogus voor 
Tolsma van der Eb heeft gemaakt. De catalogus kan echter ook door Van de Blocquery gemaakt 
zijn aan de hand van een collectie, die als schenking door Artis werd ontvangen in de periode, dat 
hij conservator was. Er zijn twee collecties, die daarvoor in aanmerking komen: 
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!. de collecfie, die J.H . Roduner in l 123%) schonk;
:. de collectie, die A. Rendorp in !11O:?) schonk.

overeenkwamen met schelpen, als zij in de catalogus waren genoemd. Bovendien werden er
Bij enige steekproeven (genomen in l IIl ) bleek het ZM A geen schelpen te bezitten, die

van geschonken collecdesgeen afzonderlijkecatalogi vervaardigd, aangezien een dergelijke
collectie in het grote geheel werd opgenornen, De eerste versie lij kt dus het meest waarschij nlij k

Op :2 september !123:2)schreef Nyst, conservator van het Musee Royale de Histoi re
Natur el le te B russel een (Franstalige) brief over malacologie. V an de verschil lende
malacologische publicatiesvan Nyst on ng Artismeestal een exemplaar als geschenk.

In een brief van 3 oktober !123Z1) liet H .P. van H eukelom, inspecteur bij het Nederlands
Staatsspoor te Luik en op :W april !1?3 tot honorair lid van Artisbenoemd, weten, dat er op

kolonel en l id van verschill ende wetenschappelij ke genootschappen (geweest?). Zo was hij van
schelpenverzameling van Ph. baron van Ryckholt aangeboden zou worden. Van Ryckholt was
!: oktober !123 te V ise (B elgie) een veiling plaats zou vinden, waarbij onder meer de

1januari !1?Ytot:Wmaart !1?WlidvandeSocieteMalacologiquedeBelgique:I).Hij
publiceerde verschiUende anikelen (onder mea in hetJouWzal deCoirchyliologie 1(!1?_),

omvang en uiteindelij ke & stemming van deze collectie is niets bekend. Namens A rtis werd de
!_ (!1?:)) en er werden verschi llende nievwe soorten naar hem vernoemd. Over de herkomst,

veiling in ieder geval niet bijgewoond In een brief van 2 oktober !123:1)schreef Westerman

verantwoorde wij ze aankopen voor de collecde van A nis te kunnen doen en daarom werd
namelij k aan V an Heukelom, dat de opvolger van Oltmans nog niet voldoende kennis had om op

afgezien van het bezoek aan deze veil ing.

I n een brief van :: oktober !123:) liet R oeters van I Jennep weten, dat Sowerby een aantal
schelpen voor A n is had die volgens Roeters van L ennep nieuw aangevoerd waren en bovendien
merendeels nog in & col lecde van A rtis ontbraken. Roeters van L ennep gaf ver volgens een korte
opsomming. B ij interesse van A rtis zou hij tot ven ending overgaan. De desbetreffende panij was
dus blij kbaar in eerste instantie voor Roeteis van Lennep bestemd. ln een brief van :2 oktober
!123:) liet W esterman weten van het aanbod geen gebruik te maken. De reden hiervan i s al
eerder gegeven.

I n een brief van !: december !123Y_) schreef John G . A nthonyYi ) (D ance, l I1?), conservator
van de schelpenven ameling van het M useum of Comparar tive Zoology te Cambridge
(M assachusetts, V .S.), dat hij ruilcontact u x ht met O ltmans om op deze w ij ze schelpen vi t
N ederlands Indie te verkrij gen. A nthony wist blij kbaar niet, dat O ltmans al een j aar dood was.
H et is niet bekend of er desondanks toch contacten tussen de beide instelli ngen zij n ontstaan.
N iets w ij st er op .

I n een brief van :1 december !123Y:) schreef J.H. Roduner, een Nederlandse ambtenaar op
T ernate, die op dat ogenbli k met verlof i n N ederland was, dat hij A rtis naast een collecde
etnografi ca ook een collecde schelpen schonk. De schenking werd op :1december !123YY)
geboekt. In een brief van :?j anuari l 12WY3) werd aan Roduner medegedeeld, dat hij op voorstel
v an W e su r m a n to t h o n o r ai r l i d w a s b en o e rnd .

I n het j aarboekje van !123YW) verscheen het artikel Btj de weekdierschelpen . De auteur van dit
artikel wordt niet genoem d

!) G A A P A YIW.:?1 [M eyerl
:) G A A PA YIS.:?1 [L ennepl
Y) H .C . R oetersvan L ennep, Calalogue aIphabkrique des Cones actuellemeht coiuiu r,f aisant suite au cmalogue de
mr . H . C rosse (T w el lo , !12?).

3) D eze informade is aacomsdg uit de veil ingakte, die er van deze vei ling werd gemaakt
W) G A A P A YIS.:?? [O lu n an sl

?) G A A P A YIS.:?S [H averkampJ
2) D eze i nforma?e is afk om sdg van JJ . K a ldenbach ( l II l ) .
1) G A A PA YIW.:?W [B em m elenl

I) M ittheilungen und Anfragen, Nac)vichtsblatt der deutschen Malakozoologisch n GeselIsch t 2 (!12S) Y:.
!_) G A A PA YIW.:?W [H uchtY(rouwcirculaire)

!_ !



11) GAA PA 395.265 [Haagen] 
12) GAA PA 395.126 
13) GAA PA 395.266 [Oltmans] 
14) HJ. Busé, Het verloren geraakte manuscript van Jan Frederik Oltmans, JaarboekAmstelodmnum 35 (1938) 
253-268 aldaar 259,265-267. 
15) Deze informatie is afkomstig van R.G. Moolenbeek, die in 1990 het kerkhof in Diemen heeft bezocht. 
16) GAA PA 395.265 [Coers] 
17) GAA PA 395.265 [Daverveldt] 
18) GAA PA 395.266 [Vimont] 
19) Mousson beschreeftussen 1865 (jrg. 13) en 1873 (jrg. 21) in een zestal artikelen in betlournal de 
Conchyliologie een aantal nieuwe soorten uit het Pacifisch gebied. 
20) GAA PA 395.268 [Muller] 
21) GAA PA 395.265 [Clifford] 
22) NA 38 (1940) 528-543 aldaar 537-539. 
23) GAA PA 395.266 [Tolsma] 
24) ZMA Moll. Arch. Nr. 53 
25) GAA PA 395.1269 
26) GAA PA 395.1271 
27) GAA PA 395.268 [Nyst] 
28) GAA PA 395.265 [Heukelom] 
29) Liste générale des membres de la Société Malacologique de Belgique au 31 décembre 1865, Bulletins de la 
Société Malacologique de Belgique 1 (1863-1865) CXlli-CXVI aldaar CXVI. 
30) GAA PA 395.269 [Anthony] 
31) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 26 (1878) 106-112 aldaar 111. 
32) GAA PA 395.266 [Roduner] 
33) GAA PA 395.1269 
34) GAA PA 395.270 [Roduner] 
35) Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor het jaar 1874 174-188. 

1875 

Jonkheer P.J. van Winter liet in een briefvan 18 oktober 18751) weten, dat hij van Roeters 
van Lennep had vernomen, dat Artis in het bezit was van twee exemplaren van het seriewerk van 
Kiener. Als eigenaar van een schelpenverzameling zou Van Winter graag één exemplaar van Artis 
overnemen. Van Winter liet tevens weten, dat hij een kleinzoon was van de Van Winter, die in 
1792 tijdens de veiling van de collectie Brandt het belangrijkste deel van deze schelpencollectie 
had gekocht Deze schelpen, zo had Oltmans hem medegedeeld, waren uiteindelijk in het bezit 
van Artis gekomen. Tijdens de veiling van de collectie Voorhoeve (1872) had Van Winter tot de 
kopers behoord. Op het verzoek van Van Winter antwoordde Westermani>, dat Artis één goed en 
één incompleet en slecht geconserveerd exemplaar had. Het laatstgenoemde exemplaar bevond 
zich volgens Westerman bij een collectie, die werd gekocht van een naar Nederland 
teruggekeerde liefhebber (hiermee werd waarschijnlijk Van der Hucht bedoeld). Volgens 
Westerman konden er dan ook geen zaken worden gedaan. Beide exemplaren van Kiener 
bevinden zich tegenwoordig nog in de AB. 

In een brief van 19 november 187 52) gaf Schepman te kennen de jaargang van 1852 of 1853 
van het J ournal de Conchyliologie voor 8 à 14 dagen te willen lenen. Middels een brief van 
23 november 18752) werd zijn verzoek ingewilligd en in een briefvan 26 december 18752) 
meldde Schepman de terugzending en sprak zijn dank uit voor de geboden medewerking. 

In een briefvan 22 november 18753) beantwoordde Westerman de vraag, die de douarière 
Rethaan Macaré op een briefkaart van 19 november 1875 had gesteld. Zij vroeg zich namelijk af, 
wie er tegenwoordig conservator van de schelpencollectie van Artis was. Westerman liet weten, 
dat dit Van de Blocquery was. Het is goed mogelijk, dat alle correspondentie van de douarière 
Rethaan Macaré tot de dood van Oltmans aan hem persoonlijk was gericht en daarom niet in het 
archief van Artis terecht is gekomen. 

Van 25 november 18754) dateert een rekening van flO 13s 6d voor Conchologia iconica van 
Reeve. 
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In een brief van 10 december 18755) liet Wright weten, dat hij een collectie schelpen te koop 
had. Het is niet duidelijk of Van de Blocquery inmiddels al de vrijheid had om schelpen aan te 
kopen voor de collectie. 

In een briefvan 25 december 18756) gafRoeters van Lennep te kennen zijn enorme 
schelpenverzameling te willen verkopen. Op het moment van deze l?rïef had hij zijn v~ameling 
al aan de Rotterdamse diergaarde te koop aangeboden. W ~eer er m Rot~erdam geen. mteresse. 
bestond dan zou Roeters van Lennep zijn schelpencollectie te koop aanbieden aan pnns Hendrik 
(de Zee~aarder). Wanneer ook deze geen interesse had, dan zou de collectie geveild worden. 
In Rotterdam had men geen interesse, zodat de collectie ook prins Hendrik nog werd 
aangeboden. Dit geschiedde middels een briefvan .19 januari 18767). H~~rin meldde Roete~ van 
Lennep, dat hij veertig jaar ( = vanaf 1836) was beng geweest met het biJeen brengen van ZIJn 
verzameling, die nu bestond uit ca 9.000 soorten (50.000 exemplaren). De schelpen waren allen 
van eerste kwaliteit, terwijl zich er ook vele zeldzame en enkele unieke exemplaren bij bevonden. 
Tezamen met zijn schelpencollectie zou hij ook graag zijn uit 74 merendeels complete werken 
bestaande bibliotheek verkopen. Zowel de schelpen als de boeken waren in grote kasten 
opgeborgen. Bij de collectie hoorde een catalogus van 380 bladzijden. Roeters van Lennep bood 
prins Hendrik de collectie te koop aan, omdat hij vernomen had, dat deze geïnteresseerd zou zijn 
in schelpen. Bij interesse was Roeters van Lennep bereid de catalogus ter inzage op te sturen. 
Voor informatie kon prins Hendrik zich richten tot Roeters van Lennep zelf, Van Rees en 
Westerman. De tweede secretaris van prins Hendrik liet echter in een briefvan 15 maart 1876 
weten, dat prins Hendrik niet geïnteresseerd was in de aankoop van de collectie. Dit alles had tot 
gevolg dat de collectie Roeters van Lennep geveild werd. 

1) GAA PA 395.271 [Winter] 
2) GAA PA 395.271 [Schepman] 
3) GAA PA 395.270 [Macaré] 
4) GAA PA 395.270 [Reeve] 
5) GAA PA 395.271 [Wright] 
6) GAA PA 395.270 [Roeters] 
7) Deze brief is in het bezit van het Koninklijk Huisarchief ('s Gravenhage). 

1876 

Nadat Roeters van Lennep tevergeefs had getracht zijn collectie op een andere wijze van de 
hand te doen, liet hij in 1876 zijn verzameling uiteindelijk veilen. De veiling, die onder meer 
werd aangekondigd in het Journal de Conchyliologie I), vond plaats gedurende 18-23 juli 18762) 
in Huize "De Parkeler" te Twello onder leiding van de notaris J.N. Evens (pl. VI). De catalogus 
was samengesteld door Sowerby, die daarbij waarschijnlijk gebruik had gemaakt van de 
uitgebreide handgeschreven catalogus, die Roeters van Lennep van zijn collectie had 
bijgehouden. Deze catalogus zou in 18853) door zijn erfgenamen aan Artis geschonken worden 
en is .~og aanwezig in d~. AB. G~urende ~~ veertig j.aar. die Roeters van Lennep had besteed aan 
he~ ~IJeenbreng~n van ZIJn collectie, had hiJ veel~.uldi~ en vaak ook grootschalig gekocht bij 
veilingen en buitenlandse h~delaren, hetgeen bliJkt mt geannoteerde veilingcatalogi en uit 
bewaard gebleven aankooplijsten. Roeters van Lennep behoorde tot de kopers bij de veilingen 
van de collecties Voigt (1837), Van Rossem (1850 en 1851), Dalen (1853) en Voorhoeve 
(1872), terwijl hij ook een deel van de collectie Van der Hucht kocht. 

De volgende type-exemplaren bevonden zich in de collectie Roeters van Lennep: 
Helix bernbicodes , Helix donovani , Cyrena eximia , Solen tirnorensis en Helix eymatodes . 
Deze type-exemplaren kwamen oorspronkelijk uit de collectie Scheepmaker en waren door 
Roeters van. I:ennep tijd~!ls de veiling van de collectie Voorhoeve (1872) gekocht. Tijdens 
dezelfde veilmg kocht hiJ ook het type van de soort Lucina voorhoevei . Roeters van Lennep 
bezat ook de typen van een tweetal naar hem vernoemde soorten: Helix lennepiana 4) en Meroe 
roetersiana 5>. Verder dienen nog te worden genoemd de typen van de soorten: Murex lienardi 
Fusus couei, Magilus microrephalus, Conus altispira, Conus articulatus, Conus cuneatus ' 
Conusfergusoni, Conus tenuisu/carus, Mitra microstoma, Mitra semiconica Tornatelia a/ba 
en Euptychia metabtera (onzeker). ' 
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Het type van Helix lennepiana (cat, 1876: 48, nr. 992) werd voor f 13 gekocht door 
Löbbecke. Het type van Magilus microcephalus (8, nr. 87) werd voor f 18 gekocht door 
Sowerby. De typen van Mitra microstoma en Mitra semiconica (17, nr. 248) werden voor 
f 12 aan "vL" verkocht. Het type van Conus altispira (23, nr. 394) werd voor f 9,00 aan Artis 
verkocht. Er waren twee kavels met daarin een exemplaar van Conus articulatus (23, 384-385). 
Het kavelnummer 384 werd voor f 11 door Löbbecke gekocht Het kavelnummer 385 werd voor 
f 8,50 door Sowerby gekocht Het is niet bekend, waar het type-exemplaar zich bevindt. Het 
type van Conus fergusoni (20, nr. 307) werd voor f 24 aan "vL" verkocht. Het type van 
Conus cuneatus (23, nr. 393) werd voor f 11 aan Artis verkocht. Een exemplaar van 
Conus tenuisulcatus (19, nr. 295) werd tezamen met 25 andere Conidae voor f 8,00 aan een 
onbekende koper verkocht. Het type van Tornatelia a/ba (35, nr. 661) werd voor f 6,00 tezamen 
met 5 andere Tornatelia -soorten aan een zekere "Dup" verkocht Het is niet bekend, waar deze 
afkorting voor staat. Een exemplaar van Euptychia metableta (54, nr. 1117), waarvan het niet 
geheel duidelijk is of het om een type-exemplaar ging, werd voor f 10 aan Artis verkocht. Het 
type van Meroe roetersiana (65, nr. 1373) werd voor f 14 verkocht aan Artis. Het type van 
Fusus couei (77, nr. 1653) werd voor f 10 aan Artis verkocht. Het type van Murex lienardi 
(77, nr. 1668) werd voor f 5,00 aan Artis verkocht. 

Naast de bovengenoemde typen bevonden zich in de collectie Roeters van Lennep nog 
verschillende afgebeelde schelpen (in Reeve's Conchologia iconica ), onbeschreven soorten en 
andere zeldzame tot zeer zeldzame schelpen. Eén daarvan was een exemplaar van 
Delphinula arion (33, nr. 621). Over deze schelp had Roeters van Lennep een artikel in het 
Joumal de Conchyliologie gepubliceerd6). Het betrof een zeldzame schelp uit de verzameling 
van Seba. Na de veiling van die collectie (1752) was één exemplaar in het bezit van Vosmaer 
gekomen en het andere in het bezit van Lyonet. Tijdens de veiling van de collectie Vosmaer 
(1800) werd de schelp voor f 31 aan een niet bekende koper verkocht (cat., 1800: 350, nr. 258). 
Het is niet bekend, welke van de twee exemplaren uiteindelijk in het bezit van Roeters van 
Lennep is gekomen en op welke wijze Roeters van Lennep deze schelp heeft verworven. 

Roeters van Lennep stond in contact met verschillende binnen- en buitenlandse verzamelaars. 
Tot de laatste groep behoorde Liènard, die hem voorzag van schelpen van Mauritius, waaronder 
waarschijnlijk ook een type-exemplaar van Murex liènardi. 

De meest informatieve veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van het 
Löbbecke-Museum. In dit exemplaar worden namelijk in veel gevallen de afkortingen van de 
namen van de kopers gegeven. Het is echter niet altijd volledig duidelijk, welke naam bij een 
bepaalde afkorting hoort. Uitgaande van deze afkortingen werd er gekocht door: Sowerby, 
Löbbecke, Arnold, "Dup.", Van Winter, Van de Blocquery (voor Artis), "Voorh.", Keyzer 
(Smit, 1986: 141, nr. 810), "de Bru." en "vL". Ook Schepman (vBJ, 1939: 214) zou tijdens 
deze veiling gekocht hebben, maar zijn naam wordt in deze catalogus niet genoemd. Het is niet 
bekend, wie "Dup.", "V oorh." en "de Bru." zijn. Keyzer was een Nederlandse verzamelaar, 
wiens collectie zich tegenwoordig grotendeels in het Natuurhistorisch Museum in Enschede 
bevindt. Veelvuldig werden er ook schelpen gekocht door "vL". Dit moet wel haast Roeters van 
Lennep zelf zijn geweest. Bij de desbetreffende nummers geeft de veilingakte steevast "niet 
verkocht" aan. Over deze gang van zaken zijn de volgende drie lezingen mogelijk: 
1. de biedingen waren volgens Roeters van Lennep te laag en daarom besloot hij de 
desbetreffende schelpen zelf maar te houden. Dit met de achterliggende gedachte de schelpen in 
de nabije toekomst beter te kunnen verkopen. 
2. de veiling geschiedde met een opgeld van 10%. Om kopers nu dit opgeld te besparen werd 
wellicht overgegaan tot onderhandse verkoop. 
3. een combinatie van de beide bovenstaande mogelijkheden. 
Het is niet duidelijk, voor welke van de drie lezingen de voorkeur dient te worden gegeven. Het 
zal inmiddels wel gebleken zijn, dat de veiling van de collectie Roeters van Lennep niet echt een 
overzichtelijk verloop had. 

In een brief van 26 juli 187 fJl) bood Roeters van Lennep Artis schelpen te koop aan, hetgeen 
toch als bewijs mag worden gezien voor het feit, dat Roeters van Lennep na de veiling van zijn 
collectie schelpen had behouden. Hij sprak de hoop uit, dat Artis ze kocht, want anders zouden 
de schelpen naar Engeland gaan. Westerman liet echter in een brief van 27 juli 18767) weten, dat 
voor f ~4 ~~een e~~ exemplaar van T~ophidoplwraformosa werd gekocht. Volgens Westerman 
had Artis biJ de veilmg van de collecne Roeters van Lennep f 614,40 uitgegeven. 
Het feit, dat Artis zo weinig kocht, is begrijpelijk, aangezien Artis alles, waar directe interesse 
voor bestond, tijdens de veiling had kunnen kopen. In een brief van 30 juli 18767) liet 
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Roeters van Lennep weten, dat hij bij de teru~gezonden sch~lpen h~t exem~laar van. 
·-. Delphinula arion en het exemplaar van Yoldia amygdala nnst~e. ZtJn rekenmgoverncht van de 

aankopen van Artis luidde als volgt: een exemplaar van Trophtdophoraformosa f 24, 
veilingaankopen f 579,70 en een exemplaar van Eurya/e f 35. Het bedrag diende aan Tobias te 
worden afgedragen. Het exemplaar van Delphinula arion was klaarblijkelijk tijdens de veiling 
niet verkocht. Volgens de veilingakte was dit inderdaad het geval. Het exemplaar van de 
veilingcatalogus uit de bibliotheek van het Löbbecke-Museum g~ft echterf 180 aan.~s 
verkoopprijs, terwijl in het Journal de Conchyliologie aanvankeliJk een opbrengstpnJS van 
250 Ff8) (= f 125), wordt genoemd, maar later een hogere opbrengst (450 Ff9>(=f 225)) voor 
deze schelp wordt gegeven. Het exemplaar ~an J?elphf.nula arion is overigen~ ni~t de enige 
schelp, waarvan in het Journal de Conchylwlogte pnJzen worden vermeld, die met 
overeenkomen met de gegevens, die elders hierover gegeven worden. 

Er is een ongedateerde lijstlO), geschreven in het handschrift van Roeters van Lennep 
(pl. VIII), die als titel draagt "Voor 't Museum". Een aantal schelpen uit deze lijst bleken bij 
controle (1991) inderdaad, voorzien van een etiket in het handschrift van Roeters van Lennep, in 
de collectie van het ZMA aanwezig te zijn. "Naar het museum verplaatst" waren volgens een 
aantekening van Roeters van Lennep ook twee exemplaren van De/phinula arion . Roeters van 
Lennep had dus klaarblijkelijk naast het exemplaar, dat tijdens de veiling werd aangeboden ook 
het tweede en tevens enige andere exemplaar, dat er volgens de veilingcatalogus van deze soort 
bekend was. Wellicht had Roeters van Lennep zelfs drie exemplaren van deze soort. In ieder 
geval bevinden zich tegenwoordig in de collectie van het ZMA twee exemplaren van 
De/phinula arion , die voorzien zijn van een etiket in het handschrift van Roeters van Lennep. 
Geen van beide is echter het exemplaar uit de collectie Seba. Een briefvan 16 december 18767> 
van Roeters van Lennep wekte de indruk, dat hij het verzamelen van schelpen niet kon laten, 
want in deze brief vroeg hij aan Artis een aantal schelpen te koop. Het is niet bekend of op dit 
verzoek is ingegaan. Naast de veiling van de collectie Roeters van Lennep vonden er in 1876 nog 
andere malacologische transacties plaats. 

·In een brief van 24 apri1187611) liet Henri Oltmans weten, dat de papieren, waar Frederik 
Muller naar zocht en die volgens laatstgenoemde in het bezit van Oltmans waren, thuis niet te 
vinden waren. Volgens zijn weduwe had Oltmans de papieren meegenomen naar Artis en zouden 
zij zich dus daar bevinden. In een briefvan 13 mei 187612) liet Frederik Muller aan Westerman 
weten, dat het gedeelte van de bibliotheekcatalogus, dat door Oltmans was gerangschikt, kwijt 
was geraakt en niet teruggevonden kon worden. Dit waren ongetwijfeld de papieren, waar Henri 
Oltmans over schreef. 

In een briefvan 9 augustus 187613) kondigde Sowerby de verzending aan van de laatste twee 
delen van de Thesaurus conchyliorum : een door Sowerby samengestelde boekenreeks over 
schelpen. 

In een brief van 4 september 187614) liet J.R. Lusink, gezagvoerder van het schip "Telanak", 
weten, dat hij Artis enige naturalia schonk. Deze schenking, die ook schelpen bevatte, werd op 
19 oktober 187615> geboekt. In januari 1877 werd Lusink tot lid van verdienste van Artis 
benoemd . 

. ~In een brief van 15 november 187612> liet Frederik Muller weten, dat er tijdens de veiling, die 
hiJ de volgende week zou houden, naast malacologische boeken ook een aantal zeldzame werken 
betreffende andere takken van de zoölogie aangeboden zouden worden. Muller doelde 
waarschijnlijk op de veiling van de boeken van Roeters van Lennep en van J.W. van Reenen, die 
op 27 en 28 november 187616> tijdens één veiling te Amsterdam werden aangeboden (pl. VI). 
Deze veiling, waarbij dus een grote hoeveelheid malacologische boeken werd aangeboden 
(26-35, nr. 23~3~0), ~erd bezocht door G. Janse, de bibliothecaris van Artis. Hij kocht onder 
meer voor respectleveliJk f 3,00 en f 2,25 een exemplaar van de veilingcatalogus van de veiling 
van de collectie Leers (27, nr. 256) en van de collectie Oudaan (30-31, nr. 307) (Srnit, 1986: 
203, nr. 1149). 
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In een brief van 6 december 187617) liet J. van Leeuwen Lzn., voormalig boekhandelaar uit 
Woerden, weten, dat hij een partij schelpen uit de Molukken had ontvangen, die hij naar Artis 
zou opsturen. In een briefvan 6 december 187616) liet Westennan weten, dat hij toezending zeer 
op prijs stelde. In een briefvan 8 december 187617> berichtte Van Leeuwen Lm., dat hij de 
schelpen naar Artis verzonden had. Hij sprak tevens de hoop uit, dat er nog iets bijzonders voor 
Artis tussen zat In een briefvan 13 december 187616) moest Westerman Van Leeuwen Lzn. tot 
zijn spijt mededelen, dat dit echter niet het geval was. Hierna zijn de schelpen klaarblijkelijk weer 
teruggezonden. Als schenking werden ze in ieder geval niet geboekt. Het is niet bekend in 
hoeverre J. van Leeuwen Lzn. mogelijk dezelfde persoon is als J.F. van Leeuwen, die Artis in 
1871 een partij schelpen schonk. 

1) H. Crosse, Nouvelles, JdC 24 (1876) 214-216 aldaar 216. 
2) The celebrated col/eetion of shellsformed by mr. H.C. Roeters van Lennep, ofTwello, near Deventer, Holland. 
A cata/ogue of this va/uab/e and extensive col/eetion of shel/s, ..... which wil/ be so/d by auction, by 
mr. JN. Everts, at 75, Parkier House, Twe/lo, near Deventer, Holland, on tuesday,l8th ofjuly,J876, &jive 
fo//owing days . De AB bezit twee exemplaren van de veilingatalogus: één zonder aantekeningen en één met een 
klein aantal door Van de Blocquery gemaakte aantekeningen betreffende kopers en opbrengsten. De bibliotheek van 
het Löbbecke-Museum bezit een exemplaar van de veilingcatalogus met meer aantekeningen. Het archief van 
notaris Everts, dat in het bezit van het Rijks Archief Gelderland (Arnhem) is, bevat de veilingakte van deze veiling 
is. Deze veilingakte vermeldt helaas alleen de opbrengsten en niet de namen van de kopers. 
3) GAA PA 395.1272 
4) L. Pfeiffer, Diagnosen neuer heliceen, ZfM 9 (1852) 91-95 aldaar 91. 
5) H. Crosse, Diagnoses Molluscorum novorum, JdC 21 (1873) 284-285; H. Crosse, Catalogue des espèces du 
genre Meroe, accompagné de ladescription d'une espèce nouvelle, JdC 22 (1874) 89-97 aldaar 93-94. 
6) H.C. Roeters van Lennep, Note sur Ie Delphinula Arion, Meuschen, JdC 18 (1870) 380..381 
7) GAA PA 395.274 [Lennep) 
8) H. Crosse, Nouvelles, JdC 24 (1876) 396-397 aldaar 397. 
9) H. Crosse, Nouvelles, JdC 25 (1877) 228. 
10) ZMA Moll. Arch. Nr. 39 
11) GAA PA 395.274 [Oltmans] 
12) GAA PA 395.274 [Muller] 
13) GAA PA 395.275 [Sowerby] 
14) GAA PA 395.274 [Lusink] 
15) GAA PA 395.1270 
16) Catalogue des bibliothèques importallles sur les sciences naturelles et exactes spécialement sur /'ornithologie et 
la conchyliologie. de feu m. J.-W. van Reenen et de m. H.-C. Roeters van Lennep ..... Laventese fera 27 et 28 
novembre 1876, par Frederik Muller & Co. à Amsterdam . Een geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is 
in het bezit van de AB. 
17) GAA PA 395.274 [Leeuwen] 

1877 

Na zijn schenking in 1876 werd Lusink middels een briefvan 3 januari 18771) tot lid van 
verdienste benoemd. Lusink nam de benoeming in dank aan. 

In een brief van 24 maart 18772) liet H. van Capelle Jr. weten, dat G.Bouricius3) spoedig 
schelpen naar Amsterdam zou sturen. Bouricius was schelpenverzamelaar en ontvanger van de 
Directe Belastingen te Oude Pekela (in 1881). Het is niet duidelijk, wat de bedoeling van deze 
transactie was. 

In een brief van 1 mei 18774> werd aan Sowerby bericht, dat de rekening voor de 
Thesaurus conchyliorum (;(2 2s) binnenkort zou worden betaald. 

In een brief van 29 juni 18775> liet Roeters van Lennep weten, dat hij schelpen van Mauritius 
had ontvangen (die ongetwijfeld van Liénard afkomstig waren) en dat hij voor Artis al twee 
kistjes gereed had gemaakt. Bij de brief bevond zich reeds een lijstje van de inhoud. Het is niet 
bekend, wat er van deze zending in het bezit van Artis is gekomen. 

In een briefvan 14 september 18776) gaf J.G. de Man (Smit, 1986: 171, nr. 978) te kennen, 
dat hij van Artis het werk van Pfeiffer over de landslakken wilde lenen. De Man was 
werkzaam bij het RMNH en gedurende de de periode 1875-1883 verantwoordelijk voor het 
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beheer van de collectie evenebraten, nadat hij eerst enige tijd assistent was geweest 
(1872-187 5). Het is niet bekend of aan zijn verzoek gehoor is gegeven. 

In een brief van 19 november 18777> liet de Engelsman R.F. Geale (Dance, 1986), een 
handelaar in schelpen, weten, dat hij een vriend van Frank Jr. was en in het verleden regelmatig 
aan Oltmans schelpen had toegewnden. Graag wu hij nu ook Van de Blocquery schel~n toe 
willen zenden. Een lijstje van schelpen, die toegezonden konden worden, was reeds biJgesloten. 
Tot de dood van Cuming was hij diens assistent geweest en het was waarschijnlijk in die 
hoedanigheid, dat hij Oltmans wel eens schelpen had gezonden, want niets wijst er op, dat 
Olnnans van Geale ooit schelpen heeft gekocht. 

Op 11 december 1877 overleed Harriett Calmer, weduwe van Abraham Oltmans, op 62 jarige 
leeftijd In de nalatenschap bevond zich nog één voorwerp, waarvan werd verondersteld, dat 
Artis daar wel interesse zou hebben en dat was de microscoop van Lyonet (zie 1844). In een 
brief van 29 december 18778) nam J.F. Oltmans (Ripperda Park 35, Haarlem) namens de familie 
contact op met Artis betreffende de microscoop. Indien Artis interesse had kon de microscoop 
gekocht worden. In een brief van 31 december 18779> schreef ook H. Oltmans (Frans Halsstraat 
N 62, Amsterdam) over de microscoop. In een briefvan 31 december 18778> liet Westerman 
weten, dat hij er van overtuigd was, dat de aangeboden microscoop van Lyonet was geweest, 
hoewel ook tijdens de verkoop van de nalatenschap van C. Mulder (Smit, 1986: 188, nr. 1065) 
een microscoop van Lyonet te koop was aangeboden. Dezelfde Mulder had in 1861 echter nog 
gemeld, dat de microscoop, die door Lyonet zelf was ontworpen, in het bezit was van 
A. Oltmans, de conservator van de schelpenverzameling van ArtislO). Westerman was wel 
geïnteresseerd in aankoop, maar de familie moest de prijs bepalen. In een brief van 10 januari 

- 18788) werd aan Westerman, die waarschijnlijk in de veronderstelling had geleefd, dat de 
microscoop aan een Engelsman was verkocht, bericht, dat de microscoop naar Londen was 
geweest voor een tentoonstelling, maar vervolgens weer bij de familie Oltmans terug was 
gekomen. Hoewel de bepaling van de prijs moeilijk werd bevonden, aangezien het feit, dat de 
microscoop van Lyonet was geweest, een groot deel van de waarde bepaalde, werd de vraagprijs 
op f 150 gesteld In een brief van 11 januari 18788) liet Westerman weten, dat f 150 te veel 
was. Hij vond f 50 een betere prijs. Over het verdere verloop van deze kwestie is geen 
correspondentie aanwezig. Artis is echter in het bezit gekomen van de bedoelde microscoop van 
Lyonet, zodat de familie en Westerman of bij deze gelegenheid of wellicht later toch tot 
overeenstemming zijn gekomen. Volgens S.C. Snellen van Vollenhovenll) (Smit, 1986: 259, 
nr. 1447) zou Artis de microscoop in 1874 na de dood van Oltmans hebben gekocht12), maar 
deze ~eronderstelling is ~us niet juist. De aanwinst moet voor 1890 hebben plaatsgevonden, 
want m 1890 werd de mtcroscoop aan professor Van Heurck uitgeleend ten behoeve van een 
tentoonstelling in Antwerpen, waar het 300 jarig bestaan van de microscoop werd herdacht 
(Van Seters, 1962: 81 ). Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Artis in 1938 was er een 
tentoonstelling, waarbij boeken, tekeningen en andere voorwerpen uit de bibliotheek van Artis 
tentoon werden gesteld. Ook de microscoop van Lyonet was bij deze tentoonstelling te zien. 
De verwervingswijze is echter in de bijbehorende tentoonstellingscatalogus verkeerd 
weergegeven13>. De microscoop bevindt zich tegenwoordig nog altijd in de AB. 

In een briefvan 31 december 187714) liet mevrouw Pellissier (Leidsche straat X 21 
Amsterdam) weten, dat Artis in het verleden van haar schoonmoeder, mevrouw Lina 'een van 
schelpen vervaardigd schilderij als geschenk had ontvangen. Dit klopt, want op 20 n~vember 
186415) werd een dergelijk voorwerp als geschenk geboekt. 

1) GAA PA 395.278 [Lusink] 
2) GAA PA 395.277 [Capelle] 
3) NP 35 (1949) 7-25 aldaar 18. 
4) GAA PA 395.279 [Sowerby] 
5) GAA PA 395.278 [Lennep] 
6) GAA PA 395.278 [Man] 
7) GAA PA 395.277 [Geale] 
8) GAA PA 395.278 [Olunans] 
9) GAA PA 395.282 [Olunans] 
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10) C. Mulder, Handschriften en teekeningen van Pieter Lyonet, Algemeene Konst-en Letterbode 73 (1861) 393-
394 aldaar 394. 
11) NP 53 (1967) 272-331 aldaar 312. 
12) S.C. Snellen van Vollenhoven, Lyonet's microscoop, Album der Natuur (1880) 63. 
13) J. Scheffer, De tentoonstelling van boeken, teekeningen en andere voorwerpen uit de bibliotheek van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra", ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 
genootschap, Bijdragen tot de dierkunde 27 (1939) 115-163 aldaarl15-116. 
14) GAA PA 395.278 [Pellissier] 
15) GAA PA 395.1261 

1878 

In een brief van 12 januari 18781) liet J.J. Komdörffer, kaptitein der 1e klasse bij het Korps 
Mariniers, aan boord van het schip "Zeeland", weten, dat hij Artis enige schelpen schonk. 
Opvallend was, dat Komdörffer een nauwkeurige opgave gaf van de vindplaatsen van de 
schelpen. Dit was iets, dat niet iedereen deed. De schenking werd op 26 februari 18782) geboekt. 

Op 1 mei 187 8 bestond Artis veertig jaar en ter gelegenheid daarvan werd Westennan een 
album aangeboden met daarin de foto's van een groot aantal bekende biologen. Daarbij bevonden 
zich ook de portretten van Sowerby II en Sowerby liP) (pl. XIX). Ondanks dat de contacten 
tussen Artis en de Sowerby's een beetje op een laag pitje stonden, waren ze dus wel in het album 
vertegenwoordigd De Sowerby's behoorden eigenlijk zowel tot de categorie der biologen (ze 
beschreven vele nieuwe schelpensoorten), als tot de categorie der handelaars (ze verhandelden 
schelpen). Naast de Sowerby's zijn er in het album, dat in de AB te vinden is, afbeeldingen te 
vinden van Maitland, Sallé en Jules Verreaux. 

Op 22 mei 18782) werd de schenking van D.J. Oepkes, gezagvoerder van het schip 
"Umuiden", geboekt De schenking bevatte onder meer enige fragmenten van pareloesters, die 
op St. Helena verzameld waren. 

In een brief van 8 juni 18784) bood Bemarel Quaritch, een Londense boekhandelaar, deel20 
van Reeve's Conchologica iconica voor f:IO 5s te koop aan. De AB is in het bezit van deel 20, 
maar het is echter niet bekend of dit boek bij Quaritch werd gekocht 

In een brief van 10 juni 18785) liet Schepman weten, dat hij de opdracht had gekregen om de 
schelpen van de Rotterdamse diergaarde te determineren. Om schelpen van het geslacht 
Cypraea te determineren zou hij graag boeken uit de reeks van Martini of Reeve willen lenen. 
In een brief van 17 juni 18785) liet Westerman echter weten, dat Artis door "schade en schande" 
wijs was geworden en daarom geen atlassen en kostbare plaatwerken meer uitleende. Schepman 
was wel altijd welkom om met de te determineren schelpen bij Artis langs te komen. 
Het is bekend of Schepman in dit geval ook daartoe is overgegaan. 

In een brief van 11 december 18786) liet Crosse weten, dat Artis het abonnement op het 
Journat de Conchyliologie over 1877 nog diende te betalen. Betreffende de betaling van het 
abonnement op hetlournal de Conchyliologie moest Crosse Artis regelmatig aanmanen. 

In een briefvan 17 december 18787) schreef J. Risselada, apotheker te Sneek, dat zijn zoon 
Th. Risselada, militair apotheker 2e klasse op Atjeh, bij een opgraving een exemplaar van 
Tridacna gigas had gevonden. De vrachtkosten waren voor Risselada te hoog om de schelp voor 
zijn eigen verzameling naar Nederland te laten komen. Wanneer Artis belangstelling in deze 
schelp zou hebben, kon deze op kosten van Artis toegestuurd worden. In een brief van 
21 december 18787) liet Westerman weten, dat Artis geen interesse had, omdat er reeds 
verschillende exemplaren aanwezig waren. Daarbij bevonden zich verschillende slecht 
geconserveerde exemplaren, die gebruikt werden ter versiering van de basins. Het voorafgaande 
heeft waarschijnlijk al duidelijk gemaakt, dat Artis in de loop der jaren inderdaad diverse 
exemplaren van Tridacna gigas als geschenk mocht ontvangen. Th. Risselada schonk Artis in 
1889 een verzameling etnografica8). 
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1) GAA PA 395.282 [Komdörffer] 
2) GAA PA 395.1270 . . 
3) H.E. Coomans en F.FJ.M. Pieters, On the discovery of portrwts of G.B. Sowerby II and lil, and letters of 
G.B. Sowerby to H.E. van Rijgersma, Archives of Natura/ History 12 (1985) 135-142. 
4) GAA PA 395.282 [Quaritch] 
5) GAA PA 395.283 [Schepman] 
6) GAA PA 395.281 [Crosse] 
7) GAA PA 395.282 [Risselada] 
8) GAA PA 395.1890 

1879 

Op 13 januari 18791) vond te Amsterdam bij H.O. Bom de veiling plaats van een verzameling 
schelpen "afkomstig uit het beroemde Kabinet van den WelEd. Heer H.C. Roeters van Lennep, 
te Twello" (pl. vn. Naar alle waarschijnlijkheid werd .bij deze veiling een eerste re~tant V3? de .. 
collectie Roeters van Lennep aangeboden. Wanneer dit het geval was, betekende dit, dat z1ch biJ 
het aanbod mogelijk verschillende zeldzame schelpen bevonden en mogelijk zelfs het 
type-exemplaar van Conus jergusoni . Het betrof ditmaal echter een veiling van weinig allure. 
De collectie werd onderverdeeld in 300 kavelnummers tezamen met een schelpenkast in een 
catalogus van slechts 8 bladzijden aangeboden. De omschrijvingen waren uiterst summier en de 
schelpen werden ook in aantallen aangeboden met alleen de vermelding van het desbetreffende 
geslacht Over de werkelijke kwaliteit van deze verzameling valt dan ook niet veel te zeggen. 
Het is niet bekend, wie tot de kopers behoorden. Tijdens de veiling van de collectie Tobias 
(1885) werd het tweede en laatste restant van de collectie Roeters van Lennep geveild. 

Middels een brief van 4 februari 18792) deed Schepman nogmaals een poging om plaatwerken 
van Artis te lenen. Hij verklaarde zich ditmaal zelfs bereid om vooraf f 120 borg te storten. 
In een briefvan 12 februari 18792) werd Scheprnan's verzoek wederom afgewezen. In een brief 
van 26 maart 18792> liet Schepman weten, dat hij het betreurde, dat het onmogelijk was om 
plaatwerken te lenen. De jaargangen 5 en 9 van het Journal de Conchyliologie, die hij wel had 
kunnen lenen, stuurde hij weer terug. 

In een brief van 6 februari 18793) schreef Roeters van Lennep, dat hij Artis enige voorwerpen 
schonk. De schenking werd op 27 januari 18794> (sic) geboekt. Volgens de opgave van Roeters 
van Lennep bevatte de schenking naast enige niet malacologische voorwerpen ook een 
onbekende soort van het geslacht Narica . 

In een briefvan 21 mei 18795) liet J. Semmelink (Utrechtsche Veer 18, Leiden) (Smit, 1986: 
251, nr. 1397) (pl. IX), Officier van Gezondheid 1e klasse in het Koninklijk Nederlands Indisch 
Leger, weten, dat hij Artis schelpen schonk. De schenking werd op 16 juni 18796) geboekt. 
In een brief van 20 juni 18795) bedankte Westerman Semmelink voor zijn schenking en 
vermeldde tevens de soorten, die nog niet aanwezig waren in de collectie en daarom een 
welkome aanvulling betekende. 

In een brief van 6 juni 18797> werd aan Ten Have medegedeeld, dat er tussen de schelpen, die 
hij Artis te koop had aangeboden, niets bijzonders zat en dat de partij daarom ongewijzigd retour 
werd gezonden. 

Uit een brief van 11 juni 18792) van Westerman aan Schepman blijkt, dat laatstgenoemde van 
plan was Artis te bezoeken. Westerman liet Schepman weten, dat Van de Blocquery enige dagen 
verlof zou nemen om Schepman te kunnen ontvangen. In een brief van 4 juli 18792) meldde 
Schepman, dat hij wederom Artis zou bezoeken om aan de hand van de plaatwerken schelpen te 
determineren. Ook in een brief van 29 juli 18792) liet Schepman weten, dat hij Artis weer wenste 
te bezoeken. Het heen en weer reizen beviel hem blijkbaar niet erg goed, want in een brief van 
2 augustus 18792) deed Schepman weer een poging om de plaatwerken te mogen lenen. 

Een brief van 4 juli 18793) van Roeters van Lennep ging over een rekening en over het feit dat 
hij van Tobias een brief had ontvangen. ' 
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Op 15 augustus 1879 overleed Roeters van Lennep na een ziekte van 2 jaar (pl. XI). Middels 
een briefvan 18 augustus 18793) condoleerde Westerman de familie. Huize "De Parkeler", waar 
Roeters van Lennep woonde, bestaat tegenwoordig nog. Twee schelpen, die in de poon bij het 
begin van de oprijlaan zijn verwerkt, vormen een blijvende herinnering aan de bewoning door 
H.C. Roeters van Lennep8). 

In een briefvan 20 oktober 18799) werd F.J.H. van Deinse10>, voormalig resident van 
Amboina en woonachtig te Amsterdam, het honorair lidmaatschap van Artis aangeboden. 
In een briefvan 23 oktober 18799) sprak Van Deinse zijn dank uit over de benoeming. 
Volgens de brieven zou de schenking van Van Dein se uit een collectie schelpen hebben bestaan. 
De schenking van Van Deinse werd echter op 10 november 18796) geboekt en volgens de 
omschrijving van de schenking zou het om etnografische voorwerpen gaan, die uit schelpen · 
vervaardigd waren. Het is dus niet duidelijk of Van Deinse nu wel of niet een 
schelpenverzameling aan Artis schonk. 

1) Catalogus vaneeneverzameling horens en schelpen, ..... afkomstig uit het beroemde kabinet van den weled. heer 
H.C. Roeters van Lennep, te Twello; waarvan de publieke verkooping zal plaats hebben op maandag 13 januari 
1879, ..... in het nieuwe verkooplokaal van H.G. Bom, ..... Amsterdam. Een exemplaar van de veilingcatalogus is 
in het bezit van het ZMA afdeling Malacologie. 
2) GAA PA 395.287 [Schepman] 
3) GAA PA 395.286 [Lennep] 
4) GAA PA 395.1270 
5) GAA PA 395.287 [Semmelink] 
6) GAA PA 395.1271 
7) GAA PA 395.286 [Have] 
8) Deze informatie is afkomstig van mevr. Roeters van Lennep (Goes) (telefonische mededeling van 21 oktober 
1991). 
9) GAA PA 395.285 [Deinse] 
10) NP 29 (1943) 70-100 aldaar 76-77. 

1880 

Van 7 januari 18801) dateen een circulaire van Alphonse Forrer (Weber Gasse 9, Sankt Gallen, 
Zwitserland)waarin deze prijslijsten van onder meer land- en zoetwater schelpen (ongeveer 
20 soorten) en zeeschelpen (ongeveer 160 soorten) onder de aandacht bracht. Forrer had de 
schelpen zelf aan de Noordwest kust van de Verenigde Staten verzameld Hij behoorde tot de 
categorie reiziger/verzamelaar/handelaar. Tijdens reizen in afgelegen gebieden verzamelde hij 
natuurhistorische voorwerpen om die bij terugkomst te verhandelen en van de opbrengst een 
nieuwe reis te bekostigen. Tussen 9 september 1879 en 18 juni 1885 stond ook het RMNH in 
contact met Forrer (Gijzen, 1938: 309). Dit museum kocht van hem verschillende voorwerpen. 
Het is niet bekend of Artis ook tot de klantenkring behoorde. 

In een brief van 18 januari 188()2) verzocht Westerman Frank Jr. hem een exemplaar van 
Conus omaicus te leveren. Westerman had deze schelp nodig om te ruilen. In een briefvan 
19 januari 188()2) liet Frank weten, dat hij Westerman niet aan de gewenste schelp kon helpen. 
Het is niet bekend, met wie Westerman de schelp wilde ruilen en voor wat. In een brief van 
10 november 18802) verzocht Westerman Frank Jr. zorg te dragen voor de levering van watten 
aan Artis. Volgens Westerman waren de watten, die Oltmans gebruikte ook altijd afkomstig 
geweest uit Engeland. 

Op 6 maart 188()3) werd de schenking van A. Rendorp uit Amsterdam geboekt. De schenking 
bestond uit een verzameling schelpen van de Molukken (zie 1874). 

In 1880 schreef Felix Jousseaume (Dance, 1986) een artikel over de malacologie in 
Nederland4 >. In dit artikel deed hij verslag van een bezoek aan Nederland, waarbij hij de 
schelpenverzamelingen van het RMNH en van Artis had bekeken. Jousseaume vond de collectie 
van Artis zeer incompleet. Het was hem echter wel opgevallen, dat: 
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1. er verschillende zeldzaamheden waren (waarvan hij er enige noemd~); 
2. vooral de schelpen van Japan en de Molukken goed vertegenwoordigd waren; 
3. de staat van conservering goed was. . . .. 
Waarschijnlijk met het doel zowel zijn eigen collectie.als de collecne van Artis te ver.~teren z.IJn 
er in ieder geval één keer schelpen geruild tussen Artis en Jousseaume. Van deze ruilts een lijst 
bewaard gebleven5). Artis kwam op de~ wijze in het bezit v~ de volgende door Jousseaume 
beschreven soorten: Marginelia cessacz (waarvan volgens de literatuur Rochbrune echter de 
auteur is), Marginelia glauca, Natica lineozona, Cypraea tricornis en Melania (clava) 
ca/edonica . . 

De mogelijkheid bestaat dus, dat Artis via Jousseaume van deze soorten type-matenaal heeft 
verkregen. 

1) GAA PA 395.290 [Forrer] 
2) GAA PA 395.290 [Frank] 
3) GAA PA 395.1271 
4) F. Jousseaume, De la conchyliologie en Hollande, Le Naturaliste (1880) 301-302. 
5) ZMA Moll. Arch. Nr. 40 

1881 

In een brief van 19 januari 18811) vroeg Schepman de jaargangen van 1866 en 1870 van het 
Jownal de Conchyliologie te leen. Waarschijnlijk werd op dit verzoek wel ingegaan, omdat het 
geen dure plaatwerken betrof. Om ook het lenen van hetJourna/de Conchyliologie zoveel · 
mogelijk te beperken abonneerde Schepman zich op dit tijdschrift. In de jaargang van 1881 stond 
hij vermeld als nieuwe abonnee2). 

In een brief van 25 januari 18813) verzocht Crosse Artis het abonnementsgeld voor het 
Journal de Conchyliologie (18 FF) over 1880 te betalen. 

In een brief van 29 maart 18814) liet Gerding, boekhouder van Artis, aan A. Pareire, die 
namens het "Nederlandsch Toonee1" requisieten van Artis had geleend, weten, dat er met de 
geleende voorwerpen niet voorzichtig was omgegaan en dat bovendien nog enige voorwerpen 
ontbraken bij de inmiddels teruggezonden voorwerpen. Hierbij bevonden zich ook 5 schelpen. 
Ongetwijfeld ging het om algemene schelpen. 

In een brief van 5 april 18815) werd aan Sowerby medegedeeld, dat de rekening van f4 4s was 
betaald. Sowerby bedankte in een brief van 8 april 18815) voor de ontvangst. 

Op 11 april188J6) overleed te Ixelles-lez-Bruxelles Jules Alexandre Joseph Colbeau 
(geb. 1 juli 1823 Namen), oprichter, erelid en secretaris van de Societé Royale Malacologique de 
Belgique. Artis ontving van zijn overlijden een rouwcirculaire. 

In een briefvan 9 mei 18817) liet professor K. Martin (Gijzen, 1938: 275-276) weten, dat het 
RMNH door Hermann baron von Maltzan (Reichsfreiherr zu Wartenberg und Penzlin) een 
collectie schelpen van arctische herkomst te koop was aangeboden. Het RMNH kon de collectie 
echter niet kopen, maar Artis wellicht wel en daarom zou V on Maltzan langs komen om het één 
en ander te bespreken. De vraagprijs voor de collectie was 6.000 DM. Er kon echter gespreid 
betaald worden, terwijl ook de mogelijkheid bestond om de helft van de vraagprijs te betalen met 
duplikaten uit de eigen verzameling. De catalogus van de collectie stuurde Martin ook toe. Het 
antwoord van Westerman dateert van 12 mei 188I7>. Hoewel Westerman het aanbod zeer 
aantrekkelijk vond, werd er niet tot aankoop overgegaan. Met de onkosten voor de bouw van het 
aquarium in het vooruitzicht had Westerman besloten om nog maar weinig aankopen te doen 
voor de zoölogische collectie van Artis. De catalogus, die was toegezonden, zond hij weer terug. 
Het antwoord van Westerman was zeer belangrijk, want het gaf de koers aan, die zowel vóór als 
na de bouw van het aquarium door Artis gevolgd zou worden. De kosten van het aquarium 
beperkten namelij~ d~ ui~~aven te~ behoe':'e v~ de zoölogische collectie. De ~acologische 
wetenschap was m die ttjd volop m ontwikkehng en steeds kwamen er nog meuwe soorten bij. 
Doordat er nie~ meer geregeld bij handelaars zoals Sowerby gekocht kon worden, kwam de 
aanvoer van meuwbeschreven soorten tot stilstand. Dit betekende, dat de collectie niet meer 
up-to-date bleef en er langzaam maar zeker een achterstand ontstond. 
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V on Maltzan was klaarblijkelijk nog niet op de hoogte van de opstelling van Westerman, want 
op 16 mei 18818) schreef hij Westerman een brief. V on Maltzan, zelf ook een 
schelpenverzamelaar, was met de verkoop van de collectie belast door het Naturhistorisches 
Institut "Linnaea" uit Frankfurt am Main. Volgens V on Maltzan lag de belangrijkste waarde van 
de verzameling in de precieze vindplaatsvermelding van veelal zeer zeldzame arctische schelpen. 
De collectie was volgens hem uniek voor het continent en V on Maltzan zou de collectie ook graag 
voor het vasteland behouden zien en zou de verzameling liever niet aan een Engelsman verkopen. 
Westerman bleef echter bij zijn standpunt, zodat er dus niet werd gekocht. Het is onduidelijk, 
wat voor soort instelling het Naturhistorisches Institut "Linnaea" was. Men beperkte zich 
immers niet tot de verkoop van schelpen. Tussen 11 juni 1880 en 16 juli 1883 ruilde het RMNH 
namelijk reptielen en vogels met het Naturhistorisches lnstitut "Linnaea" (Gijzen, 1938: 185, 
319). Het is onbekend, wie de bovengenoemde collectie uiteindelijk heeft gekocht. 

In een briefvan 28 mei 18819) liet Tobias weten, dat Westerman hem had toegezegd om de 
"Doubletten-kamer" een keer te mogen bekijken. Middels deze brief herinnerde Tobias 
Westerman aan zijn belofte. In een briefvan 29 mei 18819) maakte Westerman een afspraak voor 
7 juni 18819) om 2 uur. In een brief van 1 juni 18819) dankte Tobias voor de uitnodiging en zei 
toe om op 2e Pinksterdag (6 juni 1881) om 2 uur te komen. 

In een brief van 6 juni 188110) liet Bouricius weten, dat hij een exemplaar van het geslacht 
Sepia voor Artis te koop wist. Naar eigen zeggen had Bouricius zelf ook een 
schelpenverzameling. Deze verzameling moet wel van enige omvang zijn geweest, want 
Bouricius had het zelfs over een "museum".Het exemplaar van Sepia was afkomstig uit de 
collectie van een andere, niet nader genoemde verzamelaar en de prijs was f 25. Bouricius vond 
de prijs te hoog om tot aankoop voor zijn eigen verzameling over te gaan, zodat hij nu Artis de 
gelegenheid bood. Vermoedelijk is Artis niet op dit aanbod ingegaan. 

In een brief van 30 augustus 188111) liet Haverkamp (Brouwersgracht 130, Amsterdam) 
weten, dat hij Van de Blocquery schelpen had toegezonden, maar nog geen enkele reactie daarop 
had gehad. Haverkamp ging blijkbaar voorbij aan het feit, dat Van de Blocquery zich niet 
full-time met de schelpencollectie van Artis kon bezighouden, waardoor antwoorden en reacties 
soms wat langer duurden. 

In een brief van 22 november 188112) bood W. Botje, gezagvoerder van het barkschip 
"Zeehond" Artis een uit Suriname afkomstige inktvis op spiritus als geschenk aan. 

In een brief van 21 november 188113) schreef H.J. Scheurleer (Groote Markt 69, Middelburg), 
dat hij een vis gekocht had, die tussen Westkapelle en Domburg gevangen was. Hij had deze vis 
vervolgens naar Artis verzonden en vervolgens niets meer vernomen. Er was waarschijnlijk 
sprake geweest van een kleine communicatiestoornis, want in een brief van 24 november 188113) 
antwoordde Westerman, dat hij zijn brief over de inktvis abusievelijk naar Groningen had 
gestuurd. In de brief vroeg Westerman naar de gemaakte onkosten. In een brief van 27 november 
1881 13>antwoordde Scheurleer, dat hij graag f 10 zou ontvangen. In een brief van 30 november 
188113) berichtte Westerman, dat de inktvis eigenlijk al als schenking was geboekt, maar dat 
Scheurleer desondanks het gevraagde bedrag kreeg. Op 10 november 188114) was het exemplaar 
van Sepia officinalis inderdaad als schenking geboekt, maar de schenking werd naderhand met 
potlood doorgestreept met de vermelding, dat het desbetreffende voorwerp gekocht was. In een 
brief van 3 december 188113) bedankte Scheurleer voor het geld en zond een getekende kwitantie 
terug. 

1) GAA PA 395.296 [Schepman] 
2) Listedes nouveaux abonnés, JdC 28 (1881) 367. 
3) GAA PA 395.294 [Crosse] 
4) GAA PA 395.295 [Pareire] 
5) GAA PA 395.2% [Sowerby] 
6) GAA PA 395.294 [Colbeau] (rouwcirculaire) 
7) GAA PA 395.295 [Martin] 
8) GAA PA 395.295 [Maltzan] 
9) GAA PA 395.297 [Tobias] 
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10) GAA PA 395.294 [Bouricius] 
11) GAA PA 395.294 [Haverkamp] 
12) GAA PA 395.294 [Botje] 
13) GAA PA 395.296 [Scheur1eer] 
14) GAA PA 395.1271 

1882 

Ook in 18821) ontving Artis een circulaire van Alphonse Forrer (Scheitlin's Buch~andlung, 
Sankt Gallen, Zwitserland). Tijdens een reis langs de Noordwest kust van de Veremgde Staten 
en een uitgebreide reis door Mexico had Forrer wederom verschillende verzamelingen aangelegd. 
Deze verzamelingen, waarbij zich ook schelpen bevonden, wenste hij te verkopen. Op verzoek 
kon van elke afzonderlijke verzameling een prijslijst toegestuurd worden. Gezien het gevolgde 
beleid lijkt het niet erg waarschijnlijk, dat Artis schelpen van Forrer heeft gekocht. 

In een briefvan 20 februari 18822) verzocht Crosse Artis het abonnementsgeld (18 FF) voor 
het Jownal de Conchyliologie over 1881 te betalen. 

Van 17 maart 18823) dateert een brief van Carel A.J. van Rosendael uit Nieuwe Diep. 
Van Rosendael had in de nalatenschap van zijn ouders een grote verzameling schelpen, 
mineralen, ertsen en andere "liefhebberijzaken" aangetroffen. Van Rosendael was gemachtigd om 
de collectie in zijn geheel of in gedeelten te verkopen. Wanneer Westerman geïnteresseerd was in 
bezichtiging dan diende daarvoor een afspraak te worden gemaakt, want de collectie bevond zich 
in Alkmaar en niet in Nieuwe Diep. In een brief van 20 maart 18823) liet Westerman weten, dat 
Artis geen ertsen en mineralen verzamelde en daarom geen interesse had in de collectie. Dat de 
collectie ook schelpen bevatte, zag Westerman blijkbaar over het hoofd. Het is niet bekend, wat 
er uiteindelijk met de collectie is gebeurd. Eveneens is niet bekend, in welke verhouding 
C.A.J. van Rosendael stond tot J.B.J. van Rosendael. 

In een brief van 4 juli 18824) liet Jo(h ?)annes Antonius Canta Jr. (geb.25 februari 1848 
Rotterdam, overl. 11 februari 1922 Rotterdam)5>, die samen met zijn broer een zaak in kantoor
en tekenbehoeften had aan de Noordblaak 33 en de Hoofdsteeg 31 in Rotterdam, weten, dat hij 
een hartstochtelijk schelpenverzamelaar was. Hij vond het echter bijzonder lastig om aan nieuw 
materiaal te komen en daarom informeerde hij of Artis wellicht nog iets te koop of te ruil had. 
In een brief van 5 juli 18824) antwoordde Westerman, dat de enige Nederlandse 
schelpenverzamelaar, die op kleine schaal handel dreef, Haverkamp was. Echte 
schelpenhandelaren bevonden zich echter in Londen, Parijs en Hamburg. Ook bij veilingen van 
boeken werden en passant wel eens schelpenverzamelingen van diverse omvang aangeboden. 
Deze verzamelingen konden vaak tegen redelijke bedragen aangekocht worden. Tijdens de 
veiling van de collectie Van Rosendael (1884) werden er schelpen gekocht door een De Canter. 
Wellicht ging het hier om Canta. 

In een brief van 17 september 18826) liet de firma Koning & Co van Texel weten, dat zij Artis 
een gewone zeekrab (Cancer pagwus) bezet met oesters schonken. De schenking werd op 
12 september 18827> (sic) geboekt. De firma Koning & Co. leverde Artis regelmatig het 
zogenaamde zeeschuim(= schilden van inktvissen). 

Tot slot zouden er in 1882 ook schelpen verkregen zijn van J.A. Weber (vBJ, 1939: 177). 
Verdere gegevens hierover ontbreken. 

1) GAA PA 395.299 [Forrer] 
2) GAA PA 395.299 [Crosse] 
3) GAA PA 395.301 [Rosendael] 
4) GAAPA 395.299 [Canta] 
5) De informatie overCanta is verkregen van J.G.B. Nieuwenhuis uit Rotterdam. 
6) GAA PA 395.300 [Koning] 
7) GAA PA 395.1272 
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1883 

In een brief van 30 januari 18831) liet J.G.F. Elsmann weten, dat hij Artis graag een collectie 
schelpen wilde schenken, maar zich afvroeg of daar ook prijs op werd gesteld. Elsmann was als 
ambtenaar werkzaam in het Nederlands gebied in West Indië en momenteel met verlof in 
Nederland (als verblijfadressen werden genoemd: Haarlemmer Houttuinen 44, Amsterdam, 
Maarsmansteeg 17. Leiden en Haarlemmerdijk 2, Amsterdam). De collectie was door hem en 
andere schelpenlietbebbers bijeen gebracht en bestond uit "levende en dode" schelpen. 
De collectie bevatte wwel gedetermineerde als oogedetermineerde exemplaren. De schelpen 
waren, de grote exemplaren uitgewnderd, in doosjes verpakt. In een briefvan 31 januari 18831) 
liet Westerman weten, dat het geschenk in dank werd aanvaard. Elsmann reageerde blijkbaar 
niet, want in een briefvan 9 april18831) herinnerde Westerman Elsmann aan zijn toezegging, 
omdat hij tot dan toe niets van Elsmann had ontvangen. In een brief van 23 april 18831) vroeg 
Elsmann, waar de schelpen bezorgd konden worden of wie ze eventueel kwam ophalen. Het is 
niet bekend, voor welke van de twee oplossingen is gekozen. De schenking werd op 24 mei 
18832) geboekt en bestond volgens een globale omschrijving van Van de Blocquery uit ongeveer 
600 soorten. Het is niet bekend of de schelpen uit deze betrekkelijk omvangrijke schenking nog 
als afkomstig vanElsmannin de collectie van het ZMA te herkennen zijn. 

Artis werd in een brief van 29 maart 18833) door Crosse verzocht het abonnementsgeld (18 
FF) voor het Journat de Conchyliologie van 1882 te voldoen. 

In een brief van 14 juni 18834) liet James de Fremery5), consul van Nederland te San Francisco 
(V.S.), weten, dat hij van A.E. Bush, conservator van het State Normal School Museum te San 
José, een kistje met schelpen had ontvangen met het verzoek om het kistje naar Artis te versturen. 
De verzendkosten ($6 = fl5) wenste De Fremery vergoed te krijgen. Op dit verzoek is 
waarschijnlijk ingegaan, want volgens een bewaard gebleven lijst werden er schelpen van de 
State Normal School ontvangen6). Volgens een aantekening op de lijst was er sprake van ruil. 
Het is niet bekend of er slechts sprake was van een eenmalig contact of dat er vaker contact is 
geweest met de State Normal School. 

In een briefvan 19 september 18837) liet J.J. Boeye weten, dat hij Artis graag enige schelpen 
en nog enige naturalia in stopflessen op alcohol zou willen schenken. Hij vroeg zich echter af of 
Artis de toezending wel op prijs zou stellen. Boeye was als ambtenaar werkzaam in Nederlands 
Indië, maarverbleef nu tijdelijk met verlof in Nederland (IJzendijke). In een briefvan 
20 september 18837) berichtte Westerman, dat een dergelijke schenking in dank werd aanvaard. 
Boeye heeft daarop de voorwerpen verstuurd, zodat op 27 november 18832) de schenking van · 
Boeye geboekt kon worden. 

In een brief van 4 november 18838) liet Johan Looymans (Van Swindenstraat 17, Amsterdam), 
boomteeltkundige, gediplomeerd 1e klasse door het Belgisch gouvernement, weten, dat hij twee 
grote schelpen had, die hij Artis wilde schenken. Volgens Looymans waren de schelpen zwaar 
en fragiel, zodat Artis wel een wagen moest sturen om ze af te halen. De schelpen, 2 exemplaren 
van Tridacna gigas, waren door het schip "Conrad" uit Nederlands Indië aangebracht. De 
schenking werd op 13 november 18832) geboekt. 

In een brief van 27 december 18839) liet de vader van W.N.M.van de Blocquery weten, dat 
zijn ~oon ernstig ziek was en daarom zijn werk bij het Grootboek en bij Artis niet kon doen. 
De Ziekte van Van de Blocquery was zo ernstig, dat hij lange tijd niet voor Artis kon werken. 
Uit de correspondentie is niet duidelijk op te maken, wanneer Van de Blocquery zijn 
werkzaamheden bij Artis weer heeft hervat. 

1) GAAP A 395.303 [Elsmann] 
2) GAA PA 395.1272 
3) GAA PA 395.303 [Crosse] 
4) GAA PA 395.303 [Fremery] 
5)NP 33 (1947) 135-155 aldaar 150. 
6) ZMA Mo11. Arch. Nr. 41 

114 



7) GAA PA 395.303 [Boeye] 
8) GAA PA 395.304 [Looymans] 
9) GAA PA 395.303 [Blocquery] 

1884 

In een brief van 12 januari 18841) toonde Westennan inte~esse. in de gezondheidstoestand van 
Van de Blocquery, die volgens Westerman een typhus-achuge ztekte had. Westerman vroeg of 
hij desondanks toch in staat was ~~ de kwitantie voor zijn ver~oeding te tekenen. . 
Van de Blocquery ontving voor ztjn werkzaamheden voor Artis f 40 per maand. In e~!l bnef van 
12 januari 1884liet de vader van Van de Blocquery weten, dat het al weer beter met ztjn zoon 
ging en dat hij in ieder geval geen typhus had. In eep. briefvan 31 januari 18841) liet Westerman 
weten, dat hij op het Grootboek had vernomen, dat Van de Blocquery weer beter, maar nog wel 
zeer zwak, was. Wederom sloot Westerman een kwitantie bij, die getekend diende te worden. 
In een briefvan 1 februari 18841) liet de vader van Van de Blocquery weten, dat het redelijk met 
zijn zoon ging en in een brief van 1 maart 18841) deelde hij mede, dat de toegezonden kwitantie 
getekend terug zou worden gezonden. 

Tijdens de afwezigheid van Van de Blocquery was Maitland, hoewel deze niet nadrukkelijk 
gespecialiseerd was in schelpen, verantwoordelijk voor de schelpencollectie van Artis. Van zijn 
hand is dan ook een lijst2>, die dateert van 2 apri11884, waarop vermeld wordt, welke schelpen 
Artis voorlopig van Van Rees (Laan Lopes van Lattenburik, 's Gravenhage) had ontvangen en 
welke schelpen Artis aan Van Rees had afgestaan. De lijst geeft de indruk, dat de ruil vooral voor 
Van Rees gunstig is geweest In een briefvan 18 apri118843> liet Van Rees weten, dat hij 
Maitland nog zijn duplikaten van het geslacht Patelia zou sturen. Als dank voor de geboden 
ruilgelegenheid schonk Van Rees aan Artis ook nog een hem onbekend voorwerp, waarvan hij 
vennoedde, dat het een schelp was. In een brief van 1 mei 18843) liet Van Rees weten,dat hij nog 
steeds niets had vernomen over het door hem geschonken voorwerp. Als het niet welkom was, 
zou hij het graag weer terug ontvangen. In een briefvan 9 mei 18843) liet Westerman weten, dat 
het toegezonden voorwerp het gehoororgaan van een walvis was en geen schelp. Volgens 
Westerman was Artis reeds in het bezit van een dergelijk voorwerp. Dit voorwerp was destijds 
Oltmans ter hand gesteld, maar Westerman had het nu niet kunnen vinden. Daarom had hij met 
de beantwoording willen wachten tot Van de Blocquery weer beter was. Hij vermoedde, dat deze 
wel wist, waar het voorwerp gevonden kon worden. Van Rees kreeg het voorwerp weer 
teruggestuurd. 

Op 16 maart 1884 overleed te Amsterdam J.B.J. van Rosendael, winkelier te Dordrecht. Hij 
verzamelde schelpen en was lid van de "Nederlandsche Dierkundige Vereeniging". Tijdens de 
veiling van de collectie Voorhoeve (1872) behoorde Van Rosendael tot de kopers. Bovendien 
kocht hij ook een gedeelte van de collectie Van der Hucht (1859). Op 26 mei 18844) en volgende 
dagen werd te Dordrecht de collectie Van Rosendael door de boekhandelaar A. Eel~es geveild 
(pl. 'YJ). De veiling werd goed bezocht, maar dat betekende niet, dat de uiteindelijke opbrengst 
hoog was. Er was namelijk sprake van een afnemende bereidheid om hoge prijzen te betalen voor 
schelpen. De collectie Van Rosendael werd hoofdzakelijk verdeeld tussen Schepman en Van 
Rees. Overige kopers waren Van Dam, Boekee, Eeltjes. Van Onuneren, De Graaf, mevr. 
2:oeterman, De Waal (zie 1853), Van Rije, N.A. de Joncheere5>, Borsten, Van Rosendael, 
Brokers, Seller, Breda, De Canter, Takkenberg, Van Deventer, Van d. Eist, Molijn en een aantal 
personen, waarvan alleen een veilingnummer bekend is. Eeltjes was de organisator van de 
veiling en kocht vennoedelijk voor opdrachtgevers. In het rekeningoverzicht wordt alleen een 
Van Rije.~e~oemd, terwijl in de catalogus, zowel een Van Rije als een Van Strij wordt genoemd. 
Waarschijnlijk gaat het om dezelfde persoon. De Van Rosendael, die tijdens deze veiling kocht 
was waarschijnlijk een familielid van J.B.J. van Rosendael. Deze persoon kocht voor f 0 40 e~n 
exemplaar van de Conidae-catalogus van Oltmans, maar de koop werd later teruggenome~ 
(cat.: 61, nr. 84). De Caoter was misschien dezelfde persoon als Canta (zie 1882). 

Van Rosendael had in 1874 een manuscript met de titel Malaco conchyliologische beschouwing 
der Umnaeidae vervaardigd en in september 1884 bood zijn zoon de "geestverwanten" van zijn 
vader een gedrukt exemplaar van dit manuscript aan. Deze studie verscheen niet in de handel. Het 
ZMA afdeling Malacologie bezit twee exemplaren van deze studie. 
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In een brief van 9 juli 18846) liet mevrouw C.M. de Jong-Jaski weten, dat zij in de 
nalatenschap van haar moeder een partij schelpen had aangetroffen. Zij vroeg zich nu af of Anis 
wellicht geïnteresseerd was in de overname van deze schelpen. In de beginjaren van Artis 
( 1842) 7) had haar vader, B. C. J aski een schelpencollectie aan Anis geschonken. In een brief van 
14 juli 18846) liet Westerman weten, dat de conservator van de schelpencollectie al geruime tijd 
ziek was, zodat de collectie niet bekeken kon worden, hoewel er wel belangstelling bestond 
In een brief van 19 september 18846) vroeg mevrouw de Jong-Jaski of de conservator inmiddels 
al weer beter was en eventueel gelegenheid had om de collectie te komen bekijken. 
Het is onbekend of Artis in het bezit van deze schelpen is gekomen. 

In een briefvan 26 september 18848) vroeg W. Wamsinck9) (Singel186, Amsterdam) 
(Smit, 1986: 299, nr. 1655), of Artis de duplikaten uit de schelpencollectie verkocht of dat deze 
bewaard werden? In een briefvan 27 september 18848) antwoordde Westennan, dat Artis geen 
handel in schelpen dreef en dat duplikaten bewaard werden om als ruilmateriaal te dienen. 
Het is niet bekend of er als gevolg van dit antwoord een ruilcontact tussen Wamsinck en Anisis 
ontstaan. 

Tobias, een Amsterdamse handelaar in effecten en verzamelaar van schelpen, was failliet 
gegaan. L.J.G. van Ogtrop werd aangesteld als curator over de boedel van Tobias. Volgens 
Van Ogtrop bevatte de boedel onder meer twee kasten en een schelpen verzameling. Van Ogtrop 
had van Fuld, bestuurslid van Anis, vernomen, dat Artis wel geïnteresseerd was in één van de 
twee kasten, omdat de desbetreffende kast van Colines (sic) zou zijn geweest. Van Ogtrop had 
van de rechtbank de toestemming gekregen om de twee kasten en de schelpenverzameling 
onderhands en bloc te koop aan te bieden en wilde graag weten of Anisinteresse had10). In een 
briefvan 29 november 188410) liet Westerman weten, dat de kast van Lyonet, die Tobias voor 
f 35 van Van Rinsurn had overgenomen, eigenlijk Artis min of meer was toegezegd, omdat Anis 
Tobias recentelijk nog van diverse zeldzame schelpen had voorzien. Westennan liet verder 
weten, dat hij de collectie niet wenste te taxeren: dat moest veilinghouder Bom maar doen. 

In een briefvan 5 december 188410) schreefVan Ogtrop, dat, wanneerAnis geïnteresseerd 
was in aankoop, de volgende procedure gevolgd zou moeten worden: Artis moest eerst een bod 
doen op de collectie. Vervolgens zou Van Ogtrop de collectie laten taxeren. Wanneer het bod van 
Artis de taxatie overtrof, dan kon Artis de collectie kopen. WanneerAnis niet akkoord ging met 
deze handelswijze, dan zou de collectie openbaar geveild worden. Westerman had zijn houding 
in deze zaak echter al duidelijk gemaakt, zodat het niet tot een overeenkomst is gekomen en de 
collectie en de kasten in 1885 geveild zijn. 

In december 188411) overleed H.Th.C. Hellings, die Anis verschillende keren schelpen voor 
de collectie had geschonken. Zelf was hij geen schelpenverzamelaar. 

Artis ontving jaarlijks ook verschillende anonieme brieven. Van een aantal brieven gaf de 
inhoud de schrijver genoeg reden om anoniem te willen blijven. In andere gevallen kan men zich 
echter afvragen, waarom de schrijver anoniem wenste te blijven. Zo ook in het volgende geval. 
In 188412) werd er namelijk een anonieme brief aangaande de schelpencollectie ontvangen. De 
anonieme schrijver beklaagde zich in deze brief over het feit, dat de suppoost van de 
schelpenverzameling in de namiddag altijd melk moest halen en dat daardoor de schelpencollectie 
niet bezichtigd kon worden. Hij vroeg zich nu af of daar geen verandering in te brengen was. Het 
is niet bekend of deze anonieme brief enig gevolg heeft gehad. 

1) GAA PA 395.307 [Blocquery] 
2) ZMA Moll. Arch. Nr. 42 
3) GAA PA 395.309 [Rees] 
4) Catalogue de la précieuse et superbe col/eetion de coquilles ..... délaissée par mons. J.BJ. van Rosendael à 
Dordrecht la vente publique aura lieu Ie lundi 26 mai et jours suivants ..... à Dordrecht par la librairie A. Eeltjes 
(J. van Baaien & Fils) Rotterdam 1884. Een volledig geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is in het 
bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 
5) NP 39 (1953) 130-148 aldaar 143-144. 
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6) GAA PA 395.308 [Jong] 
7) GAA PA 395.1252 
8) GAA PA 395.309 [Warnsinck] 
9) NP 36 (1950) 353-367 aldaar 366. 
10) GAA PA 395.309 [Tobias] 
11) GAA PA 395.308 [Hellings] 
12) GAA PA 395.307 [anoniem] 

1885 

In een briefvan 15 januari 18851) liet G.J.A. Roeters van Lennep2> weten, dat hij als zoon van 
H.C. Roeters van Lennep namens de erfgenamen de catalogus van de schelpenyerzameling van 
zijn vader aan Artis schonk. De catalogus was door H.C. Roeters van Lennep m het Frans 
geschreven. Van elke schelp waren het geslacht, de soort, de auteur, eventuele synoniemen en de 
vindplaats vermeld Helaas heeft Roeters van Lennep in zijn catalogus niet aangegeven, wie de 
vorige eigenaars van zijn schelpen waren. In een briefvan 19 januari 18853> bedankte 
Westerrnan G.J.A. Roeters van Lennep voor het geschenk, dat op 20 januari 18854> werd 
geboekt. 

In een briefvan 2 apri118855) liet A.C. Roem, apotheker te Den Helder weten, dat hij in het 
bezit was van een exemplaar van Sepia officinalis en dat hij bereid was deze aan Artis te 
schenken. In een briefvan 3 apri118855) liet Westerrnan weten, dat de inktvis op alcohol in dank 
door Artis werd aanvaard. Hierna zond Roem de inktvis op, want op 10 april18854) werd de 
schenking geboekt. 

In een brief van 9 apri118856) liet Schepman weten, dat hij in de bibliotheek van Artis graag de 
seriewerken vanReeveen Sowerby zou willen bestuderen. In een brief van 10 apri118856> liet 
Westerman weten, dat Schepman welkom was. De bibliotheek was van 10 tot 4 uur geopend en 
kostbare werken konden alleen via de bibliothecaris Janseingekeken worden. Vervolgens 
antwoordde Schepman in een brief van 17 apri118856), dat hij graag op 20 april 1885 zou willen 
komen. 

Op 21 en 22 apri118857) werd te Amsterdam bij G.Th. Bom en Zoon de collectie Tobias 
geveild (pl. VI). Naast deze collectie werden ook nog geveild: 
1. "Collection de coquilles récemment reçuede l'île de Sangir, Indes Orientales Néerlandaises" 
(cat. : 11, nr. 130-161); 
2. "Petite colleerion d'un amateur" (12, nr. 162-173); 
3. "Collection précieuse d'un amateur" (12-18, nr. 174-286). 
Bij de laatste collectie is in de catalogus, die het ZMA van deze veiling bezit, met potlood de 
aantekening "R.v.L." gemaakt. Van de Blocquery kocht voor Artis schelpen uit deze collectie. 
Door van enige schelpen uit de twee andere collecties na te gaan, waar ze zich tegenwoordig 
bevinden, zou wellicht bepaald kunnen worden, wie de anonieme eigenaars waren van deze 
twee collecties. 

De laatste collectie was dus het tweede en waarschijnlijk laatste restant van de collectie Roeters 
van Lennep, dat werd geveild. In 1879 werd een eerste restant geveild. Hoewel de omschrijving 
van de kavels nu uitgebreider was dan in 1879, bestaat evenwel de mogelijkheid, dat ook nu 
weer zeldzame schelpen niet in de omschrijving van een kavel zijn genoemd. 

De verkoop betekende waarschijnlijk het absolute einde van de collectie Roeters van Lennep. 
Ook de schenking in januari 1885 door G.J.A. Roeters van Lennep moet in dit licht gezien 
worden. 

Kopers van schelpen uit de collectie Roeters van Lennep waren naast Van de Blocquery: het 
RMNH, Sowerby, dr. J.W.C.A. Zürcher(Van Seters, 1962: 48), Schepman, F. W. Zürcher 
(Smit, 1986: 312, nr. 1740), Wamsinck, Van Rees, Delanoy, W. Reinkingh (Smit, 1986: 220, 
nr. 1239) en "t". Overige kopers van schelpen waren: De Joncheere, Geer, Keyzer, Blok, (Van?) 
Horst, Van Nulck, Van Oostve(en?) en "H". Alleen boeken werden er gekocht door: Frederik 
Muller, Rethaan Macaré, Swierstra, de Rotterdamse diergaarde en "63". Het is onduidelijk, wie 
worden bedoeld met "t", "H" en "63". Kopers, waarover verder niets bekend is, waren: Geer, 
Blok, Delanoy, (Van?) Horst, Van Nulck, Van Oostve(en?) en Swierstra. Het is eveneens niet 
bekend of dr. J.W.C.A. Zürcher familie van F.W. Zürcher was. 
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Het meest interessante aspect van de collectie Tobias was, dat een kast en een aantal schelpen 
uit de collectie Tobias afkomstig waren uit de collectie Lyonet. De koper van de kast (21, A) was 
J.W.C.A. Zürcher. Bij de boeken werden onder meer de veilingcatalogi van de veilingen van de 
collecties Voorhoeve en Roeters van Lennep (19, nr. 291) aangeboden, zodat het aannemelijk is, 
dat Tobias de desbetreffende veilingen heeft bezocht en waarschijnlijk ook tot de kopers 
behoorde. De catalogi werden voor f 0,50 het eigendom van "63". Ook te koop aangeboden 
werd een exemplaar van de Conidae-catalogus van Oltmans (20, nr. 313). Van Rees werd voor 
f 0,20 de nieuwe eignaar. 

In een briefvan 29 juni 18858) schreef De Roever (Marnixkade 12, Amsterdam), voormalig 
gezagvoerder van het schip "Jan van Brakel", dat hij tijdens het opruimen verschillende 
voorwerpen was tegengekomen, die Artis wel zou kunnen gebruiken. In ruil voor deze 
voorwerpen, zou De Roever graag een toegangskaart voor juli en augustus ontvangen. 
Aan dit verzoek is waarschijnlijk voldaan, want op 30 juni 18854) werd de schenking, die 
volgens de omschrijving ook schelpen bevatte, geboekt Twintig jaar eerder had De Roever 
ook al eens een bijdrage geleverd aan de schelpenverzameling van Artis (zie 1865). 

Middels een ongedateerde brief9> bood J. Mulder (Singel230, Amsterdam) Artis "2 schelpen 
van Singapore" aan. Waarschijnlijk was Mulder werkzaam in Nederlands Indië en met verlof in 
Nederland, want op zijn kaartje, dat hij bij zijn brief had ingesloten stond "van Soerabaia" achter 
zijn naam vermeld. In een brief van 20 juli 18859) bedankte Westennan voor de twee 
vleugelhoorns (Pterocera multipes ), die Artis van hem mocht ontvangen. De schenking werd op 
25 juli 18854) geboekt. 

In een brief van 2 september 188510) bood Jan Hendrik Hubert Franssen, koopman en 
grondeigenaar te Buggenurn (bij Roermond) Artis zijn collectie te koop aan. Deze collectie 
omvatte een grote hoeveelheid naturalia op alcohol en etnografica, alsmede "eene groote collectie 
Indische zeeschelpen". In een briefvan 7 september 188510) antwoordde Westennan, dat Artis 
op dat moment in het bezit was van een aantal grote verzamelingen, die bij gebrek aan ruimte niet 
gehuisvest konden worden. Het leek Westerman niet erg verstandig om in een dergelijke situatie 
nog meer verzamelingen te kopen. Pas als deze verzamelingen naar behoren ondergebracht 
zouden zijn dan zouden er weer nieuwe collecties gekocht kunnen worden. Franssen werd wel 
vriendelijk bedankt voor het aanbod. Het is niet bekend, hoe Franssen in het bezit van zijn 
collectie was gekomen. Het is evenmin bekend, waar de collectie zich momenteel bevindt 
Eveneens onduidelijk is of J.H.H. Franssen mogelijk in verband kan worden gebracht met 
Caspar Johannes Hubertus Franssen (Smit, 1986: 89, nr. 489). 

In een briefvan I november 188511> liet Van de Blocquery weten, dat hij de kwitantie, die hij 
had ontvangen, getekend terug zou zenden. Hij meldde tevens, dat hij die dag voor het eerst 
buiten was geweest en dat hij hoopte de volgende week weer zijn werk te kunnen hervatten. 
Het is niet duidelijk of Van de Blocquery de gehele periode van december 1883 tot november 
1885 vanwege ziekte niet werkzaam is geweest of dat hij in de tussenliggende periode wel voor 
Artis heeft gewerkt 

In een circulaire van 17 november 188512> bood Alwin Helms (Emilienstrasse 47, Eimsbüttel, 
Hamburg) natuurhistorisch materiaal te koop aan, dat door zijn op Nieuw Zeeland wonende 
broer was verzameld. Tussen het aangeboden materiaal komt ook voor: "V. Eine kleine Partie 
Landmuscheln, à M 2,- bis M 0,20". Het is niet bekend of er van dit aanbod gebruik is gemaakt. 
Helms had in 1888 kontakt met het RMNH (Gijzen, 1938: 313). 

1) Deze brief bevindt zich in de catalogus van de collectie Roeters van Lennep. Deze catalogus is in het bezit van 
de AB. 
2) NP 44 (1958) 163-228 aldaar 193. 
3) GAA PA 395.312.[Lennep] 
4) GAA PA 395.1272 
5) GAA PA 395.313 [Roem] 
6) GAA PA 395.313 [Schepman] 
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7) Catalogue de la précieuse et superbe collection de coquilles, ..... formée par m. Lyonet, et augmentée par 
m.D. Tobias, à Amsterdam, et de deux autre collections. Vente publique à /'hOtel de ventes de 
G. Theod. Bom & Zoon, .. ... Amsterdam. Ie mardi et mercredi 21 et 22 avri/1885. Een volledig geannoteerd 
exemplaar van de veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels. 
8) GAA PA 395.313 [Roever] 
9) GAA PA 395.312 [Mulder] 
10) GAA PA 395.311 [Franssen] 
11) GAA PA 395.311 [B1ocquery] 
12) GAA PA 395.311 [Helms] 

1886 

In een brief van 12 januari 18861) bood Bouricius, die als ontvanger van de Directe Belastingen 
van Oude Pekela naar Den Helder was overgeplaatst, zijn collectie te koop aan. Bij interesse zou 
Artis wel iemand langs moeten sturen om de collectie te taxeren. In een brief van 19 januari 
18862) antwoordde Westerman echter, dat Artis geen mineralen, ertsen, stenen en anderssoortige 
geologica verzamelde en daarom niet geïnteresseerd was in aankoop. Bouricius werd overigens 
wel bedankt voor zijn aanboeL Wat opvalt is, dat Westerman voor de tweede keer over het hoofd 
zag, dat een aangeboden collectie ook schelpen bevatte. Het is niet bekend, hoe Bouricius aan 
zijn collectie gekomen was. Evenmin is het bekend, waar de collectie uiteindelijk terecht is 
gekomen. 

Op 24 januari 18863) overleed te Nieuw Loosdrecht op bijna 74 jarige leeftijd Dirk 
Haverkamp Jr. Haverkamp had lange tijd in Amsterdam gewoond en was als makelaar werkzaam 
geweest Hij verzamelde schelpen en behoorde tot de kopers bij de veiling van de collectie 
V oorhoeve (1872). Het is niet zeker of het deze Haverkamp was, die in 1837 bij de veiling van 
de collectie Voigt tot de kopers had behoord In 1844 schonk Haverkamp Artis enige schelpen. 
Afgezien van het bovenstaande valt er over de herkomst van de collectie Haverkamp weinig te 
zeggen. Hetzelfde geldt voor de uiteindelijke bestemming van zijn collectie. Van het overlijden 
van Haverkamp ontving Artis een rouwcirculaire. 

In een brief van 27 februari 18864) verzocht Crosse Artis het abonnementsgeld voor het 
Journal de Conchyliologie van 1885 (18FF) te betalen. 

Op 30 maart 1886 werd de schenking van wijlen Geo Quien geboekt5). De schenking bestond 
uit een exemplaar van Knorr's Hoorns en Schulpen (6 delen in één band). De schenking was 
bestemd voor de bibliotheek van Artis. 

In een brief van 18 april 18866) vroeg Schepman of hij 22 april 1886 langs zou kunnen komen 
om enige subfossiele schelpen van West Indië te vergelijken. In een brief van 18 april 18866) 
antwoordde Westerman, dat Schepman zijn bezoek beter enige dagen kon uitstellen, omdat 
Van de Blocquery ziek was. In een briefvan 6 mei 18866) gaf Schepman vervolgens te kennen, 
dat hij graag naar Artis zou willen komen ondanks dat Van de Blocquery nog ziek was. 
Schepman begreep wel, dat hij niet, zoals in Leiden en Rotterdam, waar hij vrijelijk met de 
schelpencollectie kon werken, te werk kon gaan, maar voor zijn werkzaamheden, die hij nu 
wenste te verrichten had hij Van de Blocquery absoluut niet nodig. Ook iemand anders kon voor 
hem de vitrine wel openen. In een briefvan 7 mei 18866) antwoordde Westerman hierop, dat 
Schepman, ondanks dat Van de Blocquery nog niet helemaal beter was toch aanstaande zondag 
kon komen. Schepman liet tenslotte in een brief van 8 mei 18866) weten, dat hij aanstaande 
zondag verhinderd was, maar dat hij 13 mei wel in de gelegenheid was om te komen. Indien hij 
geen tegenbericht zou ontvangen, zou hij deze datum aanhouden. 

In een briefvan 22 mei 18867> liet Westerman aan Sowerby weten, dat hem f:1 1s zou worden 
betaald. Uit een brief van Sowerby van 25 mei 18867) blijkt, dat het de betaling betrof van deel 
43 van de Thesaurus conchyliorum . Sowerby meldde, dat hij in plaats van f,1 1 s f,1 lOs had 
ontvangen. Hij vroeg nu, hoe het te veel betaalde bedrag van 9s verrekend diende te worden. 
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In een brief van 28 juni 18868) liet J.G. Sillem9) weten, dat hij van een zendeling op het eiland 
Nias een kistje schelpen had ontvangen, dat hij op zijn beurt aan Artis wenste te schenken in de 
hoop, dat Artis er nog iets aan had. De schenking werd op 7 juli 18865> geboekt. 

In een brief van 30 augustus 18866> schreef Schepman, dat hij op 2 september 1886 graag 
Artis en dan in het bijzonder de bibliotheek van Artis zou willen raadplegen. De contacten tussen 
Artis en Schepman verliepen niet altijd even soepel. Zo werd een bezoek van Schepman aan Artis 
in het begin van 1886 voorafgegaan door een correspondentie van bijna een maand. Toch had 
Artis klaarblijkelijk nog wel de sympathie van Schepman, want in een briefvan 15 september 
18866) liet hij weten, dat hij Artis een collectie Nederlandse schelpen schonk. Van de Blocquery 
had hem om een dergelijke collectie gevraagd. Op één exemplaar na waren alle schelpen door 
Schepman zelf verzameld en voorzien van betrouwbare vindplaatsen. Wanneer hij weer het 
nodige materiaal uitgezocht had, zou hij Artis graag nog eens iets toezenden. De schenking werd 
op 15 september 18865) geboekt. 

In een briefvan 22 oktober 188610) schreefVan Rees, dat hij in Londen op bezoek was 
geweest bij Sowerby. Sowerby had hem verteld, dat hij graag contact zou willen houden met 
Artis. Na de dood van Oltmans had hij enige keren Van de Blocquery geschreven, maar nooit 
antwoord ontvangen, terwijl hij Artis graag op de hoogte zou willen houden van de laatste 
ontwikkelingen op malacologisch gebied. Sowerby deed nu het volgende voorstel. Hij zou op 
eigen kosten naar Nederland komen om de lacunes in de collectie van Artis te bepalen. 
Vervolgens zou hij trachten deze tekortkomingen aan te vullen. Volgens Van Rees zou Artis er 
geen kwaad aan doen om op het voorstel in te gaan, want in zijn ogen begon de collectie van 
Artis behoorlijk achter te lopen. Hoewel het voorstel van Sowerby zeer interessant was, was het 
natuurlijk niet van eigenbelang verschoond. In een briefvan 13 november 188610) gaf 
Westerman te kennen het eens te zijn met Van Rees. Hoge onkosten aan nieuwbouw (aquarium) 
maakten het Artis echter de eerste tijd onmogelijk om op het voorstel van Sowerby in te gaan. 
Hoogst zorgvuldig onderhoud was het enige, wat er volgens Westerman met de 
schelpenverzameling van Artis gebeurde. 

1) GAA PA 395.311 [Bouricius] 
2) GAA PA 395.315 [Bouricius] 
3) GAA PA 395.315 [Haverkamp] (rouwcirculaire) 
4) GAA PA 395.315 [Crosse] 
5) GAA PA 395.1273 
6) GAA PA 395.317 [Schepman] 
7) GAA PA 395.317 [Sowerby] 
8) GAA PA 395.317 [Sillem] 
9) NP 47 (1961) 307-319 aldaar 312. 
10) GAA PA 395.316 [Rees] 

1887 

In een brief van 10 maart 18871> liet Schepman weten, dat hij graag op dinsdag 15 maart 1887 
Artis zou willen bezoeken. Op 12 maart 18871) antwoordde Westerman, dat Van de Blocquery 
toestemde met zijn komst 

Een briefvan 21 maart 18872) van Frank Jr. bevatte naast een lijst van beschikbare vogels de 
opmerking, dat hij binnenkort een lijst met schelpen zou zenden. Het is niet bekend of die lijst 
ontvangen is en of er uit die lijst gekocht is. 

Op 28 juni 18873) werd de schenking van F.W. Zürcher (Prinsengracht 766, Amsterdam), 
bestaande uit een aantal Nederlandse zoetwaterschelpen, geboekt. 

Op 19 augustus 18873) werd de schenking van Willets Fzn. (Oude Schild, Texel), bestaande 
uit een met oesters bezette zeekrab (Cancer pagurus ), geboekt. 

In een brief van 22 augustus 18874) liet Van de Blocquery weten, dat hij wegens ziekte thuis 
bleef. 
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In een briefvan 23 september 18875) herhaalde Van Rees ~o~aals ~et voorstel, dat ~ij een 
jaar eerder ook namens Sowerby had gedaan (Sowerby was mnuddels m Londen verhmsd van 
45 Great Russellstreet naar 121 Pulham Road). In ~!1 brief van 4 oktober 1 ~875> gaf Westerm~ 
ongeveer een gelijkluidend antwoord als in 1886. HiJ gaf t~ kennen, dat d~ diergaarde voor Artis 
het belangrijkst bleef. Bovendien zou binnenkort de collectie van de douanère Rethaan Macaré 
onder de hamer komen. De poging van Van Rees was dus voor de tweede maal zonder succes 
geweest. 

In een brief van 25 december 18874 > liet Van de Blocquery weten, dat hij wegens ziekte thuis 
bleef. 

1) GAA PA 395.321 [Schepman] 
2) GAA PA 395.319[Frank] 
3) GAA PA 395.1273 
4) GAA PA 395.319 [Blocquery] 
5) GAA PA 395.320 [Rees] 

1888 

In een briefvan 29 juni 18881) liet H.A. Stadermann uit Den Helder weten, dat hij in het bezit 
was van een partij grote en zeldzame schelpen. Hij had de schelpen naar Artis opgestuurd, 
waarbij hij de bepaling van de prijs aan Westerman overliet. Veel inzicht in de malacologie had 
Stadennann niet, want in een briefvan 1 juli 1888liet Westerman weten, dat hij de schelpen 
terug had laten sturen, omdat ze onbruikbaar waren voor de schelpenverzameling van Artis. 
Dit was de derde keer (na 1867 en 1873), dat een Stadermann uit Den Helder Artis tevergeefs 
schelpen te koop aanbood. Het is aannemelijk, dat het telkens om dezelfde persoon ging. 

Een veel belangrijkere malacologische gebeurtenis vond later in 1888 plaats. Op 30 september 
1887 was te Utrecht op 75 jarige leeftijd overleden de douarière Rethaan Macaré (Pl. IX). Reeds 
op 12 jarige leeftijd begon 4j met het verzamelen van schelpen. De aanleiding daartoe was een 
exemplaar van Dolium minjac , dat zij van haar oom, de arts F.J. van Maanen uit 's Gravenhage, 
kado had gekregen. Hij voorzag haar ook van raad bij het uitbreiden van de collectie. Hoewel er 
in de periode, dat zij schelpen verzamelde, menige collectie werd geveild, bezocht zij, voor 
zover valt na te gaan aan de hand van geannoteerde veilingcatalogi, alleen de veiling van de 
collectie Dalen (1853)2>. Op 6 augustus 18883) en volgende dagen werd de collectie, die zij in 63 · 
jaar bijeen had gebracht, te Utrecht geveild onder leiding van notaris E.C. U. de Balbian van 
Doorn4> (pl. VII). In het voorwoord werd aangegeven, hoe de uitbreiding van de collectie had 
plaatsgevonden: vrienden in Nederlands Indië en verschillende marine-officieren hadden haar in 
de loop der tijd voorzien van vele mooie exemplaren en doordat zich daarbij ook duplikaten 
bevonden was zij in de gelegenheid gesteld om door ruil haar collectie verder te vergroten. Vanaf 
1 augustus 1855 onderhield zij een ruilcontact met het RMNH (Gijzen, 1938: 320). Het is niet 
bekend, met wie zij verder nog schelpen ruilde. Wanneer zij gecorrespondeerd heeft met Oltmans 
en/ofVan de Blocquery dan zal dat aan hen persoonlijk gericht zijn geweest, want bij de 
ingekomen correspondentie van Artis bevinden zich van haar geen brieven. In de catalogus van 
de schelpenverzameling van Van Heukelom wordt zij niet genoemd, zodat het twijfelachtig is of 
Van Heukelom contact met haar heeft gehad. Niets wijst er verder op, dat Artis ooit schelpen met 
haar heeft geruild. 

Vanaf de oprichting was zij geabonneerd op het tijdschriftlournal de Conchyliologie 5). Het is 
daarom niet vreemd, dat er door een tweetal directeuren van dit tijdschrift (Petit de la Saussaye en 
Bernardi) een nieuwe soort naar haar vernoemd werd: Cyclostoma macareae 6) en 
Conus macareae 7). 
Van geen van beide exemplaren bezat zij het type-exemplaar. Haar langdurig lidmaatschap was 
waarschijnlijk tevens de reden, dat de veiling van haar collectie in het Journal de Conchyliologie 
werd aangekondigd8). Voor zover bekend bevatte de collectie Rethaan Macaré geen primair 
type-materiaal, maar wel een aantal zeldzame schelpen, waarvan de meest opvallende een 
exemplaar van Conus gloriarnaris was. De veiling van de collectie Rethaan Macaré was voor 
zover bekend de laatste veiling van een schelpencollectie in Nederland, waarbij een verzameling 
soort voor soort werd aangeboden. Van de veilingcatalogus is een exemplaar beschikbaar, dat 
door Van de Blocquery merendeels van de opbrengstprijzen en de namen van de kopers is 
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voorzien. Of de aankondiging in het Journat de Conchyliologie nog enig resultaat heeft gehad, 
valt uit de namen van de kopers niet direct te concluderen. De aantekening "Van Doom" komt 
regelmatig voor en houdt waarschijnlijk een verwijzing in naar de notaris, die in de 
desbetreffende gevallen vermoedelijk in opdracht van derden kocht. Bij deze derden bevonden 
zich mogelijk Franse lezers van hetlownal de Conchyliologie. Op deze wijze werd voor f 230 
het exemplaar van Conus gloriarnaris verkocht Wat opbrengst betreft was dit een uitschieter, 
want voor het overige viel de opbrengst tegen. Noch de aangeboden schelpen noch de bezoekers 
van de veiling konden daarvan de oorzaak zijn, want de aangeboden collectie was van goede 
kwaliteit en zeer omvangrijk (4867 nummers in de veilingcatalogus) en onder de bezoekers 
bevonden zich de belangrijkste Nederlandse schelpenverzamelaars van het moment Mogelijke 
redenen van de tegenvallende opbrengst kunnen zijn geweest: 
L een algemene afname in de bereidheid om grote bedragen te betalen voor schelpen; 
2. een te verregaande verkaveling van een aangeboden collectie doet het aantal geïnteresseerden 
en daarmee de opbrengst per kavel afnemen. 

Hieronder zullen eerst de kopers worden genoemd, die vanwege hun bezoek aan andere 
veilingen of vanwege hun contacten met Artis reeds bekend waren als verzamelaars van schelpen: 
Wamsinck, Sowerby, V on Maltzan, Van Rees, Schepman, Zürcher, De Joncheere en Van de 
Blocquery (voor Artis). Hierbij komen nog de volgende namen: Van Doorn, De Vos, Frenkel, 
Fisse, Macaré, Calkoen, Hoendervanger, Van Bol, Van d. Wal, Nieuwenkamp en Overwijn. De 
volgende namen kunnen nog iets nader toegelicht worden: 
- Van Doorn: waarschijnlijk de notaris De Balbian van Doom, die in opdracht van derden kocht. 
-De Vos: L.H.D. de Vos tot Nederveen CappeJ9) (Smit, 1986: 293, nr. 1629). 
- Macaré: waarschijnlijk een zoon van de douarière Rethaan Macaré. 
- Calkoen: waarschijnlijk de dochter van de douarière Rethaan Macaré, die metjonkheer 
W.H.P. CalkoenlO) was getrouwd. 
De aanwezigheid van de laatste twee namen in de veilingcatalogus betekent dat ook haar nazaten 
schelpen hebben gekocht Het RMNH kocht ook schelpen (51 exemplaren, 41 soorten) (Gijzen, 
1938: 169). Waarschijnlijk was het Schepman, die niet alleen voor zichzelf, maar ook voor dit 
museum kocht bij deze veiling. Voor Artis bezocht Van de Blocquery de veiling. Na een periode, 
waarin er niet tot nauwelijks onkosten werden gemaakt voor de schelpencollectie, werd er nu in 
totaal f 227,465 (inclusief opgeld) door Artis uitgegevenll>. Naast een aantal schelpen kocht 
Artis ook nog voor f 92 kast A (cat: 57). Deze kast is nog altijd in het bezit van het ZMA 
afdeling Malacologie. 

De collectie Rethaan Macaré is waarschijnlijk het beste voorbeeld van een collectie, waarvan 
verschillende delen na enige omzwervingen weer bij één eigenaar terecht zijn gekomen. Deze 
eigenaar is in dit geval het ZMA. Tijdens de veiling had Van de Blocquery reeds een aantal 
schelpen gekocht. 

Na de dood van Schepman werd zijn gehele verzameling in 1920 tijdens een veiling en bloc 
gekocht door Weber voor het ZMA (vBJ, 1939: 216). Door deze aankoop kwamen de schelpen, 
die Schepman tijdens de veiling van de collectie Rethaan Macaré had gekocht, in het bezit van het 
ZMA. 

Na de dood van De Vos tot Nederveen Cappel op 23 september 1934 kwam zijn insecten- en 
schelpenverzameling in het bezit van zijn zoon9) (Smit, 1986: 293, nr. 1630). Deze behield de 
insectenverzameling en verkocht in 1937 de schelpenverzameling aan H.G.J. Schelling (Smit, 
1986: 240, nr. 1344) . Na de dood van Schelling in 1978 kwamen de schelpen in het bezit van 
zijn dochter, mevrouw J. Roessingh12). Zij schonk in 1984 de collectie aan het ZMAB>. Het 
ZMA kwam op deze wijze in het bezit van de schelpen, die De Vos tot Nederveen Cappel tijdens 
de veiling van de collectie Rethaan Macaré had gekocht. Opgemerkt dient echter te worden, dat 
zowel Schepman als De Vos tot Nederveen CappeVSchelling enerzijds schelpen kunnen hebben 
toegevoegd aan anderzijds schelpen kunnen hebben verwijderd uit de originele lots uit de 
collectie Rethaan Macaré. Dergelijke transacties zijn moeilijk na te gaan14). 

De twee exemplaren van Cyclostoma macareae , die de collectie Rethaan Macaré bevatte, 
werden voor f 2,00 (niet geheel duidelijk) door Van Doorn gekocht Door de opheffing van de 
schelpencollectie van het Zoölogisch Museum Utrecht (ZMU) kwam het ZMA in het bezit van 
één van de twee bovengenoemde exemplaren. V oor rover viel na te gaan was dit de enige schelp 
uit de collectie Rethaan Macaré, die zich in de collectie van het ZMU bevond. Het is niet 
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bekend of Van Doom de schelpen in opdracht van het ZMU heeft gekocht of dat het ZMU de 
schelpen op een andere wijze heeft verworven. . .. . 

Door ruil met Rethaan Macaré verkreeg jonkheer B.W.F. van Riemsdijk15) (Srrut, 19~6: ~25, 
nr. 1264) een exemplaar van Scala pretiosa. Deze schelp werd, tezamen met een.collecne, die 
voor het belangrijkste deel door de vader van eerstgenoemde was samengesteld, m 1921 aan het 
ZMA geschonken. 

Het jaar 1888 werd afgesloten met een tweetal gebeurtenissen in de meer persoonlijke sfeer. 
In een briefvan 7 oktober 188816) liet Van de Blocquery weten, dat hij vanwege ziekte thuis 
bleef. 
In een briefvan 31 december 188817) berichtte Van de Blocquery, dat zijn vader stervende was 
en dat hij daarom enige dagen vrij nam Op 1 januari 1889 overleed op 69 jarige leeftijd 
J.C. van de Blocquery, die sinds een aantaljaren secretaris van de Haarlemmermeer was. 

1) GAA PA 395.325 [Stadennann] 
2) In Bijlage 4 is weergeven, welke schelpen zij tijdens deze veiling heeft gekocht. 
3) Caralogue de la précieuse et superbe colleedon de coquilles d'espèces vivantes ..... Ie tout délaissé par madame la 
douairière F .JM. RethaanMacaré, née Ontijd, dom la vente publique aura lieu le lundi 6 aoûJ 1888 et jours 
suivants ..... à I' hOtel des ventes (lokaal der verkoopingen) Achter St. Pieter, Wijk F. no 363 à Utrecht, par devant 
Ie notaire mr. E.C. U. de Balbian van Doorn . In het archief van de notaris De Balbian van Doom, dat tegenwoordig 
bij de Archiefdienst Gemeente Utrecht onder is gebracht, bevindt zich de veilingakte van deze veiling, waarin van 
elk kavelnummer de opbrengst en de naam van de koper staat venneldt De AB is in het bezit van een grotendeels 
geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus. 
4)NP 1 (1910) 123-125 aldaar 124. 
5) Listedes souscripteurs-fondateurs, JdC 1 (1850) 429-432 aldaar 432. 
6) S. Petit de la Saussaye, Description de coquilles nouvelles, JdC 4 (1853) 360-369 aldaar 361-363. 
7) AC. Bernardi, Description d'espèces nouvelles, JdC 6 (1857) 53-57 aldaar 56-57. 
8) H. Crosse, Nouvelles,JdC 36 (1888) 291-292. 
9) NP 59 (1973) 368-390 aldaar 374-375. 
10) NA 39 (1941) 7-20 aldaar 18. 
11) De nota is in het bezit van het ZMA afdeling Malacologie. 
12) NP 48 (1962) 265-290 aldaar 285. 
13) Deze informatie is afkomstig is afkomstig uit de gegevens, die R.G. Moolenbeek over de douairière Rethaan 
Macaré heeft verzameld. 
14) In Bijlage 7 worden de Conidae genoemd, die Schepman en De Vos tot Nederveen Cappel uit de collectie 
Rethaan Macaré hebben gekocht 
15) NA 43 (1950) 300-308 aldaar 305-306. 
16) GAA PA 395.323 [Blocquery] 
17) GAA PA 395.327 [Blocquery] 

1889 

In 1889 vond, voor zover valt na te gaan, niets plaats betreffende de schelpenverzameling van 
Artis. 

1890 

De weekrapporten van het "Conchyliologisch museum", die van de periode 1890-1892 
bewaard zijn gebleven1), geven een aardig inzicht in de werkzaamheden, die door 
Van de Blocquery voor de schelpencollectie van Artis zijn verricht. In deze periode is een 
losbladige, door Van de Blocquery met de handgeschreven catalogus van de schelpencollectie 
vervaardigd. Zijn vorderingen aan deze catalogus kunnen in de weekrapporten gevolgd worden. 
De catalogus is gedeeltelijk geschreven op de achterzijde van oude dagrapporten van het 
aquarium van Artis. Hoewel enige latere aanvullingen zijn gedaan, geeft de catalogus goed weer, 
hoe de omvang en samenstelling van de schelpenverzameling van Artis in deze periode was. 
De catalogus is in 31 loss~ delen gebundeld en heeft een len~e ~~ ca. 1,5 meter. De catalogus is 
bewaard gebleven, maarts, vanwege de omvang en de ondmdehJke opbouw, niet goed 
bruikbaar2>. Dit is jammer, want een dergelijke omvangrijke catalogus, waarbij ook de aantallen 
werden vermeld, had Oltmans van de schelpencollectie nooit vervaardigd. Voor het samenstellen 
van de catalogus gebruikte Van de Blocquery de werken van PaeteP>, Fischer4> en Pfeiffer. 
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In een briefvan 18 maart 189()5> liet Crosse weten, dat Artis het abonnementsgeld voor het 
Journal de Conchyliologie van 1889 (18FF) nog diende te betalen. In een briefvan 20 maart 
189()5) liet Westerman weten, dat het bedrag naar Crosse was verzonden. 

In een briefvan mei 189()6) berichtte G. Lutz, gezagvoerder bij de "Nederlandsch 
Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij" te Rotterdam, dat hij Artis een inktvis schonk 
(Loligo sagittatus ). In dezelfde brief vermeldde Lutz de exacte vindplaats van de inktvis. Op de 
brief is door de ontvanger aangetekend, dat de inktvis zich in een minder goede conditie bevond. 
De schenking werd in mei 18907) geboekt Deze boeking vond niet zo exact plaats, omdat hij niet 
door Westennan werd gedaan. Westennan was namelijk op 9 mei 1890 overleden. Westerman, 
die voor Artis van onvoorstelbaar belang is geweest, werd als directeur opgevolgd door Kerbert, 
die in tegenstelling tot Westerman een afgestudeerd bioloog was. 

Eveneens in mei 18907) werd de schenking geboekt van kapitein J. van Loenen 
(Helmerstraat 85, Amsterdam). De schenking bestond uit diverse schelpen, waarvan de 
specificatie bij de boeking werd vermeld. 

In 1890 werd er geruild met Sowerby. Artis voorzag Sowerby van een exemplaar van het 
geslacht Carinaria en Sowerby stuurde Artis een aantal schelpen, die allen "Lake Tanganyika" 
als vindplaats hadden. Deze schelpen waren eerder op een aparte lijst te koop aangeboden. In de 
briefvan 22juli 189()8) (pl. Xll), die deze ruil begeleidde vroeg Sowerby aan Van de Blocquery 
om de naam van de nieuwe directeur van Artis, want hij was het velletje, waarop hij het 
genoteerd had, kwijtgeraakt. 

Volgens het weekrapport, waarschijnlijk geïntroduceerd door Kerbert, werden er in de week 
van 1 tot 8 september 18909) schelpen geruild met E.L. Moseley. Volgens hetzelfde weekrapport 
werd er in de week van 29 september tot 6 oktober 18909) een geschenk ontvangen van 
J.A. Portengen. Op 5 oktober 18907> werd de schenking van Portengen (Officier van 
Gezondheid bij de Marine, woonachtig te Amsterdam), volgens de boeking bestaande uit een 
exemplaar van Argonauta hians, geboekt. Een andere bron (Smit, 1986: 215, nr. 1206) geeft 
echter de indruk, dat er van een omvangrijkere schenking sprake moet zijn geweest. 

Op 25 oktober 18907) werd de schenking van dr. J. Zeeman geboekt De schenking bestond uit 
een collectie schelpen, die van de Molukken afkomstig was. Het weekrapport, volgens welke de 
binnenkomst in de week van 20 tot 27 oktober 18909) plaatsvond, geeft een gedetaileerd 
overzicht van de schenking. 

1) GAA PA 395.1874 en GAA PA 395.1875 
2) De catalogus is in het bezit van de AB. 
3) Het exemplaar, dat de AB van dit boek bezit, bevat aantekeningen van Van de Blocquery. 
4) ZMA Moll. Arch. Nr. 54 
5) GAA PA 395.331 [Crosse] 
6) GAA PA 395.331 [Lutz] 
7) GAA PA 395.1275 
8) ZMA Moll. Arch. Nr. 43 
9) GAA PA 395.1874 

1891 

In een briefvan 10 januari 18911> liet R.A. Polak (onderwijzer, VanSwindenstraat 63, 
Amsterdam) (Smit, 1986: 213, nr. 1196) weten, dat hij in het bezit was van een fossiel 
voorwerp, waarin de overblijfselen van schelpdieren voorkwamen. Hij wilde dit materiaal graag 
in bruikleen aan Artis afstaan om bestudering mogelijk te maken. In de loop van 1891 en 1892 
werden er, vanaf verschillende adressen fossiele voorwerpen, afkomstig van Polak ontvangen. 
In een briefvan 20 juni 1891 1> (Wagenaarstraat 39, Amsterdam) kondigde hij de schenking aan 
van onder meer een stuk vuursteen, waarin de resten van schelpdieren voorkwamen. Deze 
schenking werd op 20 juni 18912) geboekt. Alle fossiele voorwerpen van Polak waren afkomstig 
van één Drentse vindplaats (Schoonoord?). 
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Hoewel zijn schenkingen niet in die richting wijzen, zou Polak later vooral vanwege zijn 
werkzaamheden op entomologisch gebied bekend worden. In 1899 richtte hij het insectarium van 
Artis op en beheerde het vervolgens gedurende vele jaren. 

In een brief van 11 juni 189 P> berichtte J. Dalen, kapitein luitenant ter zee, aan boord van het 
schip "H.M. Johan Willem Friso" te Nieuwendiep, dat hij Artis enige naturalia schonk. 
Uit de omschrijving bij de boeking, die op 13 juni 18912> plaatsvond, blijkt, dat ook een 
exemplaar van de soort Octopus deel uitmaakte van de schenking. 

Volgens het weekrapport werden in de week van 6 tot 13 juli 18914) twee exemplaren van 
Cymbium ducalis aan een zekere H. Mulder afgestaan. In de week van 7 tot 14 september 
18914) werden door J. Mulder enige subfossiele exemplaren van de geslachten Planorbis en 
Lymnea _geschonken. De schelpen waren gevonden "in het veen van het Kanaal van Umuiden". 

In een briefvan 5 oktober 18915) gaf dr. Zwaardemaker (Schoolstraat 34, Utrecht), als arts 
gespecialiseerd in de oorheelkunde en de rhinologie en bovendien docent legerziekten bij de 
Cursus voor Officieren van Gezondheid, te kennen, dat hij van Artis een aantal schelpen wilde 
lenen. Hij had de schelpen nodig voor een onderzoek naar het geruis, dat schelpen voort zouden 
brengen. Op dit verzoek is ingegaan, want volgens het weekrapport werden in de week van 
26 oktober tot 2 november 18914> enige schelpen aan dr. Zwaardemaker geleend. Een 
specificatie is aanwezig6>. 

In een brief van 16 november 18917> liet J. Jas pers (Boulevard 6, Arnhem) weten, dat hij een 
prachtige verzameling schelpen had meegebracht uit Nederlands Indië. Volgens Jaspers waren de 
schelpen gerangschikt en aan de hand van het boek van Rumphius (Smit, 1986: 233-234, 
nr. 1314) voorzien van de bijbehorende Latijnse en Nederlandse namen. De collectie bevatte 
onder andere: tritonhorens, casketten, de vlag, de oranje admiraal en echte parelschelpen (2,5 dm 
doorsnee). Jaspers bood Artis als eerste de collectie te koop aan, alvorens hij zich tot mogelijke 
kopers in het buitenland zou richten. Hij zou het zeer op prijs stellen, wanneer er iemand van 
Artis naar Arnhem kwam om de collectie te taxeren. Het is niet bekend of dit heeft 
plaatsgevonden. V oor zover bekend heeft Artis deze collectie niet gekocht en het is niet bekend, 
waar de collectie zich momenteel bevindt. 

1) GAA PA 395.337 [Polak] 
2) GAA PA 395.1275 
3) GAA PA 395.335 [Dalen] 
4) GAA PA 395.1875 
5) GAA PA 395.337 [Zwaardemaker] 
6) ZMA Moll. Arch. Nr. 44 
7) GAA PA 395.335 [Jaspers] 

1892 

Volgens de weekrapporten voltooide Van de Blocquery in de week van 18 tot 25 januari 18921) 
de catalogus van de schelpenverzameling van Artis. 

In een brief van 26 januari 18922) liet Schepman weten, dat hij Artis wilde bezoeken om een 
aantal schelpen te vergelijken en om enige boeken in te zien. 

Volgens de weekrapporten schonk Gudendag in de week van 22 tot 29 februari 18921) twee 
schelpen van het geslacht Mytilus aan Artis. 

In een brief van 3 april 18923> liet Crosse weten, dat Artis het abonnementsgeld voor het 
Joumal de Conchyliologie nog diende te betalen. 

Op 28 mei 18924> werd de schenking van J. Morpurgo (Sarphatistraat 118 Amsterdam) 
bestaande uit één schelp van het geslacht Murex, geboekt. ' ' 
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Op 21 juni 18924) werd de schenking van P. Duinkerk (Prins Hendrikpolder, Texel), . 
bestaande uit enige eieren van inktvissen, geboekt. De schenking was bestemd voor het aquanum 
van Artis. Hoewel malacologisch van aard zullen dergelijke schenkingen verder niet genoemd 
worden, aangezien ze niet voor het zoölogisch museum bestemd waren en het niet waarschijnlijk 
is, dat deze voorwerpen in de huidige collectie van het ZMA aangetroffen zullen worden. 

In een brief van 15 augustus 18925) gaf Maitland te kennen, dat hij bij zijn pensionering graag 
zijn collectie lagere dieren aan Artis zou willen verkopen. Maitland was lange tijd (1856-1864, 
vanaf 1880) als conservator bij Artis werkzaam geweest. Het is niet bekend of de collectie lagere 
dieren ook schelpen bevatte. 

In een briefvan 20 september 18926) liet A. Legras7) vanuit Boghari (hotel Celestin), Algerije 
weten, dat hij kennis had gemaakt met de Fnytsman C.F. Ancey (Dance, 1986), een 
adjunct-administrateur. Ancey was in het bezit van een mooie en omvangrijke collectie 
land- en zoetwaterschelpen (400.000 exemplaren), die vele unieke exemplaren, typen, etc. uit 
alle delen van de wereld bevatte. Volgens Legras correspondeerde Ancey met vele geleerde 
genootschappen en publiceerde hij over zijn vondsten in Franse en Engelse tijdschriften. Ancey 
had echter weinig schelpen van de Nederlandse koloniën en hetgeen hij had was afkomstig van 
Frühdorff, die volgens Legras Duits consul te Batavia was. Mogelijk wordt hier H. Fruhstorfer 
(Dance, 1986: 183 (noot)) bedoeld Legras heeft Artis bij Ancey geïntroduceerd, want van Artis 
had hij nog nooit gehoord en hij zou graag in ruilcontact met Artis willen komen. Volgens Legras 
kon Artis best wel eens baat hebben bij een dergelijk contact, want Ancey was in het bezit van 
zeldzaam materiaal. Legras was een Nederlandse kunstschilder, die vanwege hem verleende 
gunsten in kontakt met Artis stond en, wanneer hij daartoe de gelegenheid had, graag een 
bijdrage leverde aan de bloei van Artis. Ancey was een Franse verzamelaar, die vanwege zijn 
werk gestationeerd was in één van de Franse koloniën. In 1900 stond Ancey in hetlow-nal de 
Conchyliologie vermeldt als nieuwe abonneeS). In een brief van 24 oktober 18929) liet Legras 
weten, dat Ancey tot 5 november 1892 in Frankrijk verbleef en dat hij hem bij terugkomst het 
schrijven van Kerbert zou mededelen. Vanuit Chellala berichtte Legras in een brief van 
25 november 18926), dat hij een briefvoor Ancey had ontvangen. Legras veronderstelde, dat 
Kerbert nu verder persoonlijk met Ancey zou gaan corresponderen. Nog dezelfde dag schreef 
ook Ancey een brieflO), waarin hij te kennen gaf graag met Artis te willen ruilen en 
corresponderen. Hij schreef verder, dat hij reeds met de Nederlander Schepman ruilde. Dit laatste 
was juist, want de naam "Ancey" komt in de collectie Schepman voor. Vanuit Dra-El-Mizan 
schreef Ancey vervolgens in een briefvan 21 januari 189310), dat hij de briefvan 17 december 
1892 van Artis, waarin hem een twintigtal schelpen uit Nederlands Indië waren toegezegd, had 
ontvangen. Ancey zou graag komen tot het onderling uitwisselen van lijsten met schelpen, die 
gezocht werden en van lijsten met schelpen, die aangeboden konden worden. 

In een brief van 8 november 189211) berichtte vice-admiraal Van Rees, dat door de executeurs 
Mijeren Richard van Rees bij Artis een schelpencollectie was ondergebracht, die door hem voor 
f 300 was gekocht. Hij verzocht nu of Mijer hem kon infonneren omtrent een exemplaar van het 
geslacht Delphinula , dat zich in de gekochte collectie bevond. In een brief van 11 november 
189211) verzocht hij Artis de voor hem bedoelde collectie toe te zenden. Middels een briefkaart 
van 15 november 189211) liet hij weten, dat de collectie ontvangen was. De inhoud gafhem 
voldoende redenen om nog dezelfde dag een briefll) naar Artis te sturen, waarin hij liet weten, 
dat de schelpen hem waren tegengevallen. Door iemand van Artis waren ze op f 300 getaxeerd. 
Van Rees beklaagde zich, dat hij eigenlijk f 300 had betaald voor één schelp, die hij graag wilde 
hebben, maar voor de rest had de collectie Meijer (wellicht wordt hier Mijer bedoeld?) hem niets 
opgeleverd. Van Rees had naar eigen zeggen op 28 oktober 1892 bij Gouda L. .... (verder 
onleesbaar) te Arnhem een collectie schelpen overgenomen afkomstig van notaris Pasteur voor 
f 29, die volgens hem gelijkwaardig was aan, wat hij nu had gekocht. Hij beëindigde zijn brief 
met een lijst desiderata. Het is niet bekend of notaris Pasteur zelf schelpen verzamelde, maar 
aannemelijk is, dat hij ze verkocht uit andermans inboedel. Ook Meijer was geen bekende 
schelpenverzamelaar, waarbij er dan nog vanuit wordt gegaan, dat hier met recht Meijer wordt 
bedoeld en niet Mijer, één van de executeurs. 
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In een briefvan 17 november 189212) bedankte Zwaardernaleer Artis voor het lenen van twaalf 
schelpen. In een briefvan 21 november 189212) liet hij weten, dat hij twee schelpen vanwege 
hun afmetingen apart zou verzenden. Er is een lijst13> bewaard gebleven, waarop genoteerd 
stond, welke schelpen aan Zwaardernaleer waren ui~~eleend. Het is niet bekend '?f Zwaardernaleer 
gepubliceerd heeft over het onderzoek, waarvoor htJ de schelpen had geleend (Zte 1891). 

Op 31 december 189214) werd een schenkingvan Weber geboekt. J?e sc~e~ng bestond uit 
een collectie Nederlandse schelpen. Weber was verbonden aan de Urnversttelt van Amsterdam en 
nadat de universiteit het beheer over de zoölogische collectie van Artis had overgenomen, werd 
hij de eerste directeur van het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. 

Voor het zoölogisch museum van Artis was 1892 een belangrijk jaar. De bouw van het . 
aquarium had de financiële middelen van Artis sterk aangetast De meeste aandacht van Artis 
ging al lange tijd ?it naar de dierentuin, zcxl~t, nu.er weinig geld te bes~ede~ ~as~ de zoölogische 
collectie een beetje tussen de wal en het schip dretgde te geraken. De wtbretding m 1892 van een 
reeds in 1877 gesloten contract met de gemeente Amsterdam(= Universiteit van Amsterdam) 
bracht uitkomst, doordat in het vervolg het beheer van de zoölogische collectie onder leiding van 
de professor in de zoölogie kwam te staan en gebruikt zou kunnen worden als studie-collectie bij 
het universitair onderwijs. De Universiteit benoemde ook conservatoren. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit de reden, dat Van de Blocquery op 1 mei 1892 afscheid nam als honorair 
conservator van de schelpencollectie van Artis. Hij zou hierna nog vele jaren als honorair 
medewerker werkzaam zijn geweest (vBJ, 1939: 179). 

Vanaf 1892 werd er een kaartsysteem opgezet, waarin de fiches horende bij voorwerpen van 
Artismeteen A werden voorzien en fiches horende bij voorwerpen van de Universiteit met een 
G ( = Gemeente) werden voorzien. Ook in de huidige collectie kan men bij schelpen nog labels 
aantreffen, waarop een A of een G staat vermeld. De kaarten van het doorVan de Blocquery 
vervaardigde kaartsysteem van de schelpenverzameling van Artis zijn niet voorzien van een A. 

De bestudering van de door Van de Blocquery vervaardigde catalogi (PAP en PV) levert een 
aantal namen op van personen, die niet werden genoemd in door Oltmans vervaardigde catalogi, 
zodat verondersteld mag worden, dat de transacties met deze personen tijdens het 
conservatorschap van Van de Blocquery hebben plaatsgevonden. Sommige transacties zijn 
slechts bekend door deze catalogi. Hieronder zullen de desbetreffende namen worden genoemd: 
- E.A. Marie (PAP) (pl. Vlll); Edouard Auguste Marie (Dance, 1986), een Franse 
schelpenverzamelaar, die overleed in 1888, zodat, wanneer de schelpen van Marie persoonlijk 
afkomstig waren, ze in ieder geval voor 1888 zijn binnengekomen. Schelpen van Marie 
bevonden zich reeds in de collectie Van Heukelom en ook de in 1920 gekochte collectie 
Schepman bevatte van Marie afkomstige schelpen. 
- O.A.L. Mörch (PAP); Otto Andreas Lowson Mörch (geh. 17 mei 1828, Lund (Zweden), overl. 
25 januari 1878 Nice (Frankrijk))15), een Deense schelpenverzamelaar. Wanneer de schelpen van 
Mörch persoonlijk afkomstig waren, zijn ze in ieder geval voor 1878 binnengekomen. 
- C.M. Poulsen (PAP) (pl. IX); Poulsen (Kastanievei 5, Kopenhagen) was eveneens een Deense 
schelpenverzamelaar. In 1878 publiceerde Poulsen een catalogus van West Indische schelpen, 
die in zijn bezit waren16). Middels een* had Poulsen in de catalogus aangegeven, van welke 
soorten er exemplaren voor ruil aanwezig waren. Het exemplaar van deze catalogus, dat in het 
bezit van de AB is, is doorVan de Blocquery voorzien van streepjes, kruisjes en losse 
aantekeningen. 
Aan de hand van deze catalogus is er waarschijnlijk met Poulsen geruild. De schelpen zijn 
waarschijnlijk voormei 1885 verworven, aangezien Poulsen in mei 1885 stierf17). 
- .François P.L. Pollen (PAP); Pollen (Smit, 1986: 213, nr. 1198) was een Nederlander, die op 
etgen kosten Madagascar had bezocht om aldaar te verzamelen. Hij had zich echter contractueel 
verplicht om ~et.verzamel~e materi~ aan ~et RMNH .af te s~ (Gijzen, 1938: 140-142), zodat 
het ~emeliJk ts, dat Artis door ruil met dtt museum m het beZit van schelpen, afkomstig van 
Pollen, ts gekomen. Pollen overleed op 9 mei 1886 te Scheveningen. Zijn boeken werden op 
2~. november _188?18) en volgende dagen te Leiden d~r E.J. Brill geveild (pl. VIT). 
BtJ de naturaha, die aangeboden werden, bevonden ZICh nog enige schelpen. Het is niet bekend 
waar deze schelpen terecht zijn gekomen (cat.: 144, nr. 6 en nr. 13). Pollen was op 22 oktober' 
1866 tot honorair lid van Artis benoemd. 
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- H. baron von Maltzan (PAP) (pl. Vlll); In de catalogus staat genoteerd "verz. door Maltzan". 
Dit betekent waarschijnlijk, dat de schelp door V on Maltzan is verzameld, maar dat hoeft nog niet 
te betekenen, dat de schelpen ook van V on Maltzan verworven zijn. Hij was een Duitse 
verzamelaar en de volgende door Artis verkregen soorten waren tevens door hem zelf 
beschreven: Cyclotus martensi (Plaisence, Haïti), Licina rollei (Miragoan, Haïti), Ctenopoma 
bertini (Milo, Haïti), Ctenopoma bertini var. grocillima (Milo, Haïti), Ctenopoma robe/ti 
(Milo, Haïti), Ctenopoma stricticostatwn (Miragoan, Haïti) en Helicina haitensis (Sanssouci, 
Haïti) 
- Petit (PAP); Waarschijnlijk wordt hier S. Petit de la Saussaye bedoeld. Petit beschreefveel 
nieuwe soorten. Vermoedelijk is zijn naam per ongeluk in een verkeerde kolom geplaatst 
- Marquire (PAP), Pel (PV) en lsrael (PV) zijn onbekend. 
-Maria Westerrnan (PV); De schelpen, die volgens een door Oltmans vervaardigde catalogus 
(BL) afkomstig waren van mevrouw Werlemann, waren volgens de catalogus PV afkomstig van 
mejuffrouw Westerman. Slechts controle in de collectie kan duidelijkheid brengen. De 
mogelijkheid bestaat, dat de schelpen, die G.F. Westerman in 184519) aan Artis schonk, 
afkomstig waren van Maria Westerman. Het is onbekend, in welke familieverhouding zij tot 
G.F. Westennan stond. 
- G. Kramer (PV); Het betreft hier niet de schenking, die een G. Kramer in 184419) aan Artis 
deed. Wellicht betreft het hier een foutieve verwijzing naar J.E. Kramer, die Artis in 186320) een 
grote hoeveelheid schelpen schonk. 

Verder maakte Van de Blocquery in een drietal schriften een lijst van de duplikaten van Artis. 
In het laatste schrift staat een index. Aantekeningen in de laatste kolom geven aan, met wie de 
desbetreffende soon geruild is. De volgende namen komen voor: Poulsen, Mörch, Mac. 
( = Rethaan Macaré?), Noordhoek Hegt (geeft waarschijnlijk aan, van wie de schelp afkomstig 
is), Cal. (?) en Marie. 

1) GAA PA 395.1875 
2) GAA PA 395.339 [Schepman] 
3) GAA PA 395.340 [Crosse] 
4) GAA PA 395.1276 
5) GAA PA 395.340 [Maitland] 
6) GAA PA 395.338 [Legras] 
7) Meer informatie over Legras is te vinden in het Gemeente Archief Amsterdam Persverzameling Personalia. 
8) Listedes nouveaux abonnés, JdC 48 (1900) 484. 
9) GAA PA 395.340 [Legras] 
10) GAA PA 395.340 [Ancey] 
11) GAA PA 395.339 [Rees] 
12) GAA PA 395.337 [Zwaardemaker] 
13) ZMA Moll. Arch. Nr. 44 
14) GAA PA 395.1276 
15) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 27 (1879) 89-95 aldaar 90-91. 
16) C.M. Poulsen, Catalogue of West-India shells in the col/eetion of dr. C.M. Poulsen (Kopenhagen 1878) 
17) H. Crosse & P. Fischer, Nécrologie, JdC 34 (1886) 113-120 aldaar 119. 
18) Catalogue des bibliothèques scientifiques etlittéraires de feu m.m. dr. François PL. Pollen à 
Scheveningue, ..... dr. M. Salverda à la Haye, ..... et J.W. Schaap, ..... dont la vente publique aura lieu Ie lundi 
28 novembre 1887 et jours suivants à la maison de E.J. Brill, Oude Rijn N2• 33a à Leide . Een exemplaar van de 
veilingcatalogus is in het bezit van de bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels. 
19) GAA PA 395.1252 
20) GAA PA 395.1260 

1893 

In 1893 werden geen malacologische schenkingen ontvangen, die voor de zoölogische collectie 
bestemd waren. Twee schenkingen waren bestemd voor het aquarium en één voor het 
palaeontologisch museum. De schenking voor het laatstgenoemde museum werd op 23 juli 
18931> geboekt en bestond uit een fossiele oesterschelp, die in de Sahara gevonden was. De 
schenking was afkomstig van de al eerder genoemde Legras, die tijdelijk in deze omgeving 
verbleef. 
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Ancey, die door Legras met Artis in contact was gebracht, liet in een brief van 5 november 
18932) weten, dat hij de schelpen van Artis ha~ ontvang~n. ~j kon het ~erendeel g~.bru~en, 
maar constateerde wel een vrij grote hoeveelheld detenmnane-fouten. Hij sloot een lijst btj, 
waaruit Artis een keuze kon maken. 

Er is een Franstalige lijst bewaard gebleven3), waarop een aantal schelpen staan vermeld, die 
Artis voor de ruil ter beschikking had. Deze lijst stamt uit 1893 en was waarschijnlijk door 
Reinkingh samengesteld en voor Ancey bed~ld. . . 

Reinkingh hield zich met de schelpencollecne van het ZMA beng, nadat Van de Blocquery ztch 
had teruggetrokken. Nadat Reinkingh op 5 mei 1905 was overleden, kwam het ZMA in het bezit 
van zijn privé-schelpenverzameling. Hij behoorde tot de kopers tijdens de veiling van de collectie 
Tobias (1885). Hij kocht echter alleen schelpen uit één van de andere collecties, die aangeboden 
werden. Afgezien hiervan is het onbekend, hoe deze verzameling tot stand was gekomen. 
De AB bezit een handgeschreven catalogus van deze verzameling. 

1) GAA PA 395.1277 
2) GAA PA 395.344 [Ancey] 
3) ZMA Moll. Arch. Nr. 45 

1894 

Vanuit Dra-el-Mizan (Algerije) liet Ancey in een brief van 3 maart 18941> weten, dat hij Artis 
wat materiaal had toegezonden, omdat hij al enige tijd niets had vernomen. Reinkingh verzocht 
Kerbert in een brief van 9 maart 18942) of hij de secretaris niet een brief naar Ancey kon laten 
sturen met de mededeling, dat hij wegens ziekte niet in de gelegenheid was geweest om Ancey 
een brief te schrijven. 

In een brief van 31 maart 18943) schreef de aannemer W. Kleyn Fzn., dat tijdens de 
werkzaamheden bij het aanleggen van een park in Breda een zoetwatermossel van buitengewone 
grootte was gevonden, die wellicht interessant zou kunnen zijn voor het aquarium van Artis. 
De schenking, een exemplaar van het geslacht Anadonta , werd op 1 april18944) gelx>ekt en 
geplaatst in het Museum Fauna Neerlandica (collectie Nederlandse dieren). 

Op 8 mei 18944) werd de schenking van J.R. Wuste uit Santpoort, bestaande uit 15 platte 
schelpen, geboekt. 

In een briefvan 9 juli 18945) schreefNan Schellinger (geb.11 december 1849 Oude Schild 
(Texel), overl. 17 april 1905 Umuiden)6), visser/zeeman uit Oude Schild op Texel, dat hij Artis 
een onbekende vis schonk. Kerbert maakte op de brief de aantekening, dat het om een inktvis 
ging. 

Op 3 augustus 18944) werd de schenking van C. Hertheim uit Amsterdam, bestaande uit 
2 schelpen, geboekt. 

In een briefvan 22 augustus 18947> liet Crosse weten, dat Artis het abonnementsgeld voor de 
jaargang 1893 van het Journat de Conchyliologie nog moest betalen. In een brief van 
16 september 18947> meldde Crosse, dat hij de ontvangen kwitantie getekend terug zou sturen. 

1) GAA PA 395.344 [Ancey] 
2) GAA PA 395.345 [Reinkingh] 
3) GAA PA 395.345 [Kleyn] 
4) GAA PA 395.1277 
5) GAA PA 395.347 [Schellinger] 
6) De infonnatie over Schellinger is afkomstig van C.GJ. van Empel (Gemeente Texel, Bureau Interne Zaken, 
Afd Archief) (brief van 15 januari 1991; bij deze briefis een kopie van een stukje uit de Nieuwe Texelsche 
Courant van 19 april 1905 bijgesloten). 
7) GAA PA 395.344 (Crosse] 
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1895 

Op 9 mei 18951) werd de schenking van mevrouw J.J. Glinderman (Sarphatipark 57, 
Amsterdam), bestaande uit een kleine collectie schelpen, geboekt 

Op 27 november 18951) werd de schenking geboekt van M. Ofeigssen 
(Oosterburgervoorstraat 58, Amsterdam), bestaande uit enige schelpen behorend tot de 
Lamellibranchiaten (tweekleppigen). 

1) GAA PA 395.1278 

1896 

In een briefvan 28 januari 18961) liet Crosse weten, dat het abonnementsgeld voor jaargang 
1894 van hetJoumal de Conchyliologie nog door Artis moest worden betaald. Nog in hetzelfde 
jaar (brief van 20 december 1896)1> verzocht Crosse om betaling van het abonnementsgeld voor 
de jaargangen 1895 en 1896 (36FF). 

In een briefvan 21 april18962> liet W. Ouwehand (Alexanderkade 12, Amsterdam) weten, dat 
hij Artis enige voorwerpen schonk. De schenking, die volgens de omschrijving uit onder meer 
twee grote en diverse kleine schelpen bestond, werd op 22 april 18963> geboekt. 

In een briefvan 26 mei 18964) liet Sowerby weten, dat hij naar Nederland zou komen om Van 
Rees te bezoeken. Hij vroeg zich nu af of er wellicht zaken met Artis te doen waren (aankoop, 
verkoop of ruil). Kerbert noteerde op de brief "niets te doen". Vermoedelijk diende Kerbert de 
beslissing over het doen van aankopen voor de zoölogische collectie over te laten aan Weber. 

In een brief van 22 augustus 18965> liet E. de Grijs uit Abcoude weten, dat hij Artis 7 schelpen 
uit Mozambique schonk. De schenking werd op 26 augustus 18963) geboekt. 

1) GAA PA 395.351 [Crosse] 
2) GAA PA 395.352 [Ouwehand] 
3) GAA PA 395.1279 
4) GAA PA 395.352 [Sowerby] 
5) GAA PA 395.353 [Grijs] 

1897 

In een brief van 17 februari 18971> liet Jacob Meijer Jzn. (Kalkmarkt 11, Amsterdam) weten, 
dat hij Artis schelpen van Curaçao schonk. De schenking was vervat in twee flessen alcohol en 
werd op 18 februari 18972) geboekt 

In een briefvan 30 april18973) sprak Van de Blocquery zijn dank uit voor de vrije toegang, die 
hij de laatste vijf jaar had gehad bij Artis. Van de Blocquery werd waarschijnlijk vrije toegang 
verleend vanwege zijn verdiensten voor Artis. 

Burgersdijk, honorair lid van Artis en auteur van een malacologisch artikel in een jaarboekje 
van Artis, liet in een briefvan 25 juli 18974> weten, dat hij met ingang van 1 juli 1897 van 
Deventer naar Apeldoorn was verhuisd. 

In een briefvan 3 september 18975) vroeg J.H. Albarda6) (Smit, 1986: 3, nr. 15) uit 
Leeuwarden de werken van Lamarck, Pfeiffer en Brown te leen. Albarda, die vooral bekend staat 
als ornitholoog, had blijkbaar ook interesse in schelpen. De boeken werden op 1 oktober 1897 
weer teruggezonden. 

Op 8 sept~mber 18977> w:rd de schenking van J. de Jong (Oosterdoksluis, Amsterdam), 
bestaande mt onder meer emge schelpen, geboekt. 
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V oor het palaeontologisch museum bestemd was de schenking, die op 17 september 18976
> 

werd geboekt. De schenking was afko~stig ~an J. Blom~rg (2e Helmers~traat 108, 
Amsterdam) en bestond uit enige schelpJeS, die te Baarnutteen 18 meter diepe put waren 
opgepompt. 

1) GAA PA 395.355 [Meijer] 
2) GAA PA 395.1279 
3) GAA PA 395.354 [Blocquery] 
4) GAA PA 395.357 [Burgersdijk] 
5) GAA PA 395.354 [Al bardal 
6) NP 60 (1974) 9-42 aldaar 29. 
7) GAA PA 395.1280 

1898 

Zwaardemaker, die al eerder schelpen van Artis had geleend, vroeg in een brief van 5 januari 
18981) een exemplaarvan het geslachtAnadonta te leen. In een briefvan 21 januari 18981) 
bedankte hij voor de schelp, die hem was toegezonden. 

In een brief van 5 juni 18982) liet A.L. Roest (er worden twee verschillende adressen gegeven: 
Keizersgracht 3722) en Ceintuurbaan 3283), Amsterdam), weten, dat hij in de nalatenschap van 
een familielid een schelpencollectie had aangetroffen. Aangezien het hem aan de nodige kennis 
ontbrak wenste hij de verzameling aan Artis te schenken. De schenking werd op 8 juni 18983) 
geboekt. Er ontbraken vindplaatsen bij de schelpen hetgeen het zeer onwaarschijnlijk maakt, dat 
er nog schelpen uit deze collectie in de huidige verzameling van het ZMA te vinden zijn. 
Het is niet bekend, wie de collectie bijeen heeft gebracht 

Op 2 augustus 18983) werd de schenking van P. Schram, varende op het S.S. "Castor" 
(Keizers gracht, Amsterdam), bestaande uit een geslepen Nautilusschelp, geboekt. 

Middels een circulaire van 6 oktober 18984> lieten Fischer, Dautzenberg en Dollfus (Dance, 
1986) weten, dat op 7 augustus 1898 op 71 jarige leeftijd Crosse, uitgever en directeur van het 
Journal de Conchyliologie, was overleden. H. Fischer (9 Rue Le Goff, Parijs) nam zijn taak 
over. Dit betekende, dat Artis voortaan van Fischer brieven ontving over het abonnementsgeld 
op het Journal de Conchyliologie . 

Van Jac. Herfst (Plantage Kerklaan 29, Amsterdam) werd op 19 oktober 18983) (eieren van de 
soort Limax maximus ) en op 15 november 18983) ( een exemplaar van de soort Limax maximus 
met eieren) een schenking voor het Museum Fauna Neerlandica geboekt3). 

V oor ditzelfde museum was de schenking van Maitland (Bazarlaan 36, 's Gravenhage ), 
bestaande uit enkele exemplaren van een varieteit van de soort Mytilus edulis forma retusus , 
bestemd. De bijbehorende brief dateen van 4 november 1898, terwijl de schenking op 
5 november 18983) werd geboekt. 

Op 8 november 18983) werd de schenking van Y. Siepman v.d. Berg (Prins Hendrikkade, 
Amsterdam), bestaande uit enkele schelpen, geboekt 

1) GAA PA 395.359 [Zwaardemaker] 
2) GAA PA 395.358 [Roest] 
3) GAA PA 395.1280 
4) GAAPA 395.357 [Fischer] (rouwcirculaire) 
5) GAA PA 395.359 [Maitland] 

1899 

In een brief van 27 mei 18991> bedankte Fischer Artis voor de betaling van de jaargangen 
1897, 1898 en 1899 van hetJournal de Conchyliologie. 
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Op 8 juli 18992) werd de schenking van P.R. Stork (Keizersgracht 581, Amsterdam), 
bestaande uit een collectie schelpen, geboekt Er is niets bekend over de herkomst van de 
schelpen. Stork stond niet bekend als schelpenverzamelaar. 

In een brief van 6 oktober 18993) vroeg Van de Blocquery ten behoeve van een kennis om een 
vrijkaart voor Artis. 

1) GAA PA 395.360 [Fischer] 
2) GAA PA 395.1281 
3) GAA PA 395.260 [Blocquery] 

1900 

Op 12 januari 19001) werd de schenking geboekt van S.P. Kuyper, directeur van de 
"Zeevisscherij Maatschappij Umuiden ", bestaande uit een dood exemplaar van Octopus vulgaris . 
Kuyper had eerder in een brief van 10 januari 190()2> laten weten, dat hij Artis een zuigvis 
schonk, hetgeen klaarblijkelijk hetzelfde is als een inktvis ( = Octopus vulgaris ). 

In een briefvan 16 maart 19003> liet R.C.E.G.J. baron Snouckaert van Schauburg4> (Smit, 
1986: 260, nr. 1450) weten, dat zijn twee dochtertjes in hun jeugd een kleine 
schelpenverzameling bijeen hadden gebracht. Nu hun interesse in deze verzameling was 
verminderd wenste zij de collectie aan Artis te schenken. De schenking werd op 20 maart 19001) 
geboekt. 

In een brief van 15 oktober 19()()5) liet J.D.R.H. Pillard (Hoefkade 492, 's Gravenhage) 
weten, dat de schelpen het liefst op woensdag of donderdag tussen 9.30 en 10.30 ingepakt en 
afgehaald konden worden. Voorafgaand aan deze briefwas er waarschijnlijk al contact geweest 
De schenking, volgens omschrijving een belangrijke verzameling schelpen, afkomstig van de 
eilanden ten oosten van Madoera, werd op 18 oktober 19()()6) geboekt. Het is niet bekend of 
Pillard de schelpen zelf had verzameld. 

In 19007) werd er een Franstalige catalogus uitgegeven van de collectie van Van Rees (pl. VII). 
De samensteller van deze catalogus, Sowerby, was de malacologische vertrouwenspersoon van 
Van Rees. Deze was tevens belast met de verkoop van de collectie Van Rees, die in tegenstelling 
tot veel andere collecties niet werd geveild. Van Rees had vele jaren gediend bij de marine en in 
die tijd veel gereisd en op deze wijze schelpen verzameld. Daarnaast had hij schelpen geruild met 
Semmelink, Artis (in 1870 en 1884) en het RMNH (tussen 7 juli 1855 en oktober 1857) 
(Gijzen, 1938: 326). Zijn naam komt dan ook voor in de catalogus van de schelpencollectie van 
dit museum (Horst & Schepman, 1894-1908). Verder behoorde hij tot de kopers bij de veilingen 
van de collecties van Van Rosendael (1884), van Tobias (1885) en van Rethaan Macaré (1888). 
Vooral tijdens de veiling van de collectie Van Rosendael kocht Van Rees veel schelpen. Hij was 
koper van de collectie Meijer en van een collectie van notaris Pasteur (waarbij het de vraag is, of 
de laatste wel zelf de eigenaar was). Van Rees liet zij collectie nog tijdens zijn leven verkopen 
door de Sowerby, waardoor verondersteld mag worden, dat het merendeel van de kopers 
Engelse verzamelaars waren. Namen zijn echter niet bekend. De collectie Van Rees bevatte 
verschillende zeldzaamheden, waaronder een exemplaar van Conus gloriarnaris (cal: 27). 
Van deze schelp is niet bekend, hoe hij verworven was en wie hem gekocht heeft. Volgens een 
aantekening van Van Benthem Jutting (op een los vel in de catalogus) werd één exemplaar van 
Cypraea aurora (cat.: 32) uit de collectie Van Rees door P. de Bruijne (Smit, 1986: 47, nr. 242) 
uit Middelburg gekocht van de vice-president van het gerechtshof te 's Gravenhage. Het is niet 
bekend of laatstgenoemde, waarvan dus ook de naam niet bekend is, nog meer schelpen uit de 
collectie Van Rees in zijn bezit had. Een deel van de collectie De Bruijne maakt tegenwoordig 
deel uit van de collectie van wijlen mevrouw De Raaf (overl. 1991) uit Heemstede, die 
momenteel in het bezit van haar kleindochter is. Een ander deel (voornamelijk betreffende de 
Nederlandse fauna) is in het bezit van het ZMA8). 

In 19()()6) werden een tweetal malacologische schenkingen gedaan aan het aquarium van Artis. 
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1) GAA PA 395.1281 
2) GAA PA 395.364 [Kuyper] 
3) GAA PA 395.363 [Snouckaert] 
4) NA 44 (1951) 448-462 aldaar 460-461. 
5) GAA PA 395.365 [Pillard] 
6) GAA PA 395.1282 
7) Catalogue de la collection de coquilles, ..... délaissée par Ie vice-admiral PA. van Rees. La Haye.1900. De AB 
is in het bezit van een exemplaar van de catalogus. 
8) Deze informatie is afkomstig van R.G. Moolenbeek (1991). 

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven stopt het chronologisch overzicht bij 1900. Een 
aantal, soms nog niet eerder besproken collecties zijn echter voor een belangrijk deel in de 
19e eeuw bijeen gebracht, maar pas in de 20e eeuw door het ZMA verworven. V oor de 
volledigheid worden deze collecties in het onderstaande aanvullende hoofdstuk genoerneL 

1900+ 

Op 19 november 1919 overleed te Bosch en Duin Schepman. Op 10 juni 1920 vond te Utrecht 
de veiling plaats van de collectie Schepman (pl. Vll). De gehele verzameling werd gekocht door 
Weber voor de Universiteit van Amsterdam. De kosten bedroegen f 6205. Bij de meeste 
schelpen uit de collectie Schepman staat aangegeven, van wie ze afkomstig zijn. Met vele van hen 
had Schepman persoonlijk geruild, maar van sommige anderen had hij de schelpen door indirecte 
ruil verkregen. In de collectie Schepman (pl. IX) zijn schelpen te vinden van onder meer: 
Anceyl), Van Baren, 0. Boettger (Dance, 1986), Brown, J.A.Buddinghl) (Gijzen, 1938: 305), 
J. Büttikoferl) (Smit, 1986: 48, nr. 249), Cazio, Cuming (Schepman zou ook schelpen bij 
Cuming gekocht hebben (vBJ, 1939: 181). Toen Schepman begon met het verzamelen van 
schelpen was Cuming reeds overleden, zodat Schepman nooit schelpen bij Cuming kan hebben 
gekocht.), Fruhstorfer, H.C. Fulton1> (Dance, 1986), Gerlings, C. Hedley (Dance, 1986), 
Y. Hirase (Dance, 1986), Hodgson, Hoedtn, G. baron van Hoëvenn, Holzinger, Hudig, 
Junghuhnl), H. ten Katel)(Gijzen, 1938: 316), Kelsey, Kirkland, W. Kobelt (Dance, 1986), 
Kobus, A.J. van Koolwijkl) (Gijzen, 1938: 317), Koperberg, C.F.F. Krauss (Dance, 1986), 
Lawton, E.L. Layardl) (Dance, 1986), Liebetrutl) (Gijzen, 1938: 319), firma Linnaean, Lowe, 
Marie, A.van Marle, J. Metzelaar, O.F. von Moellendorff (Dance, 1986), Müller, H.F. 
Nierstraszl) (Gijzen, 1938: 325), Ida Oldroyd, C. Overdijkl) (Gijzen, 1938: 325), Piet, Post, 
H.B. Preston (Dance, 1986), Rethaan Macaré, Roeters van Lennep, H. Rollel) (Dance, 1986), 
C.B.H. von Rosenbergl) (Gijzen, 1938: 327), Van Rosendael, Ruyssenaersl), Sallél), Schick, 
Schneider, Semmelinkl), Shackleford, V on Sieboldl), Van der Sleen, Sowerby, Standinger, 
Stearnsl), B. Strubelll) (Dance, 1986), J.R. leB. Tomlin (Dance, 1986), G. Troost!) 
(Gijzen, 1938: 332), Verkrüzenl), Verreauxl), Voorhoeve, Vignal, Wichmann, V.d. Wit, 
kol. L. Worthington Wilmerl) (Gijzen, 1938: 334) en Wright. 

In 1921, nadat hij zich had teruggetrokken als directeur van het Rijksmuseum te Amsterdam, 
schonkjonkheer B.W.F. van Riemsdijk een schelpencollectie aan het ZMA. Deze collectie was 
hoofdzakelijk bijeengebracht door zijn vader, jonkheer A. W.G. van Riemsdijk2) (Smit, 1986: 
224, nr. 1263) (pl. IX). Waarschijnlijk was hij rond 1850 met verzamelen begonnen, maar iets 
eerder is ook mogelijk. Na zijn dood kwam de collectie in het bezit van zijn zoon, die er nog een 
aantal Nederlandse schelpen aan toevoegde en door ruil met Rethaan Macaré rovendien nog een 
exemplaar van Scala pretiosa voor de collectie verkreeg. Als verzamelaar heeft Van Riemsdijk 
een anoniem bestaan geleid. Zijn collectie bevatte zoetwaterschelpen uit Limburg en Frankrijk en 
tropische schelpen. Over de verwervingswijze van de collectie is niets bekend. Verondersteld 
mag worden, dat Van Riemsdijk de schelpen uit Limburg zelf had verzameld 
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In een brief van 11 maart 19363) gaf P. Keyzer Yzn. (Smit, 1986: 141, nr. 809) uit De Bilt te 
kennen, dat hij zijn schelpencollectie, die voor het belangrijkste deel door zijn vader bijeen was 
gebracht, het liefst en bloc zou willen verkopen. Keyzer had aanvankelijk bepaald, dat hij de 
collectie aan het ZMA na zou laten., maar door omstandigheden, zag hij zich genoodzaakt om 
toch tot verkoop over te gaan. Noch het ZMA noch het RMNH voelde er veel voor om de 
collectie in haar geheel over te nemen, aangezien geen van beide instellingen het verantwoord 
vond om f 1.500 uit te geven aan een collectie, die naast enige gewenste soorten ook een grote 
hoeveelheid doplikaten zou opleveren. Keyzer gaf echter beide instellingen de gelegenheid om 
een keuze uit de collectie te maken. De prijzen, die moesten worden betaald, werden bepaald aan 
de hand van de prijzen, die Pulton (Dance, 1986), een handelaar in Londen, voor dergelijke 
schelpen hanteerde. Er is een vrij gedetaileerd, door Van Benthem Jutring vervaardigd overzicht3) 
bewaard gebleven van hetgeen de collectie Keyzer bevatte. Eveneens is een lijst3) bewaard 
gebleven, waarop staat aangegeven, welke schelpen door het ZMA werden gekocht en welke 
prijs er voor werd betaald De collectie werd uiteindelijk volgens de volgende verdeling verkocht: 
het ZMA (f 46,20), het RMNH (f 19), L. Muller (Smit, 1986: 189, nr. 1070) uit Bussum 
(ca. f 200) en C.H. Prins (Smit, 1986: 216, nr. 1216) uit Overveen (onbekend bedrag), terwijl 
het restant voor f 800 aan het Natuurhistorisch Museum te Enschede werd verkocht. Middels een 
briefkaart van 9 juli 19363) liet Keyzer weten, dat hij blij was, dat hij er toch in was geslaagd het 
grootste deel van de collectie bijeen te houden. Hij meende verder, dat de collectie in het 
Natuurhistorisch Museum te Enschede wel op zijn plaats was. Uit een briefkaart van 14 juli 
19363) blijkt, dat Van Benthem Jutring het met hem eens was. De vader van P. Keyzer, 
Y. Keyzer, behoorde tot de kopers bij de veilingen van de collecties van Roeters van Lennep 
(1876) en van Tobias (1885) en had, vanwege zijn contacten met Schepman, ook schelpen in zijn 
bezit, die van hem afkomstig waren. Keyzer onderhield ook contact met Kobus, die in 
Nederlands Indië was gevestigd en bracht laatstgenoemde ook in contact met Schepman. 

1) R. Horst & M.M. Schepman, Mu.sewn d'histoire naturelle des Pays-Bas. Tome XIII. Catalogue systématique 
des mollu.sques (Leiden 1894-1908) 
2) NA 43 (1950) 300-308 aldaar 302-303. 
3) Deze stukken zijn bewaard gebleven bij de door Van Benthem Jutting ontvangen correspondentie en bevinden 
zich tegenwoordig in het ZMA afdeling Malacologie. 
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12. BULAGEN 

Bijlage 1 

Draak 

Tijdens de veiling van de natuurhistorische collectie van Raye van Breuketerwaard kocht Draak 
de volgende schelpen: 
113, nr. 181 2 Chama gigas 1 g 15 st; 
117, nr. 297 2 Anomia sella 3 g 10 st; 
118, nr. 322 1 Mytilus ungulatus en 1 Mytilus bidens 2 g 5 st; 
121, nr. 8 2 Argonaura papiraceus 3 g; 
121, nr. 9 2Argonautapapiraceus 1 g 10 st; 
125, nr. 132 2 Conusfigulinus 1 g 10 st; 
130, nr. 242 1 Bul/a spelta 3 g; 
130, nr. 250 2 Bul/a physis nr. 250-251: 8 g 10 st; 
130, nr. 251 2 Bul/a vexillum nigritarum; 
132, nr. 299 1 Voluta azuis malchi 10 g 5 st; 
132, nr. 302 3 Voluta porphyria 2 g 5 st; 
132, nr. 303 8 idem 1 g; 
133, nr. 315 7 Voluta utriculus 1 g; 
136, nr. 371 1 Voluta lapponica 14 g 10 st; 
138, nr. 440 4 Buccinum harpa 1 g 5 st; 
139, nr. 453 3 Buccinum glabratum en 2 Buccinum spiraturn 10 st; 
141, nr. 499 7 Strombus lambis 1 g; 
143, nr. 538 5 Murex tribulus 1 g 15 st; 
144, nr. 549 2 Murex ramosus nr. 549-*549: 1 g 10 st; 
144, nr. *549 idem; 
147, nr. 638 2 Murex tritonis nr. 638-639: 2 g; 
148, nr. 639 idem; 
154, nr. 776 18 Nerita canrena nr. 776-778: 2 g; 
154, nr. 777 21 idem; 
154, nr. 778 5 Nerita glaucina en 4 Nerita vitellus ; 
156, nr. 807 6 Patelia granatina 1 g 5 st; 

Wanneer Draak de bovenstaande schelpen voor zijn eigen collectie heeft gekocht en zij ten tijde 
van de verkoop aan Van Lidth de Jeude nog steeds in zijn verzameling aanwezig waren, dan zijn 
de bovenstaande schelpen in het bezit van Van Lidth de Jeude gekomen. Meer informatie over de 
collectie Van Lidth de Jeudeis te vinden in bijlage 2. 

Bijlage 2 

Van Lidth de Jeude 

De zoölogische verzameling van Van Lidth de Jeude bevatte onder meer de gehele 
verzamelingen vanS. Müller (Smit, 1986: 188-189, nr. 1066), Draak, G.A.G.Ph. baron van der 
Capellenl) (Smit, 1986: 54, nr. 278) en G.J. van Klinkenberg. 

De inhoud van de collectie van Millier is niet bekend. In de periode 1825-1837 bevond hij zich 
ten dienste van de Natuurkundige Commissie in Nederlands Indië. Aanvankelijk werkte hij voor 
H. Boie (Smit, 1986: 37, nr. 176) en H.C. Macklot2>, beide lid van de Natuurkundige 
Commissie, vanaf 1835 was hij zelf lid van de Natuurkundige Commissie. Het archiefvan het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum bevat een lijst, waaruit blijkt, dat hij gedurende de 
bovengenoemde periode meer dan 2.000 schelpen bijeen heeft gebracht voor het museum 
(Gijzen, 1938: 91). Müller wordt ook genoemd in de catalogus van de schelpenverzameling van 
het museum (Horst & Schepman, 1894-1908). Schepman noemde een nieuwe soon naar hem: 
Metania muelleri (idem: 255). Waarschijnlijk heeft hij in de loop der jaren ook 
voor zichzelf verzameld. Na terugkomst verbleef hij gedurende 1837-1850 in Nederland 
en in deze periode heeft Van Lidth de Jeude zijn verzameling waarschijnlijk 

135 



gekocht. Op 11 februari 1840 werd hij tot honorair lid van Artis benoemd. Het is zeer goed 
mogelijk, dat zijn verzameling ook schelpen bevatte. Van Müller is in ieder geval bekend, dat hij 
tijdens zijn verblijf in Nederlands Indië ook etnografica had verzameld. Deze voorwerpen bood 
hij in 1845 te koop aan (Gijzen, 1938: 95). 

Aangezien elders al infonnatie over Draak en zijn collectie wordt gegeven, zal hij hier niet meer 
behandeld worden. 

De collectie Van der Capellen bevatte schelpen. Gedurende de periode 1816-1826 was 
Van der Capellen gouverneur generaal van Nederlands Indië. De schelpen voor zijn verzameling 
zal hij ongetwijfeld in deze periode bijeen hebben gebracht In een brief van 6 februari 1865 
berichtte Schlegel, directeur van het RMNH, aan het bestuur van de Leidse universiteit dat 
Van der Capellen bij het verzamelen door C.G.C. Reinwardt, lid van de Natuurkundige 
Commissie, was geholpen3). Het is niet bekend, wanneer Van Lidth de Jeude de collectie 
Van der Capellen heeft aangekocht Het zal in ieder geval tussen 1826 en 1848 zijn geweest 
Er is een handgeschreven catalogus van de schelpenverzameling van Van der Capellen bewaard 
gebleven4). Van der Capellen was één van de eerste honoraire leden van Artis5). 

Van Klinkenberg was de eigenaar van een zeer gevarieerde natuurhistorische verzameling, die 
11.920 exemplaren bevatte. Ook schelpen maakten deel uit van deze collectie. De AB is in het 
bezit van een "Uittreksel van de uitvoerige catalogus van het museum van natuurgeschiedenis van 
G.J. van Klinkenberg te Utrecht, 1839". Volgens deze catalogus bevatte zijn verzameling onder 
meer: mollusken, etc.: 4463 "droge" exemplaren en 120 exemplaren op alcohol. Evenals Draak 
kocht ook Van Klinkenberg schelpen bij de veiling van de natuurhistorische verzameling van 
Raye van Breukelerwaard (1827). De hoeveelheid schelpen, die hij aankocht was niet veel groter 
dan de hoeveelheid, die Draak bij deze veiling kocht. Hij kocht de volgende schelpen: 
112, nr. 171 2 Spondylus spatagus cum Ostr. isagonum concrescere 7g 15st; 
116, nr. 279 3 Ostrea parasitica lg lOst; 
118, nr. 323 4 Mytilus modiolus nr. 323-324: lg 5st; 
118, nr. 324 6 Mytilus modiolus ; 
121, nr. 16 2Nautilus pompilius 4g 15st; 
121, nr. 21 1 Nautilus pompilius (sculptus per C. Belkin) 17g; 
126, nr. 139 2 Conus stercus pulicis 3g 5st; 
128, nr. 201 5 Conus aulicus 3g 5st; 
130, nr. 237 4 Bul/a ovum nr. 237-238: 15g; 
130, nr. 238 1 Bulla volva ; 
131, nr. 268 11 Bul/a eypraea nr. 268-269: 4g 15st; 
131, nr. 269 6 Bul/a virginea ; 
133, nr. 306 9 Valuta aliva 1g 5st; 
133, nr. 311 3 Valuta aliva 3g; 
134, nr. 344 4 Valuta musica 18st; 
136, nr. 386 2 Valuta aethiapica 6g; 
138, nr. 425 2 Buccinum rufum 2g lOst; 
139, nr. 461 4Buccinum undatum 7g 5st; 
140, nr. 468 7 Buccinum maculatum lg 15st; 
145, nr. 591 1 Murexfemoralis nr. 591-592: lg lOst; 
145, nr. 592 1 Murexfemoralis; 
146, nr. 596 1 Murex costata tuberculatum; 1 Murex cum epidermo variet.? 4g; 
147, nr. 635 4 Murex antiquus 4g 15st; 
148, nr. 640 2 Murex tritonis 1g 5st; 
150, nr. 699 8 Turbo petholarus nr. 699-700: lg 5st; 
150, nr. 700 13 Turbo petholarus; 
151, nr. 707 5 Turbo calcar 3g; 
151, nr. 711 2 Turbo sarmaticus 4g 5st; 
153, nr. 761 3 Helix volvulus 4g; 
155, nr. 789 2 Haliotis iris 5g lOst; 
Petrificata 
160, nr. 896 Cornu ammonis et Nautilus varia 4g. 
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De veilingcatalogus, die de AB van d~ bovenstaande yeiling bezit, heeft volgens ee~ 
aantekening op één van de eerste bladzijden~- Van K!~nkenberg toe~hoord. ~.an Khnken~rg 
heeft hoogstwaarschijnlijk in 1840, nog voor ZlJn overhJden op 26 apri11841, ZlJn verzamelmg 
aan Van Lidth de Jeude verkocht In december 1839 deed Van Klinkenberg van Lidth de Jeude 
namelijk een uittreksel van de catalogus van zijn verzameling toekomen184Q5) ontving Artis van 
Van Lidth de Jeude namelijk een brief, waarin hij schreef, dat hij een collectie had gekocht 
Van Lidth de Jeude bood Artis nu de gelegenheid om een deel van deze collectie over te nemen. 
Niets wijst er op, dat van die gelegenheid gebruik is gemaakt. Het is niet bekend of de 
bovenstaande schelpen ten tijde van de verwerving door Van Lidth de Jeude nog altijd deel uit 
maakten van de collectie Van Klinkenberg. 

In 18476) bezocht de Engelse schelpenverzamelaar Cuming Van Lidth de Jeude. Het is niet 
bekend of de schelpenverzameling van Van Lidth de Jeude hierdoor is uitgebreid met schelpen uit 
de collectie Cuming. 

Ondanks verwoede pogingen is Van Lidth de Jeude er nooit in geslaagd om zijn gehele 
verzameling in één keer te verkopen. Zodoende vond in 1858 de eerste veiling plaats van een 
gedeelte van de collectie Van Lidth de Jeude. Dit gedeelte bevatte geen schelpen. In een lijst 
behorende bij een brief van 6 februari 1865 maakte Sc hl egel een schatting van de waarde van de 
verzameling, die na de eerste veiling, waarbij niet veel was verkocht, was overgebleven. 
Daar was dus ook de gehele schelpenverzameling nog bij. Schlegel maakte melding van: 
mollusken, "Cirrhopoden" (geen mollusken), etc. 386 exemplaren op alcohol: f 400; schelpen, 
enige duizenden verschillende soorten: f 8.5Q03). Hoewel niet al de bovengenoemde voorwerpen 
schelpen waren, betekende het toch dat de schelpenverzameling bijna een kwart van de totale 
geschatte waarde (f 38.000) vertegenwoordigde. Men kan zich daarom afvragen of de 
opmerking over de geringe waarde van de schelpenverzameling van Van Lidth de Jeude 
(vBJ, 1939: 212) wel helemaal gerechtvaardigd was. 

Over de samenstelling van de schelpenverzameling van Van Lidth de Jeude kan het volgende 
worden gesteld: Het aandeel afkomstig uit de collectie Draak was waarschijnlijk klein. 
Het aandeel afkomstig uit de collectie Müller was onbekend, maar voor de schelpen uit deze 
verzameling geldt waarschijnlijk, dat ze (nagenoeg) allemaal in Nederlands Indië verzameld zijn. 
Dit laatste geldt ook voor de schelpen uit de collectie Van der Capellen. Over de omvang van deze 
schelpenverzameling kan de al eerder genoemde catalogus enige duidelijkheid verschaffen. 
De schelpen uit de collectie Van Klinkenberg vormde waarschijnlijk het meest omvangrijke deel 
van de schelpenverzameling van Van Lidth de Jeude. Een schelp uit de collectie Van Lidth de 
Jeude, die geen Nederlands Indische vindplaats heeft, komt hoogstwaarschijnlijk uit de collectie 
Van Klinkenberg, omdat deze collectie in tegenstelling tot de collectie Müller en de collectie 
Van der Capellen niet alleen bestond uit schelpen uit Nederlands Indië. 

Na de dood van Van Lidth de Jeude op 23 december 1863 duurde het nog enige tijd, voordat 
Robert Darnon in een brief van 30 augustus 18657) aan Artis meldde, dat hij de schelpen van 
Van Lidth de Jeude had gekocht. Hij bood geïnteresseerden de mogelijkheid om vóór zijn vertrek 
naar Engeland nog schelpen uit deze verzameling te kopen. Bij deze gelegenheid hebben Oltmans 
voor de schelpenverzameling van Artis en F. van Heukelom voor zijn eigen schelpenverzameling 
schelpen gekocht van Damon. De schelpenverzameling van Van Heukelom is na zijn dood in het 
bezit van Artis gekomen. Darnon had klaarblijkelijk niet alle schelpen gekocht, aangezien bij de 
tweede veiling van de collectie Van Lidth de Jeude, die in 1867 plaatsvond, nog meer dan 2.200 
schelpen werden geveild Deze verzameling werd in zijn geheel gekocht door Schlegel voor het 
RMNH. Vreemd genoeg wordt Van Lidth de Jeudeniet genoemd in de catalogus van de 
schelpenverzameling van dit museum (Horst & Schepman, 1894-1908). De schelpen van 
Van Lidth de Jeude zijn inmiddels niet meer als zodanig herkenbaar aanwezig in de verzameling 
van het Nationaal Natuurhistorisch MuseumS). In de schelpencollectie van het ZMA komen 
schelpen voor, waarbij staat aangegeven, dat zij uit de collectie Van Lidth de Jeude afkomstig 
zijn. Van Lidth de Jeude wordt bovendien genoemd in de catalogi U1, U2, PM, A, B, H, BL, 
PZ, PAP en PV. 

Het Zoölogisch Museum Utrecht moet ook in het bezit zijn geweest van schelpen uit de 
collectie Van der Capellen. Dit kan alleen het geval zijn geweest, wanneer niet zijn gehele 
schelpenverzameling aan Van Lidth de Jeudeis verkocht of wanneer Van Lidth de Jeude deze 
schelpen na de aankoop voor het Zoölogisch Museum Utrecht heeft bestemd 
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De onderstaande schelpen zijn tegenwoordig in het bezit van het ZMA, maar maakten vroeger 
deel uit van de collectie Van Heukelom. Van Heukelom had deze schelpen gekocht van Darnon 
uit de collectie Van Lidth de Jeude. 
VOLUME 1, folionr.: 
10 Rosteliaria cuna ; 
14 M urex acanthropterus ; 
23 Triton convolutus Philipp: Eil.; 
30 Cancellaria similaris Senegal; 
46 Bul/ia bellangen Ceylon; 
67 Cassis tenuis Gallopagos Eil.; 
101 Voluta zebra var.; 
107 Mitra ziervogliana Manilla; 
116 Cypraea princeps Molukken. 
VOLUME 2, folionr. : 
26 Helix zollingeri Java; 
41 Helix luzrtmanni Java; 
57 Helix exceptiuncula Molukken; 
248 Cyclophorus aurantiacus Bunnah. 
VOLUME 3, folionr. : 
163 Mactra lurida Molukken. 

De nummering is volgens de catalogus van de schelpenverzameling van Van Heukelom, die in 
het bezit van de AB is. Ook de vindplaatsvermelding is letterlijk uit de catalogus overgenomen. 
Uit het lijstje blijkt, dat Van Heukelom uit de collectie Van Lidth de Jeude een klein aantal wat 
zeldzamere schelpen heeft gekocht 

1) NA 39 (1941) 31-43 aldaar 40-41. 
2) HJ. Veth, Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, gedaan is voor de kennis der fauna van 
Nederlandsch Indië (Leiden 1879) academisch proefschrift 41. 
3) M. Boeseman, The vicissitudes and dispersal of Albertus Seba's zoologkal specimens, Zoologische 
mededelingen 44 (1970) 177-'lf)(j aldaar 192 en 196. 
4) Deze catalogus is in het bezit van de AB. 
5) GAA PA 395.185 [Capellen] 
5) GAA PA 395.187 [Lidth] 
6) GAA PA 395.195 [Lidth] 
7) GAA PA 395.237 [Damon] 
8) Deze informatie is afkomstig van R. Vroom, medewerker van het Nationaal Natuurhistorisch Museum(l991). 

Bijlage 3 

Leers-Brandt 

Brandt kocht op de veiling van de collectie Leers de volgende nummers : 
6-9, 37, 38, 64, 89, 90*, 106-107, 109, 113-114, 154-155, 238-240, 285, 320, 339-341, 388 
(in coll. ZMA: Homelocantha scorpio ), 389,402, 412-413, 429, 460-461, 469,47 1-472, 527, 
532, 542-544, 554, 558, 593, 598, 622-623, 626-627, 629, 636, 639-640, 655 (in coll. ZMA: 
Conus nocturnus fa. deburghiae ), 664, 685-686,704-705,711,714-716,759,761 (niet in 
coll. ZMA gevonden), 768-770,783-784,795-796, 807-809, 829, 860-862, 899 (in coll. ZMA: 
Cypraecassis rufa ), 900, 942-944, 965, 972-976, 999-1000, 1026, 1033-1034, 1049-1050, 
1061, 1115, 1118-1119, 1122-1123, 1134-1135, 1138, 1151, 1154, 1158, 1168, 1173, 
1197-1198, 1200-1201, 1204 (niet in coll. ZMA gevonden), 1235-1237, 1239, 1240, 1250, 
1256-1257, 1274-1278, 1311 (in coll. ZMA: Scutarcopagia scobinata ), 1312, 1330 (niet in coll. 
ZMA gevonden), 1334-1336, 1360-1362, 1365-1367, 1370-1372, 1378-1381. Tot en met blz. 
144 is gecontroleerd. De prijzen: 1e kolom: guldens; 2e kolom: 0, 5, 10 of 15 stuivers. 

Baart-Brandt 

Brandt kocht op de veiling van de collectie Baart de volgende nummers: 
8, 10, 14,29-30,34,52-53, 61-62,64,74,76,79-80,97-98, 100, 104, 116-118, 126, 132, 
181-182, 189, 191, 193-194, 199-200, 211 , 215-216, 219-220, 242-243, 245, 248-256, 268, 
270-271, 273, 275-276, 294-298, 313-3 14, 318, 334, 337-338, 363, 367, 390-391, 407, 
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410-411 4~468,493-498, 523,527,529,532,541-542,544,547,558-559,568,603-604, 
621-623: 626-629, 637, 642-645, 655, 658-659, 662-663, 672 (in coll. ZMA), 691-692, 713, 
728,741-742,757,760,764,769-770,778,782,785-787, 808, 810, 812,817, 819,824-
829, 832-837, 845, 847-848, 850, 852-853, 858, 866-868, 882, 886, 889-890, 895-896, 903-
904,916-917,926-927,929,934-935,975,989-993,998,1005-1006,1008-1009,1017-
1019, 1023-1024, 1028, 1034-1035, 1045, 1051, 1056-1057, 1059, 1064-1067, 1071-1073, 
1080-1081, 1089-1090, 1103, 1126-1127, 1130-1131, 1144, 1167-1168, 1188, 1194, 1202, 
1209, 1218, 1239, 1241, 1243-1244, 1249-1250, 1255, 1260-1261, 1265-1266, 1268, 1277, 
1280-1281, 1299-1300, 1325-1326, 1333-1334, 1348-1349, 1353-1356, 1363-1367, 
1373-1376, 1451-1452, 1464, 1492, 1494, 1498-1499, 1535, 1538, 1540, 1542, 1574, 1590, 
1609, 1625, 1627, 1654, 1672, 1678-1679, 1685-1686, 1693, 1697, 1702, 1709, 1717, 1720, 
1729-1730, 1760-1761, 1765, 1767-1768, 1791, 1796, 1805-1806, 1809-1812, 1824-1825, 
1833-1834. Tot en met blz. 84 (nr. 1843) is gecontroleerd De prijzen: 1e kolom: guldens; 2e 
kolom: 0, 5, 10 of 15 stuivers. 

Brandt in Knorr 

In deel vijf van het werk van Knorr zijn de volgende schelpen uit de collectie Brandt afgebeeld: 
pl. 2, fig. 1, 2 en 3: Peul of Boere, Boon-Doublet (in coll. ZMA) 
pl. 6, fig. 1: Dikke Starre pen (niet in coll. ZMA gevonden) 
pl. 6, fig. 2: Wit getakt Lazarus Klapje 
pl. 7, fig. 1: Dikke Starre pen (niet in coll. ZMA gevonden) 
pl. 7, fig. 2 en 3: Gebandeerde Lazarus Klapje 
pl. 26, fig. 1 en 2: Oost-en West-Doubletten (niet in coll. ZMA gevonden) 
pl. 26, fig. 3 en 4: Prinse-Begraaffenis (in coll. ZMA: pl. 26 fig. 4) 
pl. 26, fig. 5, 6 en 7: opregte Lampe (in coll. ZMA) 

Houttuijn-Brandt-ZMA 

De collectie Houttuijn is in 1787 in Amsterdam geveild. Knorr heeft veel schelpen uit deze 
verzameling voor zijn seriewerk gebruikt Bij de veiling heeft Brandt ook schelpen gekocht, 
hoewel een schriftelijk bewijs daarvan niet te geven is. Een aantal schelpen, waarvan Knorr 
aangeeft, dat ze afkomstig zijn uit de collectie Houttuijn, zijn tegenwoordig te vinden in de 
collectie van het ZMA, waarbij Brandt als herkomst wordt aangegeven. Het gaat om de volgende 
schelpen, die in deel vijf zijn afgebeeld: 
pl. 18, fig. 1 en 2: de ongemeene, zeldzame, Dadel 
pl. 19, fig. 1: geel gebandeerde Dadel 

Uit verdere studie zal moeten blijken of er nog meer schelpen uit de collectie Houttuijn 
aanwezig zijn in de collectie van het ZMA. 

Brandt -Conidae 

In de Conidae-catalogus (Oltmans, 1869) worden de volgende Conidae uit de collectie Brandt 
genoemd: 
Conus amadis var fasefata Ceylon; 
Conus arachnoideus (araneosus) Ceylon; 
Conus aulicus var. Ceylon; 
Conus cardinalis lndes Occid.; 
Conus cedonulli var.dominicanus Antilles; 
Conus cedonulli var.caracanus Antilles; 
Conus circwncisus var. Moluques; 
Conus deburghia Moluques; 
Conus granulatus Antigoa; 
Conus guinaicus Guinée; 
Conus hebra!us var. spira elata Moluques; 
Conus leucosticus (nebulosus ) Indes Occid.; 
Conus linearus Ceylon; 
Conus magnificus var.fasciata Moluques; 
Conus mercator lndes Occid; 
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Conus mercator var. absque fascia lndes Occid.; 
Conus mustelinus Moluques; 
Conus nobi/is lies Batoe; 
Conus nussatella var. Moluques; 
Conus prafectus var. alba Moluques; 
Conus pra:latus Indes Orient 
Conus prometheus Afrique occid; 
Conus siamensis Indes Orient.; 
Conus tendineus Mauritius; 
Conus testudinarius Antilles. 

Bijlage 4 

Tijdens de veiling van de collectie Dalen (1853) kocht F.J.M. Rethaan Macaré (later de 
douairière F.J.M. Rethaan Macaré) de onderstaande schelpen. Tussen haakjes is aangegeven, 
wie deze schelpen hebben gekocht tijdens de veiling van de collectie Rethaan Macaré (1888). 

64, nr. 134 Donax scripta 10 ex. (V on Maltzan) nr. 134-136: f 1,00; 
64, nr. 135 Donax anatina 4 ex. (De Vos tot Nederveen Cappel); 
64, nr. 136 Donax gibbosa 1 ex. (Van Rees); 
66, nr. 311 Venus sp. 1 ex., f 0,50; 
67, nr. 328 Cardiwn echinatwn 2 ex., f 1,20 of 1,25 (Warnsinck); 
67, nr. 377 Cardita laticostata 1 ex., f 1,75 (Warnsinck); 
69, nr. 509 Anodonta nobi/is 1 ex., f 3,25; 
69, nr. 532 Chama erenulara 4 ex., f 1,10; 
69, nr. 533 Chama arcinella 1 ex., f 2,50; 
70, nr. 582 Drissena polymorpha 5 ex., f 0,30 (Van Doom); 
70, nr. 589 Pinna peetinara var. 1 ex., f 0,70 (Warnsinck); 
70, nr. 604 Perna marsupiwn 2 ex., f 0,50 (V on Maltzan); 
71, nr. 739 Spondylus imperialis 3 ex., f 3,00 (Sowerby); 
76, nr. 348 Helix unguicula 2 ex., f 5,25 (V on Maltzan); 
76, nr. 349 Helix zonaria 3 ex. (V on Maltzan) nr. 349-351: f 4,00; 
76, nr. 350 Helix sp. lex.; 
76, nr. 351 Helix coilmer 1 ex. (Van Doom); 
79, nr. 590 Cyclostoma tigrinwn 2 ex., f 1,50 (Schepman); 
79, nr. 601 Cyclostoma woodianwn (luzonicwn) 2 ex., f 1,50 
(De Vos van Nederveen tot Cappel); 
79, nr. 617 Cyclostoma globulus 2 ex., f 0,30; 
79, nr. 623 Cyclostoma sulcatwn 2 ex., f 0,50 (Warnsinck); 
79, nr. 629 Planorbis carinatus 2 ex., nr. 629-632: f 1,00; 
79, nr. 630 Planorbis spirorbis 5 ex.; 
79, nr. 631 Planorbis contortus 6 ex.; 
79, nr. 632 Planorbis complanatus 5 ex. (Macaré); 
80, nr. 644 Melania granifera 1 ex., f 0,50 (Macaré); 
80, nr. 648 Melania ciliata 1 ex., f 0,70; 
80, nr. 651 Melania laevigata 2 ex., f 0,30 (Sowerby); 
80, nr. 665 Paludina tricarinata 1 ex., f 0,50 (De Vos tot Nederveen Cappel); 
85, nr. 1089 Vermetus lwnbricalis f 0,50; 
85, nr. 1153 Trochus argyrostomus 2 ex., f 0,30; 
85, nr. 1166 Trochus lehmanni 1 ex., f 0,30 (Warnsinck); 
85, nr. 1168 Trochus torulosus 1 ex., f 0,50; 
86, nr. 1175 Trochus cinerarius 3 ex., nr. 1175-1176: f 1,00; 
86, nr. 117 6 Trochus sp. 2 ex. (W arnsinck of V on Maltzan); 
87, nr. 1313 Turbine/la tuberculata 2 ex., f 0,30 (Sowerby); 
88, nr. 1412 Murex aculaetus 1 ex., f 0,90 (V on Maltzan); 
88, nr. 1423 Murex hexagonus 1 ex., f 0,50 (Schepman); 
89, nr. 1433 Murex crisparus 2 ex., f 0,50 (V on Maltzan); 
90, nr. 1518 Strambus colwnba 1 ex., f 0,50 (Sowerby); 
90, nr. 1528 Strombus variabi/is 2 ex. (Von Maltzan) nr. 1528-1529: f 0,50; 
90, nr. 1529 Stromhus ? terebellaris 2 ex. (V on Maltzan); 
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90, nr. 1555 Cassis coronata 1 ex., f 0,30; 
90, nr. 1582 Purpura squamosa 2 ex. (Van Doorn) nr. 1582-1583: f 0,90; 
90, nr. 1583 Purpura textiliosa 1 ex. (De Vos tot Nederveen Cappel); 
90, nr. 1599 Purpura pica 2 ex., f 0,30 (Warnsinck); 
91, nr. 1614 Manoeeros brevidentatum (argus) 2 ex., f 0,50 (Van Doorn); 
91, nr. 1625 Harpa conoidalis 1 ex., f 0,30 (V on Maltzan); 
93, nr. 1827 Voluta polyzonalis 1 ex., f 6,00 (V on Maltzan); 
93, nr. 1846 Voluta angulata 1 ex., f 2,25 (Sowerby); 
94, nr. 1880 Ovula verrucosa 4 ex., nr. 1880-1881: f 0,50; 
94, nr. 1881 Ovula Jactea 3 ex. (V on Maltzan); 
95, nr. 1971 Cypraea pediculus 6 ex., nr. 1971-1973: f 2,00; 
95, nr. 1972 Cypraea coccinella 3 ex.; 
95, nr. 1973 Cypraea cameliopardalis 1 ex. (Sowerby); 
95, nr. 1976 Cypraea arenosa 2 ex., f 0,30 (V on Maltzan); 
95, nr. 1978 Cypraeapulchella 2 ex., nr. 1978-1982: f 1,10; 
95, nr. 1979 Cypraea tabescens 4 ex. (De Vos tot Nederveen Cappel); 
95, nr. 1980 Cypraea punctulata 1 ex.; 
95, nr. 1981 Cypraea rosea (costata) 3 ex. (Sowerby); 
95, nr. 1982 Cypraea pulex 1 ex.; 
95, nr. 1985 Cypraea algoensis 3 ex., f 0,50 (Sowerby); 
96, nr. 2063 Conus regius 1 ex., f 18,50 (Zürcher); 
96, nr. 2094 Conus disrans 1 ex., nr. 2094-2095: f 1,00; 
96, nr. 2095 Conus pontificalis 3 ex.; 
96, nr. 2123 Conus pastinaca 2 ex., f 0,30; 
96, nr. 2126 Conus classiarius 4 ex., f 1,00 (De Joncheere); 
97, nr. 2157 Conus ochraceus 1 ex., f 1,00 (De Joncheere); 
97, nr. 2179 Conus venulatus (nivifer ) 1 ex., f 1 ,50; 
97, nr. 2194 Conus taitensis 2 ex., nr. 2194-2195: f 1,30; 
97, nr. 2195 Conus ponoricanus 1 ex.; 
97, nr. 2224 Conus melancholicus 2 ex., f 5,00; 
98, nr. 2248 Conus nu.x 2 ex., nr. 2248-2249: f 0,80; 
98, nr. 2249 Conus nanus 1 ex.; 
98, nr. 2256 Conus pyriformis 1 ex. f 5,50; 
98, nr. 2262 Conus reticulatus 2 ex., f 1,50 (Van Doorn); 
98, nr. 2272 Conus elisae 1 ex., f 2,00; 

Bijlage 5 

Dennison 

In de catalogus van de collectie Van Heukelom wordt van de onderstaande schelpen 
aangegeven, dat zij uit de collectie Dennison afkomstig zijn. De desbetreffende schelpen zijn 
onder te brengen bij nummers, die op de veiling van deze collectie door Oltmans en Westerman 
voor Artis en voor Van Heukelom zijn gekocht De soortsnamen en de vindplaatsen zijn 
ongewijzigd uit de catalogus overgenomen. 
VOLUME 1, folionr. : 
37 Fusus tuberculatus 0. Indië (nr. 24); 
44 Buccinum (nonhia) serrata W. Columbia (nr. 715); 
61 Manoeeros acuminatum Chili (nr. 33); 
61 Manoeeros punctatum N.W. Kust van Mexico (nr. 33); 
61 Manoeeros glabratum Eil. Chiloe (nr. 33); 
61 Manoeeros crassilabrum var. Chili (nr. 33); 
61 Manoeeros unicarinatum California (nr. 33); 
77 Colwnbella bridgesii Panama (nr. 269); 
77 Colwnbellaflexuosa (nr. 269); 
77 Colwnbellafabula Phil. Eil. (nr. 269); 
77 Colwnbella haemastoma St. Elena (nr. 269); 
77 Colwnbella xiphitella (nr. 269); 
77 Colwnbella ovuloides (nr. 269); 
77 Colwnbella poeei/a Philipp. Eil. (nr. 269); 
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77 Columbella varians Lord Hoods Eil. (nr. 269); 
77 Columbella nucleus (nr. 269); 
77 Columbella gibberu/a Caracas (nr. 269); 
77 Columbella blanda (nr. 269); 
77 Columbella menkeana Australia (nr. 269); 
77 Columbella fluctuata (nr. 269); 
77 Columbella pictus Gallopagos Eil. (nr. 269); 
77 Columbella maculosa Centr. Amerika (nr. 269); 
77 Columbella sulcosa Lord Hoods Eil. (nr. 269); 
77 Columbella puella Phillip. Eil. (nr. 269); 
77 Columbella avara Massachusets (nr. 269); 
78 Columbella rugulosa W. Columbia (nr. 269); 
78 Columbella broderipii Alboran Eil. (nr. 269); 
78 Columbella monilifera W. Indië (nr. 269); 
78 Columbella lentiginosa Australia (nr. 269); 
78 Columbella catenata Jamaica (nr. 269); 
78 Columbella rorida Lord Hoods Eil. (nr. 269); 
78 Columbella intenexta Australia (nr. 269); 
78 Columbella monilifera W. Indië (2x in collectie of per vergissing 2x in de catalogus 
vermeldt?) (nr. 269); 
89 Conus ammiralis var. coronatus Phillip. Eil. (nr. 314); 
150 Melania soolensis Sooloo Eil. (nr. 645); 
150 Metania dactylus Phil. Eil. (nr. 645); 
150 Metania gtaphyra Centr. Amer. (nr. 645); 
150 Metania pyramidalis Mexico (nr. 645); 
150 Melania obeliscus Honduras (nr. 645); 
150 Melania anthracina (nr. 645); 
150 Melania retusa Bengalen (nr. 645); 
191 Ampul/aria oronocensis ? Oronoco (nr. 595); 
208 Phasianella pulla W. Indië (nr. 1014*); 
208 Phasianellajaspidea Zanzibar (nr. 1014*); 
208 Phasianella aethiopica Seychelles Eil. (nr. 1014*); 
208 Phasianella ventricosa Australia (nr. 1014*); 
208 Phasianella kochii Natal (nr. 1014*); 
208 Phasianel/a nivosa Ceylon (nr. 1014*); 
218 Elenchus pulcherrimus (nr. 1014*); 
218 Elenchus roseus (nr. 1014*); 
218 Elenchus vermiculosus (nr. 1014*); 
218 Elenchus lehmanni (nr. 1014*); 
218 Elenchus leucostigmus (nr. 1014*); 
222 Monodonta meru/a . 
VOLUME 2, folionr. : 
56 Helix spengleriana Jamaica (nr. 732); 
159 Achatina hügeli (nr. 594); 
160 Achatina semitarum W. Indië (nr. 594 of nr. 1014); 
161 Achatina arcuata Jamaica (nr. 594 of nr. 1014); 
164 Oleacina dominieensis W. Indië (doorgestreept); 
164 Oleacina praeera Jamaica; 
164 Oteacina venusta Jamaica; 
164 0/eacina phillipsii Jamaica; 
165 0/eacina obtusa Centr. Amerika; 
166 0/eacina striata Mexico; 
166 0/eacina hügeli (doorgestreept); 
166 0/eacina momtijera V era Cruz; 
167 Oteacina vanuxemensis Mexico. 
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VOLUME 3, folionr. : 
24 Ostrea ? (nr. fiJ7); 
46 Avicula gregata Samoa Eil. (nr. fiJ7); 
54 Mytilus hirsutus N. Zeeland (nr. 606); 
54 Mytilus ovalis (nr. 606); 
54 Mytilus bifurcatus (nr. 606); 
62 Dreissena sallei Centr. Amerika; 
136 Dione obesa ; 
148 Arremis incisa N. Australia (nr. 433); 
148 Artemis lunaris Midd. Zee (nr. 433); 
156 Tapes occidenta/is Guadeloupe; 
156 Tapes punicea Phil. Eil.; 
156 Tapes hiantina Australia; 
163 Mactra capillacea Molukken (40 of 441); 
163 Mactra laevis Phillipines (nr. 285); 
163 Mactra aspersa Molukken (nr. 40 of nr. 441); 
170 Tellina strigosa Senegal (nr. 70 of nr. 415); 
172 Tellina truncata Phill. Eil. (nr. 70 of nr. 415). 

Na de veiling van de collectie Dennison werd er een exemplaar van de catalogus uitgegeven met 
achter elk nummer de opbrengstprijs. De AB bezit een exemplaar, dat afkomstig is uit de 
boekenverzameling van Van Heukelom, waarin hij aantekeningen heeft gemaakt bij de nummers, 
die voor hem alleen of gemeenschappelijk met Abraham Oltmans (= Artis) zijn aangekocht. 
F.v.H. = Frans van Heukelom, A.O. = Abraham Oltmans. 
Second Day's Sale, On tuesday, the 25th day of april, 1865 
269 Thirty-five trays of Columbella , several rare (2 s2 (F.v.H.) 
314 Conus ammiralis, a remarkably fine specimen of the Coronated Admiral (4 s12 d6 
(F.v.H.) 
Third Day's Sale, On wednesday, the 26th day of april, 1865 
594 Achatina striatia, ornata, colwnna , in all16 n (A.O. en F.v.H.) 
625 Tray containing Paludomus oreus , undata , arenaceus , and many others, mostly named 
f1 s12 (A.O. en F.v.H.) 
645 Tray of Melania, mostly with operculum, in very fme order s16 (A.O. en F.v.H.) 
715 Buccinwn (northia) serratwn, remarkably fine (2 s2 
Sixth Day's Sale, On saturday, the 29th day of april, 1865 
1014 Achatina monilifera, vanu.xemensis, irrorata, algira, and 5 trays of Achatina, named slO 
(A.O. en F.v.H.) 
1014* Eleuchus and Phasianella s15 (A.O. en F.v.H.) 

De AB bezit ook een exemplaar van de oorspronkelijke veilingcatalogus. Er staan vele 
aantekeningen in betreffende opbrengstprijzen en bij enkele duurdere schelpen wordt ook de 
koper vermeld. Er staan twee handschriften in de catalogus, die toegeschreven kunnen worden 
aan Westerman (potlood) en Oltmans (pen). 

Mogelijkhebben Westerman en Oltmans gezamenlijk de veiling bezocht om er schelpen voor 
Artis (en Van Heukelom) te kopen. Op de achterzijde van de catalogus zijn met potlood een aantal 
nummers genoteerd. Het betreft waarschijnlijk nummers, die óf voor Artis óf voor Van 
Heukelom ófvoor Artis en Van Heukelom gezamenlijk zijn aangekocht. Het zijn de volgende 
nummers: 
First Day's Sale, On monday, the 24th day of april, 1865 

24 Fusus tuberculatus, torulosus, ventricasus and laticostatus s16 
33 A tray of Monoceros, containing muricatwn, lugubre, imbricatwn, brevidentatwn, and 34 
others s13 
40 M actra twnida , sayi , maculata , and 7 others s7 
45 Valuta ruti/a, pacifica, and 10 others (1 s18 
52 Valuta angulata, hebra:a, scapha, fme, and 9 other Volutes s13 
70 Tellina elegans , scobinata , madagascariensis , and 9 other species slO 
130 Conus imperialis , textile , gubernator , and 2, alllarge and fine s 17 
148 Turbo petholarus, sarmarneus, pica, and 4 (1 s16 
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Second Day's Sale, On tuesday, the 25th day of april, 1865 
232 Tellina sol and radiata, both very fine 1:1 s2 
254 Tray of Venus , various s 12 
258 Tray of Turbo , containing Turbo undulatus, ticaonicus, smaragdus, and 38 s16 
269 zie boven; gekocht voor Van Heukelom; nununer doorgestreept. 
285 Mactra cumingii, leevis and saulice, rare i1 s12; nummer doorgestreept 
294 C hama pacijica , /obata , janus , and 3 others s 15; nummer verregaand doorgestreept: 
waarschijnlijk niet gekocht. 
313 Tray of rare and interesting Trochi , some with operculum f:1; nummer doorgestreept 
314 zie boven; gekocht voor Van Heukelom; nummer doorgestreept. 
Third Day's Sale, On wednesday, the 26th day of april, 1865 
415 Tel/i na linguafelis, listeri, rugosa, planara , and 14 s7 
419 Tray of Nerita, containing Nerita plexa, lineata, exuvia, nigerrima, polita, and numerous 
other species s7 
433 Arremis subquadrara, scalaris, discus, anus and 5 other species s16 
441 Mactra rufescens, pellucida, alata, and 12 s12 (Drie schelpen van het geslacht Mactra zijn in 
de collectie Van Heukelom beland.) 
581 Troplwn laciniatus, crisparus and 11, some with operculum slO 
594 zie boven; verdeeld tussen Artis en Van Heukelom. 
595 Ampul/aria ampullacea ,jasciata, crinodensis, & 9 others, some with operculum s10 
596 Haliotis midt.e, corrugata, neevos a, californiensis, iris and 7 i2 s2 
Fourth Day's Sale, On thirsday, the 27th day of april, 1865 
606 Tray of Modiola and Mytilus, containing many species, some rare s6 
(J)7 Tray containing Ostrea, Perna, Malleus and Avicula s15 
625 zie boven; verdeeld tussen Artis en Van Heukelom. 
644 Haliotis midt.e , californiensis , cracherodii , rug os a , plicata , iris , gibba , and 13, in 
admirable condition s 16 
645 zie boven; verdeeld tussen Artis en Van Heukelom. 
715 zie boven; gekocht voor Van Heukelom. 
732 Helix bainbridgsii, chemnitzii, acuta, patina, lucerna, and 14 other Jamaican Helices 
f1 s8 
747 Ranella candisata, particularly fine U s2 
762 Voluta cumingii, rare; mitraiformis, nucleus, several, in all 9 f1 sl4 
Sixth Day's Sale, On saturday, the 29th day of april, 1865 
1014 zie boven; verdeeld tussen Artis en Van Heukelom. 
1059 Crassarella undulata, rostrata, antillarum and decipiens i1 s1 (De aankoop van dit 
nummer staat niet op de achterzijde van de catalogus vermeld Achter het nummer staat echter 
"Westerman", hetgeen inhoudt, dat dit nummer waarschijnlijk door Westerman is gekocht) 
1112 Shells, various s18 (Voor dit nummer geldt hetzelfde als het voorgaande nummer. Dit 
kavel bestond volgens een aantekening in de catalogus uit schelpen van het geslacht Natica .) 

Het kavelnummer *1014 is ter plekke aan de veiling toegevoegd, want het staat niet in de 
veilingcatalogus, die bij de veiling werd gebruikt, maar wel in de catalogus, die na afloop van de 
veiling, voorzien van de opbrengstprijzen, is uitgegeven. De aankoop van het nununer, dat voor 
Artis en Van Heukelom werd gekocht, staat overigens wel in de catalogus aangegeven middels 
çle aantekening "Westerman". Wat opvalt is, dat er nauwelijks losse schelpen zijn gekocht: een 
exemplaar van Conus ammiralis var. coronarus en Buccinum (northia) serraturn voor Van 
Heukelom en van Ranella candisata voor Artis. Voor de rest werden vooral nummers gekocht, 
die meerdere schelpen van één geslacht bevatte, waardoor waarschijnlijk, zowel de collectie van 
Artis als de collectie van Van Heukelom, wat sommige geslachten betreft, flink werd uitgebreid. 
Er vanuitgaande, dat al het bovenstaande ook daadwerkelijk werd gekocht, hetgeen niet geheel 
zeker is, werd er in totaal :f:41 sO d6 besteed (ca. f 490). Na de dood van Van Heukelom werd 
Artis eigenaar van zijn schelpenverzameling, waardoor alle gezamenlijk gekochte nummers totaal 
in het bezit van Artis kwamen. In de oorspronkelijke veilingcatalogus is bij een aantal 
belangrijkere nummers aangetekend, wie de koper was. Het gaat om de volgende nummers: 
240 Bulimus miltocheilus, goniostoma, reflexus, hanleyi, and 5, all fine :f:1 s1 (Sowerby) 
250 Chitonellafaciata, large and fine f slO (Sowerby) · 
499 Conus gloriarnaris, a splendid specimen of this extremely rare shell :f:42 (Reeve) 
523 Conus cervus, a splendid specimen of this rare shell f19 (Wright) 
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533 Conus malaceanus (the speciman figured in me Conch. Icon.) flO slO (Wright) 
551 Conus cedonulli (me shell figured 46 E., Conch. Icon.) f18 (Wright) 
646 Corbis sowerbyi , remarkably large and fine f 10 (Wright) 
649 Volutafestiva, specimen figured in Conch. Icon. L16 (Wrig~t) 
654 Valuta pacifica, brasiliana, hebraa, and 9 omers L2 s4 (Wnght) 
665 Oniscia dennisani. This, and me companion lot 753, are exquisitely beautiful shells, in me 
finest possible condition, and it is supposed that no specimens are at present known f17 
(Wright) 
751 Strambus thersites, fme and very rare f3 (Wright) 
1005 Thracea conradi and convexa, Peripiama leana, Mactrinula plicataria and several other 
very rare species f5 (Wright) 
1015 Mitra dennisani, very rare f1 s4 (Wright) 
1019 Cyclostoma unicarinatum, obsoletum, bicarinatum, carinatum, vittatum, michaudi, and 
6 Ll s4 (Wright) 
1021 Helix regine , 2; circumdata , pannu/a, rosarium, nasuta , glutinosa and virgo f5 s15 
(Wright) 
1025 Dentalium jonnosurn , 2, rare; annulatum , longitrorsum , aprinum , and several omer rare 
species, in 12 trays f:4 (Cuming) 
1034a Pyrula, &c. f2 (Wright) 
1091 Bulimus fallax, musivus , expansus, saccatus , primularis , and many other species 
f1 slO (Wright) 
1125 Shells, various s14 (Sowerby) 
1126 Shells, various s16 (Wright) 

Bij verschillende nummers in de veilingcatalogus heeft Westerman potloodtekens geplaatst. Het 
betreft echter niet alleen gekocht nummers, maar ook nummers, waarvoor wel belangstelling 
bestond, maar die toch niet gekocht zijn. 
Bij het exemplaar van Ranella candisata zijn twee originele labeltjes bewaard gebleven: 
1. "Lot 747" (drukletter) (=kavelnummer) 
2. "Ranella candisata cat# .. Va ... " (geschreven, handschrift onbekend) 
In het doosje bevinden zich twee exemplaren, terwijl er tijdens de veiling slechts één is gekocht, 
zodat er mogelijk later een tweede exemplaar is toegevoegd Het grootste exemplaar is echter bij 
de veiling van de collectie Dennison gekocht In catalogi, die Oltmans van de 
schelpenverzameling van Artis heeft gemaakt, wordt van de volgende schelpen 
gemeld, dat zij uit de collectie Dennison afkomstig zijn: 
catalogus U1, folionr. : 
56 Lithopoma tuberosa ; 
64 Trochus blandianus N. Holland (313); 
67 Trochus moesturn (313); 
69 Trochus ? (313); 
76 Trophon spiratus Nieuw Zeeland (581); 
95 Ranella candisata Molukken (7 47). 
catalogus U2, folionr. : 
4 Melania pulchra (645); 
4 Melania obeliscus Honduras (645); 
4 Melania pyramidalis Mexico (645); 
4 Melania recta Phillipijnen (645); 
5 Melania australis (645); 
26 Voluta cumingii Centr. Amerika (762); 
26 Valuta nucleus N. Australië (762); 
51 Haliotis co"ugata Californië (596); 
78 Neptunea turtoni Engeland; 
102 Fusus torulosus (24); 
102 Fusus ventricasus Nieuw H. (24). 
catalogus PM, folionr. : 
8 Cyclotus popayanus Quito; 
8 Cyclotus asperulus Jamaica; 
9 Cyclotus macgillivrayi Salomons Eil. (D); 
10 Cyclotus filoc.inetus Neilgherries ( = Neilgherrie Hills ); 
12 Pterocyclos cmgalensis Ceylon; 
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12 Pterocyclos rupestris Hindostan; 
16 Cyclophorus atramentarius Molukken (D); 
19 Cyclophorus loxostomus Ceylon; 
19 Cyc/ophorus stenostomus Binnah; 
20 Cyclophorus rujescens Martinique (D); 
22 Leptopoma ignescens N. Ierland (D); 
22 Leptopoma panayense Panay Phil.; 
23 Leptopoma ? (2x); 
36 Choanopoma adolfi Haiti; 
37 Ctenopoma rugulosum Cuba; 
38 Adamsiella monstrosa Jamaica (D); 
39 Lithidion sulcatwn Yemen; 
40 Otopoma comorensi Mayotte (D); 
43 Cyclostomus virgatus var. Cap Natal (D); 
43 Cyclostomus lr.evigatus (?) Kanar. Eil. (D); 
53 Chondropoma weinlandi 2 juv Haiti. 
catalogus B, folionr. : 
1 Cardium attenuatwn Ceylon; 
12 Artemis subquadrata St. Elena (433); 
30 Crassatella pulchra (1059); 
30 Crassatella rostrata Antillen (1059); 
38 Gastrana polygona Gambia; 
38 Gastrana ? Bahia; 
66 Avicula gregata Samoa Eil. (607); 
66 Avicula atlantica Australië ((fJ?); 
67 M eleagrina pretexta Phillipijnen; 
67 M eleagrina placunoides Australië; 
81 Tellina braziliana Brazilië (70 of 415); 
81 Tellina elegans G.v.Mexico (70); 
83 Tellina listeri West Afrika (415); 
85 Tellina (phylloda) sol (232); 
89 Tellina gubernaculum Real Lagos(?) (70 of 415); 
91 Lucinopsis subquadrata St Elena (zie 12); 
94 Trigonella cumingii Molukken; 
94 Trigonella glabrata Australië; 
94 Trigonella decora ; 
95 Trigonella sauliae Senegal; 
97 SpisuJa rujescens v. Diemensland; 
99 Standelia (merope ) tegyptiaca ; 
111 Modiola arata Nieuw Holland (606); 
111 Modiola glaberrina Sidney (606); 
111 Modiola elegans Gambia (606); 
111 Modiola arcuatula Singapore (606); 
112 Modiola ? (606); 
113 Mytilus latus Nieuw Zeeland ( 606); 
113 Mytilus perna New Foundland (606); 
113 Mytilus smaragdinus major (606); 
114 Mytilus magellanicus var. (606); 
114 Mytilus lavalleanus Cuba (606); 
114 Mytilus morrisii Guinea (606); 
114 Mytilus hamutus Mexico ( 606); 
114 Mytilus charpentieri Guinea (606); 
115 Dreissena sa/lei Mexico; 
catalogus H. folionr. : 
40 Achatina semitarum Antilies (594 of 1014); 
41 0/eacina griffithsi Jamaica; 
41 0/eacina nitida Jamaica; 
catalogus BL (nog niet eerder genoemd): 
Trigonella ? incarnata N. Holland; 
Macoma gubernaculum; (Macoma =Tellina ?) 
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Mytilus senega/ensis Senegal (606); 
Mytilus ? (2x) (606); 

Achter sommige bovengenoemde schelpen staat "(D)" aangegeven. Dit houdt in, dat in de 
catalogus "D" achter de naam staat. "D" kan staan voor "Dennison", maar ook V<J?r "Damon". 
V oor de volledigheid zijn de desbetreffende schelpen t~h venneld. Controle kan m deze gev~len 
zekerheid verschaffen. Hieronder zal verder nog meldmg gemaakt worden van de schelpen, die 
niet voorkomen in een door Oltmans vervaardigde catalogus, maar die wel in een catalogus, die 
zijn opvolger Van de Blocquery heeft gemaakt, voorkomen. 
catalogus PAP, folionr.: 
23 Leptopoma vitreum an var.; 
32 Cyclostomus buccinulum var. (C. melitense) Maltha; 
35 Cistula gruneri Honduras; 
36 Chondropoma weinlandi Haïti; 
36 Chondropoma weinlandi var. (5x); 
catalogus PV, folionr. : 
10 M actra eximia la Baie de Moriton ( 40 of 441 ); 

Er is een rekeningoverzicht, dat Van Heukelom na het bezoek aan Engeland, waarbij dus onder 
meer de veiling van de collectie Dennison werd bezocht, gepresenteerd kreeg. Dit 
rekeningoverzicht levertenige extra informatie op. Wat de catalogus van zijn schelpenverzameling 
al min of meer duidelijk had gemaakt, bevestigt dit rekeningoverzicht: Van Heukelom heeft meer 
gekocht dan is aangegeven in zijn exemplaar van de veilingcatalogus en hij heeft ook meer 
gekocht dan men op grond van de aantekeningen in de catalogus van zijn schelpenverzameling 
zou vennoeden. Er zijn waarschijnlijk zelfs meer nununers gekocht dan uit de aantekeningen valt 
af te leiden, aangezien er een aantal schelpen in de catalogus van zijn schelpenverzameling staan, 
die niet onder te brengen zijn bij één van de aangekochte nummers, zoals die hierboven zijn 
vermeld. Hetzelfde geldt voor een aantal schelpen, die in het rekeningoverzicht worden 
genoemd. 

Geheel voor rekening van Van Heukelom zijn de nummers 130, 269, 314 en 715 gekocht. De 
soorten Conus _imperia/is, Conus textile en Conus gubernator (130) zijn alle drie in de 
catalogus van de schelpenverzameling van Van Heukelom vertegenwoordigd, maar echter zonder 
vermelding van herkomst, zodat het onzeker is of het de exemplaren van deze veiling betreft. 
Van Heukelom betaalde de helft van de nummers 254,419,581,594,595, 625,645, 1014 en 
1014*. Geheel voor rekening van Artis werden de nummers 232, 294, 747 en 1059 gekocht. 
Van de overige nununers betaalde Van Heukelom een gedeelte. Overzicht: 
Fusus (24) s3; 
Tray of Monoceros (33) s9; 
Mactra divers (uit 40, 285 of 441) f:l; 
Voluta ruti/a (45), hebraa (52), scapha (52), minor. supertris (?), vexillium (overigen uit 45, 
52 of762) f:1 s10; 
Tellina capsoïdes, strigosa, truncata (uit 70 of 415) s3; 
Tray of Turbo (148) s8; 
Trochus (313) s6; 
3 Arremis (433) s1; 
Haliotis mida (596 of 644), corrugata (596), zoci (?) (596 of 644), rugosoplicata (644), 
sanguinea (596 of 644), navosa (596), gibba (644) f:1 s9; 
Mytilus & Modiola (606) s1; 
2Avicu/a, 1 Perna, 1 Plicatula, 2 Ostrea (f/Jl) s3; 
2 Helix (732) s3; 
Natica (1112) s3; 
Strombus incremis (?), pugilis ,figrulatus (?) slO; 
Pirena s1 d6; 

In totaal besteedde Van Heukelom !:20 ( = ca. f 240) bij de veiling van de collectie Dennison. 
Vennoedelijk hebben zowel Artis als Van Heukelom een gedeelte van hun aankopen niet 
behouden: De bo~ens~de op~mminge~ geven vol~oende informatie om diverse schelpen uit 
de collectie Denruson m de hwdige collectie terug te vmden.Wanneer de gehele collectie in een 
geaut?matiseerd be~tand is ingevoerd, zal het makkelijker zijn om schelpen uit de collectie 
Denruson terug te vmden. Een exemplaar van de veilingcatalogus, waarin bij elk nummer de 
koper staat genoteerd, kan volldige zekerheid verschaffen over de nummers, die door 
Westerman/Oltmans zijn gekocht Mogelijk is in Engeland een dergelijke catalogus aanwezig!). 
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1) Het British Museum (Natura! History) (brief van 7 oktober 1991), het National Museum of Wales (brief van 
3 oktober 1991) en de Balfoor Library (University of Cambridge) (brief van 24 oktober 1991) zijn geen van allen 
in het bezit van een volledig geannoteerde catalogus. 

Bijlage 6 

Het kabinet van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen bevatte onder meer een 
schelpenverzameling. In 1866 werd het kabinet van de Maatschappij aan Artis verkocht voor 
f 800. De schelpenverzameling was in ieder geval samengesteld uit: 
-de schenking in 1762 door de directeur van de Maatschappij, G.A. Hasselaer (Smit, 1986: 112, 
nr. 628), afkomstig uit zijn eigen bezit en uit het bezit van de gewezen gouverneur generaal van 
Nederlands Indië, Mossel (Smit, 1986: 187-188, nr. 1062). De collectie omvatte 320 soorten 
(13.800 exemplaren). De catalogus van de collectie, 56 bladzijden folio, is nog in het bezit van 
de Maatschappij. 
-de schenking in november 1772 door de directeur van de Maatschappij Jan Hope, afkomstig uit 
zijn eigen bezit. De schelpen waren afkomstig uit de verzamelingen van de gebroeders Bisschop. 
- verschillende kleine schenkingen van W.P. van den Ende (Smit, 1986: 80-81, nr. 437) in het 
begin van de 19e eeuw. 

Van Marurn heeft een catalogus gemaakt van het gehele kabinet I>. Volgens deze catalogus 
bevatte het kabinet 600 soorten mollusken. De schelpencollectie was zodoende tussen 1762 en 
1805 met 280 soorten uitgebreid Het is dus zeer aannemelijk, dat er naast de bovengenoemde 
schenkingen nog andere schenkingen hebben plaatsgevonden. Van den Ende publiceerde in deel 
16 van de Natuurkundige verhandelingen een aanvullende lijst betreffende de mollusken, die in 
het bezit van de Maatschappij waren. 

In 1787 kreeg de Maatschappij de schelpenverzameling van Lyonet te koop aangeboden voor 
f 10.000. Volgens Lyonet was dit bedrag ongeveer de helft van de werkelijke waarde. 
De Maatschappij had niet de financiële middelen om tot aankoop over te gaan, zodat de collectie 
uiteindelijk in 1796 werd geveild en in totaal f 6.726 opbracht. Voor de aankoopprijs van 
f 10.000 zou de Maatschappij dus een te hoge prijs hebben betaald, maar we zouden nu 
dankbaar zijn, als de collectie Lyonet bijeen zou zijn gebleven. 

In 1849 bood G. Haverkamp uit Amsterdam zijn schelpenverzameling bestaande uit 741 
soorten mossels en 1.996 soorten slakken de Maatschappij voor f 3.000 te koop aan. Van Breda 
heeft de verzameling bekeken, vond deze waardevol en stelde, dat het een belangrijke aanwinst 
voor het museum zou kunnen zijn. De prijs werd echter vrij hoog bevonden, zodat niet tot 
aankoop werd overgegaan. De uiteindelijke bestemming van de collectie is niet bekend Tijdens 
de veiling van de collectie Voigt (1837) werden er schelpen gekocht door een Haverkamp. 
Het is echter niet bekend of dit G. Haverkamp was of D. Haverkamp Jr. 

In een bestuursvergadering van Artis bracht Westerman verslag uit van de aankoop. Door de 
verkoop van een deel van het aangekochte waren inmiddels ongeveer de helft van de onkosten 
gedekt. Het is niet bekend, welk deel van de aankoop is doorverkocht. Het is niet 
onwaarschijnlijk, dat een grooot deel van de schelpen is verkocht, want de schelpencollectie had 
in 1866 immers al een behoorlijke omvang bereikt. Bovendien wordt er in de catalogi (U1, U2 
en BL) slechts sporadisch naar de verzameling van de Maatschappij verwezen. Dit zou de reden 
kunnen zijn, waarom Van Benthem Jutring (1939) deze aanwinst is ontgaan. 

Er moet nog wel een "Lijst der voorwerpen voor het Museum uit de verzamelingen van de 
Holl. Mij. te Haarlem verkregen" zijn (Smit, 1986: 108, nr. 602). Uit deze lijst valt wellicht op te 
maken, welke schelpen Artis uit de collectie van de Maatschappij heeft behouden. Het is helaas 
niet bekend, waar deze lijst zich tegenwoordig bevindt. 

1) M. van Marum, Naamlijst van het naturaHen-kabinet van de Bataafsche Maatschappy der Wetenschappen, 
Natuurlauuiige Verhandelingen 2-3 (1805-1806). 

Bijlage 7 

Exemplaren van het geslacht Conidae, die door Schepman en door De Vos tot Nederveen 
Cappel werden gekocht tijdens de veiling van de collectie Rethaan Macaré (1888) en in die 
hoedanigheid tegenwoordig in het bezit van het ZMA zouden kunnen zijn. 
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SCHEPMAN 
51, nr. 4449 Conus aculeifonnis, 1 ex., f 2,15; 
51, nr. 4451 Conus acutangulus, 1 ex., f 1,20; 
51, nr. 4453 Conus aegrotus sive thornasi, 1 ex., f 3,50; 
51, nr. 4460 Conus ambiguus, 2 ex., f 1,20; 
51, nr. 4466 Conus anceps, 1 ex., f 1,60; 
51, nr. 4469 Conus arachnoideus , 1 ex., f 0,30; 
51, nr. 4492 Conus balteatus, 4 ex., f 2,00; 
51, nr. 4503 Conus californicus, 2 ex., f 1,40; 
51, nr. 4504 Conus cancellatus, 1 ex., f 3,25; 
51, nr. 4509 Conus cardinalis, 1 ex., f 0,50; 
51, nr. 4513 Conus cedonulli, 1 ex., f 1,00; 
51, nr. 4514 Conus cedonulli var. curassaviensis, 1 ex., f 5,50; 
52, nr. 4520 Conus cinctus (pulchellus ), 1 ex., f 2,00; 
52, nr. 4529 Conus coccineus , 1 ex., f 7 ,00; 
52, nr. 4533 Conus erenuiarus (armiger ), 1 ex., f 3,25; 
52, nr. 4589 Conus gradatus , 1 ex., f 1,40 (doorgehaalde soortsnaam); 
53, nr. 4632 Conus malaceanus , 1 ex., f 10; 
53, nr. 4643 Conus mercator var., 1 ex., f 0,60; 
54, nr. 4708 Conus pyramidalis , 1 ex., f 1,25; 
54, nr. 4729 Conus sindon , 2 ex., f 2,25; 
54, nr. 4734 Conus stellatus , 1 ex., f 4,25; 
54, nr. 4739 Conus subuiarus, 1 ex., f 5,15; 
54, nr. 4751 Conus tenuistriatus, 1 ex., f 3,00; 
54, nr. 4780 Conus victoriae , 1 ex., f 2,25; 
DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL 
51, nr. 4452 Conus adansonii, 1 ex., f 0,10; 
51, nr. 4458 Conus amadis, 4 ex., f 0,40; 
51, nr. 4464 Conus ammiralis var.c, 1 ex., f 0,40; 
51, nr. 4477 Conusasper (sulcatus ), 2 ex., f 0,10; 
51, nr. 4506 Conus canonicus, 3 ex., f 0,10; 
51, nr. 4511 Conus catus , 6 ex., f 0,30; 
52, nr. 4539 Conus deburgiae , 3 ex., f 0,50 (onduidelijk); 
52, nr. 4565 Conus figulinus var., 3 ex., f 0,10; 
52, nr. 4576 Conusjustigatus, 1 ex., f 0,40 (doorgehaalde soortsnaam); 
52, nr. 4594 Conus hebraeus, 8 ex., f 0,10; 
53, nr. 4636 Conus mannareus , 6 ex., f 0,30; 
53, nr. 4644 Conus miles , 2 ex., f 0,20; 
54, nr. 4702 Conus puncticulatus, 3 ex., f 0,10; 
54, nr. 4712 Conus quercinus, 5 ex., f 0,20; 
54, nr. 4735 Conus stercus-muscarum, 6 ex., f 0,20; 

Slotsom: Schepman kocht voornamelijk verschillende losse exemplaren van duurdere Conidae
soorten. De Vos tot Nederveen Cappel kocht voornamelijk kleine aantàllen exemplaren van de 
goedkopere Conidae-soorten. 

Bijlage 8 

Honoraire leden van Artis 

Uit een bestaande lijst van honoraire leden van Artisl) zijn alle namen gehaald, die in het 
chronologisch overzicht 1838-1900 voorkomen. Van de meesten is het honorair lidmaatschap 
reeds ter sprake gekomen. Na elke naam volgt de datum van benoeming, zoals deze in de lijst 
venneld wordt Tussen haakjes worden eventuele recente opmerkingen vermeld. 
Banck, J.E. 14 januari 1867 
Barneveld Kooij, G.W. van 6 januari 1841 
Baumhauer, E.H. von 24 mei 1848 
Bemmelen, A.A. van 30 april 1877 
Bik, P.A. 8 januari 1844 
Breda, J.G.S. van 23 augustus 1842 (3 augustus 1842)2) 
Broekman Lzn., P. 29 april1861 
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Burgersdijk, L.A.J. 23 augustus 1855 
Capellen, G.A.G.Ph. baron van der 
Chenu, J.C. 1862 
Clifford Kocq van Breugel, jhr. J.F.H. 1857 
Crab, P. van der 23 maart 18743) 
Cuming, H. september 1847 
Dalen, C. 16 december 1840 
Donker Curtius, J.H. 1853 
Dumont, J.C. februari 1852 
Duymaer van Twist, A.J. 
Engelberts, E.M. 
Eyken Sluyters, T.J. 
Gevers 
Rekking Jr., W. 
Herklots, J.A. 
Heukelom, H.P. van 
Hoeven, J. van der 
Hucht, G.L.J. van der 
Jaski, B.C. 
Koek, H.M. baron de 
Koopman, J.C. 
Lansberge, R.F.C. van 
Lennep, R.J. van 
Lidth de Jeude, Th. G. van 
Liénard 
Maitland, R.T. 
Man, J.C. de 
Martens, jhr. J.C. 
Martin, P.H. 
Meder, J.C. 
Motoske, K.R.M. 
Mulder, C. 
Muller, S. 
Oltmans, A. 
Oudemans, C.A.J .A. 
Perez, P.J.B. de 
Planteau, P.R. 
Pollen, F.P.L. 
Reinwardt, C.G.C. 
Rochussen, J.J. 
Roduner, J.H. 
Ruyssenaers, S.W. 
Rijckevorsel, H. van 
Schill, T.F. 
Schlegel, H. 
Schubärt, T.D. 
Serière, G. de 
Siebold, jhr. Ph.F.B. von 

29 april 1840 
1853 
22 augustus 1842 
12juni 1874 
september 1848 
25 april 1864 
16 december 1840 

22 september 1843 
1857 
24 oktober 1849 
augustus 1841 
11 november 1845 
30 april 1877 
1855 
oktober 1844 
1860 
16 december 1841 
1856 
1854 
11 februari 1840 
29 mei 1844 
1861 
augustus 1843 
19 maart 1860 
22 oktober 1866 
4 mei 1840 
20 januari 1841 
26 januari 1875 
9 juli 1851 
2 juni 1851 
1 februari 1858 
8 februari 1840 

23 januari 1843 

Six van Hillegom, H. 1838 
Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. baron 1 juni 1852 
Snellen van Vollenhoven, S.C. 29 oktober 1855 
Temminck, C.J. 10 augustus 1838 
Teysmann, J.E. 
Tra Kranen, N. 
Vekemans, J. 
V erreaux, E. 
Verreaux, J. 
Verweijde, M.C. 

5 september 1859 
20 juni 1868 
3 november 1862 
3 november 1862 
11 augustus 1841 

150 

5 augustus 1838 

(1851) 

(30 november 1842)2) 
(27 juli 1842)2) 
(6 januari 1841)4> 

(moet zijn: 1840)4) 

(klopt niet met briet)5) 
(6 januari 1841) 100 

(1850-1852) 

(1841) 

(27 juni 1864) 



Vries, Jeronimo de 
Vriese, W.H. de 
Vrolik, W. 

9 juli 1839 
13juni 1839 

(17 augustus 1838)6) 

In dezelfde lijst worden ook enige leden van verdienste van Artis genoemd. De onderstaande 
namen komen ook voor in het chronologisch overzicht 1838-1900: 

Albarda, J.H. 
Kruisin ga, J. 
Lusink, J.R. 

1) GAA PA 395.2558 
2) GAA PA 395.101 

februari 1877 
april 1869 
januari 1877 

3) Van der Crab werd in 1870, tijdens zijn verlof in Nederland, het honorair lidmaatschap van Artis aangeboden. De 
hier genoemde darurn lijkt er op te duiden, dat hij het honorair lidmaatschap pas na zijn definitieve terugkeer in 
Nederland heeft aanvaard. 
4) GAA PA 395.100 
5) GAA PA 395.185 [Reinwardt] 
6) GAA PA 395.185 [Vries] 
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13. TOELICHTINGEN 

Toelichting op gebruikte afkortingen 

AB= Artis-Bibliotheek (Amsterdam) 
cat. =(veiling-) catalogus 
GAA = Gemeente Archief Amsterdam 
ITZ ""' Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Amsterdam) 
JdC ""'Joumal de Conchyliologie 
NA = Nederland's Adelsboek 
NP = Nederland's Patriciaat 
PA = Particulier Archief 
RMNH ""' Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (Leiden) 
ZfM ""' Zeitschrift ftir Malakozoologie 
ZMA = Zoölogisch Museum Amsterdam 
ZMA Moll. Arch. Nr. =Zoölogisch Museum Amsterdam afdeling Malacologie, archiefnummer 

Toelichting op gebruikte literatuurverwijzingen 

vBJ, 1939: Benthem Jutting, W.S.S. van, A brief history of the conchological collections at the 
Zcx:?logical Museum of Amsterdam, with some reflections on 18th century shell cabinets and their 
proprietors, on the occasion of the centenary of the Royal Zoological Society "Natura Artis 
Magistra", Bijdragen tot de Dierkunde 27 (1939) 167-246. 
BdH, 1952: Bierens de Haan, J.A., De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-
1952 (Haarlem 1952). 
Dance, 1986: Dance, S.P., A history of shell colleering (Leiden 1986). 
Gij zen, 1938: Gijzen, A. , 's Rijks Musewn van Natuurlijke Historie 1820-1915 (Rotterdam 
1938) thesis. 
Horst & Schepman, 1894-1908: Horst, R. & M.M. Schepman, Muséwn d'Histoire Naturelle 
des Pays-Bas. Tome XIII. Catalogue systématique des mollusques ( gastropodes prosobranches 
et polyplacophores) (Leiden 1894-1908). 
Maitland, 1863: Maitland, R.T., De museua van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura 
Artis Magistra, op 1 mei 1863, Nederlandsch tijdschrift voor de dierkuinde 1 (1863) XLIX-LX. 
Van Seters, 1962: Seters, W.H. van, Pierre Lyonet 1706-1789 sa vie ses collections de 
coquillages et de tableaux ses recherches entomologiques ('s Gravenhage 1962). 
Smit, 1986: Smit, P., Hendrik Engel's alphabeticallist of Dutch zoological cabinets and 
menageries, Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der 
Natuurwetenschappen nr. 19 (Amsterdam 1986) second, enlarged edition, prepared by. 
Van Steenis, 1950: Steenis-Kruseman, M.J. van, Flora Malesiana (Djakarta 1950). 
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·A..Id DCI •td )!ocÎrt, IJ)I:t U C!O"t l<;lrCLcJ; ÎIC.Od , i11 oica r ,-d 

u..a llllftl 4.1.4 Vr{ti f !...a•tn i:IY~ t'CI'UIDC>l U ''I""IU 1 
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K.ABINET 
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DOUBLET-SCHELPEN 
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Ct!Z..'Z:WC: HOOl\E~S; E:OR.A .\L E~ %U -CEW .\~SE~; 
ZE& E.!<i t .O-"D· DIER.EN ; ~JA.LACSl PEOil.A 0!:1... 

POICO, EK BEZO.'\R.-ST&t~Z:~ &c. 
Of:trb«rl1( &~JÏ!Ill'trr" Oritnual;"'t 

DOOlUTEE.'iÈ;N, ACAATt~ 1 E~ t.OELE- CtSTl:E~'TE~S; 
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Vti.DU.t lOSTUA.\&Ktt.Dt:'f &c. 
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ÜM WJlt/1 ~~~ JYrl !iclt C.jirtB;t H~ 

A R N 0 U 0 L E E. lt S, 
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~::-~===-C.~CI~~':.·~~ 
1. C. FtTH. 
Vl. H. 11 1 NOL\ 
t . TlDU!A:-i, 
éa T. AUJ'YM. 

CAT ALOGQE 

I ' Dt1 CELEBRE CA.B!N!:T' 

D E· 

Ç:~:'~:r ':)~':~:.';;? -~ ~'- L , L · E;~~ ·s 
: D E. · r)·_t.f:. 

p .. ~ ~St Llll..lll.lt 

L uN CLEEF & B. SCHEURLEER· 
QV u O.IM-[• flinn>w'" ,.,..,.,.._.(eû,-

1., ,_.,. 

(D) (E) 

GATALOGUE 
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c;'Hiftou'l! !'-!aMI!'l!C. Vo,-un. Pl)(fe. u'un• Cor:ec. 
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F:v.IPNI'C 91' 1WC:S anuq:.:cs &rnt'IÓnDel & -..s reï n'a . ~!2 

IYO:rc, mu:re. cror.u. bu"J &c:. 4'U.!~u~ë:s: 
ol"ocm-zrc;~ m mof4!q:.:e: 

De p:t:Ttt rsi'llt1 ~,.t:aun & m«~ tn nclli!! & e:: 
;dicl: d~ ; .crrcnca Prcf~ C\lies &: f:..ci;c:::s : 

_De C'CI'Icûcës • cippe:s ~"C.. 

. 0.: eo~ll~ &. de minen=1 

i\-1. ,'\RNOUT VOSM :\ER; 
!:>e ro~ '""!'.! CorJrrr,., taS._;<: $. ~rSç. ~ ~n~cro~n~;• 
~ ~e NuUIU ~c k &~ 0J f~e"lll' Oi:' roo caboOft .s"H lr:n.I'Q 
~atl.>NIIt. Mcmbte de J ~Acadtm·e ln:peti1 ••. Correfponaanc 
de I'Aadfetft t ~e (citflcrs ~ P~ns • .l(embre dt: celc ~ 

~.="~~u .~e::a .. L.i~u~ · l!t ~-liWaruc & ~ 

D~nr la .VCTl:(Plbr.qac(c rm· ~ I. rm'fon cSu'.dct'um d:lnJ ,. 
ilw;• ;::o"wWwt, lt · l7 bhn JiCO. & ,D.~t~Winnlpa: 

·B. ·· scHEURLE.ER 
,. ' • • • ' • • . I 

· " · : . : ·LilrWr·I ·•Ht:IJ'' 

Plaat I: titelpagina's veilingcatalogi: (A) A. Seba; (B) W. Baart; (C) A. Leers; (D) J.C. Brandt; 
(E) P. Lyonet; (F) A. Vosmaer. 
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I"apiUons de oWt ct de jon, üeuhots d tntrts lnutt!f, 
de plw Ol"sallt ~a,· CcryuiUa, Euillc:s, 

Couils, Pttrifiot:Uia.s t l fioên.u, ttc.. etc. 

4d&IM pN' '" k tril liMit Sar 

J 0 A N R A Y E, 

DE BREUKELERWAERT; 

I Al!STD.Oül 

Le 3 da mo1.1 d.e Jlli.Ue-t ~827ctjoVIl1Ûn.t~s 

.... • u Dntidt. tl• tlifwat: 

~. """' la rw .W. ''DWIWx.V#INd .t &pü.n
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Plaat 11: titelpagina's veilingc~talogi: (A) C.C.E. d'Engelbronner; (B) J. Raye van 
Breukelerwaard; (C) J.G. Vmgt; (D) J.F. Barendsen H. Hagen Dieperink; (E) H.W. van 
Rossem; (F) H.W. vanRossemen een ander Liefbebber te dezer stede. 
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GONCIIYLIBN . SCIIEDELS "" MENSCIIEN '-" DIEI\P.N, SI\E

LF.TTEN "' VJt; n VOilTIGE Dlf.II~N" VISSCIIf:N. CIIF.
MISCIIE Pf\AErAf\Al'EN, nnut~s u."~Uï GLASWEI\1<, 

PIIYSÎSCIJE ltiSTl\UMENTEN, ,,..u.l\u:tor:r. r.tl'l un~oe u l'fT~,.o 

AliCfiOSCOOl' u!l PLOSSL te Ww~t•n, tUII<il \'ARIA'S 
I~' t.t:f11 uu.11chun ruru OOSTLNOISCIIB UOUT· 

SOOilTEN, .~ouno1 nu rnuu1 KAnelf TOT n•· 

c1~c u~ Nuull..lut:. t :n . J t'll. 

C. G. C. RE IN IV AR D T, 
Emtn"(ul rroftuor GG" .Ac L~d~ehe 1/ooattcllool, ft jJ,/tr dtr 

Ordt ~~~ den Ncdedo"J'cllcn Ltturv, Lid t·m• vtrschitft~td' 

gtft"d' GenootscMppt" "'*-=· '""· 
Al helwelk nrkoci1t ui worden 

op tien 5 en 6 October 1854. 
dMt de Doelr.htmJel•ren 

r.. C. 1.\N ll!R 110!~ t' !. I. 01\ILL. 

n LEYDEN. 

iVonutfll!J titu \ Octnbtr ran tltJ com-midrlnl)s tn tor 'rntuniddruJr 
J llfflf :nl Ql/rs '':in~ lij n, teil lwi~ rnn tl1"1J DIX"AI•t1 1f11tl4tlr 

r.. r.. f.\~ OF.R 1101. ~. 

(B) 

OE& lUtltliOULS COlO ÇtC'Ql'OITIO:'I'ttl\01: 1:'1' U')I')G ST lrU :< Cii\UU. 

BIBLIOTIIEEK 
n• WULZ!I OU WEL·lDtU:ll 11000 CtLtU OU OUI 

s. J. nnuG;,L\i'WS. 
n.JJ~ l,r ~ ••• J,._ ,v,~/4,hln Lu ... ,,. SI. Jau , rn ~. 

&o</.A .44tltur rs c.- !tl Ltf'«' ru Etr, Gn•~ruJ JJ•jntn . t••t«· 
In• G~uJ rn k Grwt,i. . <l•tul tkr Jr•a rs J/uuw, 

H~ur tl UpitA, "'· n.:. 

(Onrltdr• du 2t .hi!J 1811.) 

•ltii J 'I'OOIItO'IIl:f l OOI.TiioUFtLUI.l Wfllltt:'ll Oftll 

IID©7 /A ii'JO~, 
<•••fbij tt•ll• tll••b••41J JU~IIrt-rre br\ .. ra ••• 4u •rn

•rr•••4n C. Ll:'l:-t4t;US), 

l! AT !.:U ='.L! ~ :-:E G~S:!-::Es:: ; I3 :: ~1 G~:-; ::E~f:~~ : : E. 
lUlH Ot tUIÇt 

GODGELE[RD8 . GESCHIID·. DICHT· E" LlTTERI:U~DIGK rrE RKE~. 

PRENTWEHKEH, PRS::TEH E:l FG<lTRETTl':H, 

üûüOLN EH Zü.'VLRLH PElHil:li:i:!l EN Hü!lït::l. Ci.iilHf.ûL:~. 

1\ihROS;;.GlE.U E!l 'Vt:?.S~ ;ii i. i.. i.I:CL Vû ûtt·w· t;, jl:; i . 
MOOII:NS, ICMtLPlN. II:OTISOOII:TlN, 

.I WiltOt 

EENE HELA... .... GRIJK::E UTliOLOGlSCHE VF:RZAm:: Ll~G. 

trko•UIJ , •• .trc• II•••C.r"• a.u Cr••••• .... , 

/leUr DOEICENH"'-STE.V r111 ta,.d~t.,.e llA§TF.~. 

CE!CIIIlT TOT U"GI:"IIö T.\:'1 fOO"\Yf.IIP[:t DER !'1\ T. IIISTORit . 

De nrkoopioç ui plaats htbbto 71aaadaa 11 !lel IM$8 en 
..-Jer •olgeode dagto, de!J o•middag1 ltn ..-ur are F'u'~', 

DOOa •• tn Jt't' lll '"' 

GEBROEDERS V!N DER UOEll, 
Dod.hudtluu h LeJdu. Brttdtlltllt. 

... Dt lt.IJk.d•&'• tt••• 'l't1Gid4 •r •• erbltnU4t '•• lltt •a~•l•l· 

z-.,.u• J.s c~,., •. 

CATALOGUS 

ZEER DELANGRIJK:E'" ·· 

DOEKYERZÀl"ffiL!NG .. 
NATUURLIJKE HISTORIE, 

COliiCIIYLIOLOGIE 

EliiTO<IIOLOGIE, 

R~!Vl!'IS u:u ~tr...J...~Ckl1U WEUElf 0~ BOI'ANIE. 

(w.~.unu na o1oon WD.Dl( ,.._.'( DLUME Blf ..SIEBOLD,)· 
z:ilrlo1 oTn MINERALOGIE, nt-. ,. 

n-.~o...sJu HA :UIL TON, CAMPI PRLEGRAEI, T. ZrETEN, enz.. 

~eeltelijk nagelat.ea door den Wel·Bdeleo. Heer 

. G. 8CDEÎ!Pli~KER, "\l'0 • 

I• ÜN• luli/Ji.r U .IAikrM. ,. U4 . .". tnc"gt ",«r~ 
G~. 

tlf DOOR UN L'C'DE& Gr.LEERDI JIIER n UlfDS. 

Waarnu de Verkooping gnciuedeo zal deo 25, 26 en 21 
Junwij ~855, te A.mstercUm, 

door tn tea. hlli:e nn deo. · J3t,ekhaodelaa.r"' 

, Fil.EDERIK MULLER. 

r. kliçtig~ M&&Dd&S eo Dinsa-dag dR 2! eo U J011-rij
1 

ttealO- S wa. 

AUSTEBDA~l, 

FREDERIK MULLER. 
1S55. 

ne CataJogus is À u Ctnts t.e bekomen. 

l ' .\TALOGUE 

BIBLIOTIIÈQUE 
DtL.mstl: r.>.R 

111'. C. J. TE)DIINCK, 

(C) 

•• , ... "'-"' D""''"'~ "• .v.,;, 1/'0irrtort "'•'•"'" '" Por•·4u 
,; u • .u , ~ -h-l •• ,. J.t: r~,. "• Li·• /l',.. .. u.._i, .•• ..J,, '' 

,,.,.", .. , J«l;t;, SIM.UU. 

4o~l /,, r·cnie a1erf1 lietf 1~ Luncli 21 Sepfr,o~?re lS5S 

d de11.r jottr8 8tlir.:aul8, 

·hn ~ la muisnn ,Ju J,:ruoL. (cnlréc ~ u A.lrnarlo.l. w. I\'. ~·- n .) 

P.t.l Lts t.III1.1J.U 

B . . J. Dl\lLL r.r V.\N DER HOEK rn~•rs 

LElDE . 

F.rr,..nirii'Ht 1"1'71dn,fi 2~ "" &nudi ~!> Stplmbrt, dtf111is to 11tvrn 

" " mttl"'· 1"-"l"'n 1 il"ffrr:r •1pri-1 midi. 

Plaat ill: titelpagina's veilingcatalogi: (A) C. Dalen; (B) C.G.C. Reinwardt; (C) G. Scheepmaker 
Wzn.; (D) N.C. de Fremery en T.D. Schubärt; (E) S.J. Brugmans; (F) C.J. Temminck. 
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CATA LOGUE 
{al\rrtiaalris - ilra~n r rlbirnraamair 

D' INSECT E S 
J:T D'JL'TRts OBJEn D' DISTOIRE lATUBf.UE 

d'unc petite m3is iotéressaote Diblioth~-que relati\·e .au.x 

science.'\ uaturelles, spéci:~.lemcn t U l'Entomologie ; 

Jlr • .&. J, V.i.!V ETlfDIIOTElV 

A ZVT~HEN: 

DCIII'T 1...1. l artl PtiiUQll t U~U UtU 

LUNDI 14 OCfOBRE 18Gl et jours su.ivoots , 

J . VAN BAALEN clt FI L S, 

n r.u. Lr vnrrnUr ou ~to·ur1U 

BURGER Jo SCHADEE , 

' 
--~TiTi": -

,J, •'•II . / f. 

.· .. 
VJI. In •-wl~•. ,U iJ,.,..el t~ z...~~t.... ~I", liwt t , n-1 Jftl1 

L· • ' •J•r~ur , J. 1 ~ 11 O.t.&•t , ~ z..,,..,u J . ""' 8\..U.• A: fu.a, ~ 
h-'lul.•. 

(A) 

. A CATALOGUE 

MOST cnOICE, Y!LUA.DLE AND EXTENSIVE COLLECTION 

SHELLS,_ 
A VERY LARGE :SU~rBER OF F.XCEEDJN(jLY .lÁ.BE SPEC[ES, 

Some tJJli'l.ue, 1.11d all io the linut ~i bie ~aruliûoo: 

THE 
::.. 

LIDR ARY OF CONCHO LOGI CA L WORKS. 
tfniCU WTLL BE I!IOW BT ADCTJON, BT 

MR J . C. STE VENS, 
( I I 

n m• oa2i i.oows. 
88, KJSG STREET. COVENT GARDEN. 

O~ONDAY, 24lh __ or APRIL, 1865, and Five followi ng Days, 
0 .4.1 Ha.lf·pod T.:tlN o'C1ock p;uüfly ~~~:~d11 D11y, 

WITHOUT RESERVE, 
!T DIR ECTJON OF tiiE A.DWJ)IIST S.TOJ\!1 OP TUE UTr. J . DEI'ii"I!I:Otf, J: o4. 

lf• J M .;tood T o o DI J I ,.ioo _... Uo.,;io~ ot SN•: CaW._..n ( ) t . owll. Hl.llro..lllo to 

p•11'h utnt,) llld ol Mr. J . C. !T[t'f:]'(!, !J&, r:; ,ot Sar..l. COH111tt Oud"t : i! tor tbt CoUttry, 

•r . .... ~o.i.., fo•n""' st....,.. '- ,. ~ : 
A.J.OttRolllru , Printtr, !o•lll~l":-•!trf<'r,Scn.od, \t' .C . 

(D) 

C1-\... TALOG U S 

Kabinetten HORENS en SCHELPEN , 
I( a pellen en Tor·r·cn , 

f'n ~n<lct<l! 

Z il\·crcn-, [\·o ren-, Kopere u-, 1Jron1.t'H-, ll oulnu
r n :uulf•rc liuu:o~h\' l'rkr.u , 

tort antiel.: "), m()< lcrn , 

ANT IEKE KA ST , W APENS , •nz. enz. , 

JACOU V/I. ;\ \' O l.U:i'-1110\'t':~. Jr . , 

\OK \1\ .\}f Al' A I \ \N Rt:t:t'liAJ.:I : It, l' w 

.-:. W. \ ' \S t. \ .\ R::'ö, 

1. VA !I BAALEli .!! ZONEN, 

op OfN(;SIHr. 29 JUI.IJ ldG2, iu hrt l.ok.t .. l tl~r Puhl; ~ \,... 

\'rrkmf>În:"" 0? ·k c:eldniCb .. laoll" , 

TI·: ROl TERDAAL 

AJ\n t• 1ltt1 o p 11 .\ AN D.\ 0 28 JU LIJ n n d " l YOO"III •I.lel! t lU 
tot dit <J&rD.I .J \1•1• 4 u.re 

CA TALOGU E 
DE LA. 

(B) 

BI BLIOTHÈQUE 
DE rr.o 

M. Fr.·Wilh. Junghuhn, 
0(1t:/tur it uitnt:t J. l'llc ttnict tlu Cov,trntmtllt :\'it rlaJJdDil 

1W.r lfllll• Oritt~ tolrt , t it. 

DONT LA VENTE AURA L IEU 

Ie 22 cl 23 ll3i t8Gä , i G hearrs du soir. 

MA RTI ~US N UO O FF , 

LiJ,,.;" ;, Ie 0 "1", It-.dt~ U, 

·- --=--t-o·•~· '' 

11 y :'\\1 n. ex posilion des llvrts la. 19 ct 20 "b i d l! 

10 : l 1\ hc-nrcs, el ch :\qoe jou r de la nuto de 

9 beu res ' m idl 

(E) 

OATALOGUE 
•u 

BIBLIOTHÈQUES 
. trh· i..aUrtuiJIUi et propre:n!.t!!tt f'OBI!rritt 

.BOTUIQDE. D'HERBIERS 

AIN81 QIJB D'U~S COLLECTIOl'l DB DIVBfta 
OB.J E CT• D 'HI.TOIIIB l'IA'ÎfJaBLLB 

B T D 'AfJT&E8 .AB'I'ICLZ., 

Mn." W H: 0 r: .. V R I E SE ; 
p ,..Jr,., . .. ~ /J.In •r- è ru .. ....,.,..u 4. z..,..r.,, Jl,. • .,,. 

0 

it , ;'._.,_, 5Hfifh U!N~H. 

~·ln R. n. T., ors JJ OSCB . 
~, ... , • Jlii..aM • CM cr;;.u,,, JJ,aM, ~.~ 

1'-"" $.aru. .. , .. UJ. 

., 
i:.a 'ft~:~ te aua liea Ie l!:nued.i U )!'an et jow.n u.in.cb Ie m.ati.a 

i. U h.eu-u ct l •~•oir i.! lleo.re. trft p~. 
u á~~cil• de 

'I A !l DER HW:: 'FR ~RES. 
UM"\ IIII l \ .i LU Or. 'IS·i·fiS L' HÖU.L DIC 'T U. l 

(C) 

CATALOG UE 

HUSÉUll D'UISTOIUE NATURELLE 

Ie Dr. TH. G. V A.N LIDTH DE JEUDE, 
~e- •Ï•••• 

r i Of U Hl'l PC ZOÖLOGlt [T D' .l ~UO)IIt CO)( t.Li f t. 

1 L." C~ If lUnf o't:T &t. ~;IIT. 

Doot la nnte pubtique :1ura lieu 

L ll~ DJ, Ie 30 Septembre 1867 

tl In joQn sain ns 1 

de rn MllTn da matia jusquï 3 htnm et dtiii.Ît 
dt relt"~• 

unnt Dl 

KEMINK ET FILS, Ubr.Ure! , 

Juu Iu Sal lu du M uév m, \Ç'ï tte · u o a•en 

Cin se l, pr ts de Tiu li, ~ Utnc bt.. 

~ 0.. lH Mjr~ __ , "PW• 'fDIDftEDI ... I AMEOI , 

le t7 1t1 U,..,.._. IM7, 4ot,.... lf ....__ M -•o. 
J ....... ,J ._,_ 4. ......... 

I.e. P"- ~ ~UMrw.-t rio.it• .. --- .. ...,. 
tihl ie . ... . ,..... 4'• c.:.:. Lil ........ .,...... .... t. 

(F) 

Plaat IV: titelpagina's veilingcatalogi: (A) A.J. van Eyndhoven; (B) anoniem 1862: (C) W.H. de 
Vrieseen R.B. van den Bosch; (D) J. Dennison; (E) F.W. Junghuhn; (F) Th,G. van Lidth de 
Jeude. 
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CATALOGUE 
Di: U 

BIBLIOTHÈQUE 
(IB.!o.logie ~~ paléoulologi<, !;iuloi~< uah•nllc 1 

ji;cicncu' mibicah•, <&himiC', flh!! si qnc, fn" ... 
•h~matiqucs 1 ':to:lronotnic , fil~~onu.o _crihJ b1_1 

tJroCc""'"~ P•l~n .. <!>ampc~ . J 

o& nu 

M. J . . G. S. VAN BREDA, 

L L. lt., !'11il l'( • t. ••q-.. w.4.D•~« ,Pn~ltunr.rm.alli~•••mle.Coiiiiii'M'ulll•l".n" 

lila la c.,,.. .. Ja .~, .. . S.CrUmt f"'l''ill .. t 111• b Sx•U• llollnch llt lllu 
Sc_,. ' lltriom , o.,.u., 111• ll u~ Tor lor , Ute~~b•• M 

,.,,._" SoctU4t lf'Uin &l t . &lf . 

LA •n ::nr &.1.iiU CitO tJ: M!"I'ICREDI 10 J U lJol J:T J OIJA3 SUIV .UfTS SO l.:S 

LA. Dll'lf.CTI O, ET A.U OOW ICILE DC 

VAN DER HOEK FnEnES 

'lirOSfTJOf'l l! ' LlJI'DI 8 IT Ll KAJlOl Y J Uli' Dl 10 ~ S neti ftU. 

L E I D E - 1 R G 8. 

CATALOCUE 

(A) 

CATALOGUS 

C.IT .ILOGIIF. 

Ul LA 

BIBLIOTBÈQUE 
D~L.\ISS(E P.<R 

M'. ,J. VAN DER HOEYEN , 
"' ,_ .,. •• , Jl_,~ .11•1·• PluiM. Mt. u JJ~. D.c~ ., Pr<(u~.., ë r!'•i-"11 i.# 

«ri•· O..• tUr t.. rnro •• L••• ~,·,~L , Cu•-•.-~~ rEt"t."__Jain 
;. s.J•• . aw .. t~ •• t .,jr, 4• u •• •• z.,.,.,.,,. i• 6·•·· .w-~,. 

û ,I"'""' S.,..l,,;, ••••'" Ût P•r•·6U 11 it r E lrl"f"· 

áo11t lo \'Uit nuro lieu 

lt r uártrii 2~ tul Sn mta'i 30 JanLifT l6G9 , 

Ie muin • lt ht:uru t:t l 5 beutts de rtluëe, tris prtsisu, 

duu I• mi ÎlOD du dtrunt {tntrte Boommuit (O ijnl. \V. IV' , N' 184). 

E. J . I! RIL L, 

frpoUlicw 1ft1 (' IGJ!Ch'.l, f''ff"ftt'I ÏU, ) / it:fOJCOJHI tfC. , Jlan/i t ~ Jar.Nr 
" " " Livrf t . JltrCTMi !0 n J.,,..Jj 21 )t"•cirT . 

.kptt., 10 loNrtJ Ju rna fl " Jluqta'4 lr6U ltrur~J oprts IIMdi. 

CATALOGUE·DES· LIVRES 
··:.:. : · 

dcfligcn cu ) ;:our · i~ ondc1·1tuudC'n 
~-, n:lïisToinÈ NATURELLil 

DE CO-QUILLES 

DE LIVRES 
~U\ l."lttqOJnt·: .~A TlTtEI. I.E .. ~f1)10Ir.ES ETC. 

IN B 0 EDEL, 
tllgdtlra door ,. jjln dfa Wcl &.ld;"bort ll lt rcr 

F. VAN J!EUKELOM, 
11'.t., llll tOO I& <UH• • 

J:..IAAfiLE N <'ll ~U,V El!: I. .. EN, 
uit ' -"r• rt l1hfiU ft' u\ 11 u .hlrt\ lll•mt t la;.rr;..-•. 

J APA NSC II Lo\K.WERK. en urdere KOSTDAARUEDEN, 

J&••••clll, O•• rr•••clll 1a J: ,.a thclll •u••• I:CTSCRVIC~II:N 

t'D t •dtrt' rrccÏtii ,O 1'>\ld~ r•th eloo 

·. DE MBDECTNE 
. --·· 

: o.C n:U:" 

{B} 

1r.-. .J. 1 ' fl fl 11 11 111~ , . E 11.(;,_ 

PORSELEINEN, 
T:t rél. C!ll Jk-dtl<!llnu<!n , ,\ull<!ko U1111l, t'rnchllgo 

HcTrJt lt'r T ntlljlt'll 1 

:;.?J:.:Y.':i?.':T;A -ifÊ-ÄKLo~~ ... 
·""·'" .. a~, COJrn.lf ....... v ~ •• ...,.,.. Jr•rnu.u .. ur»S ; 
.;.-:. / ~ 111 L'o~tubt~: HU.U .U IIC:I .. t. ft 81 PLvwzvi. IOCiftÛ • • 

Ir )l:lr•li ·! .\, rilllif·! l" tj our.; "•tiT:l td . .;; :\ 10 laf'm'r:-t olu 111!\IÎu 

t• 1. i\ Ij hf Urt''ii •Iu "lli r. 

.1 . \' .\ "-. IJ .\ .\ I, E .'\' « F ll,s. 

{VAN j-f<><CEL ~ f':~TJESj. 

Ivo ol/ ., \·(J · ,.,J,ru/~lllw/11 ,." (ktJtt'll•klllll• lll~/ · . 

:i- ·J,,eJIIII•l~l·nfliii~CII. 

ROTTERDAM. 

---~--

1: ll TT Er. IJ ,\ ~ 1. 

ll)';'!.. 

(C) 

rr ANI NO V!H lltltNIJARUT, 

MEUBELEN 
U• JlllrtiJijC' fljno \1' 1..11( 1 ttol 1 trol 

Dinsdag 23 Juli 1872 
u re lcn4e 4tln. •r• foer•i oltb; t l.u 10 •~, in hC't b Ul I ou ., 

liEIZWSGHACIIT OH:fl llf:r liOJ,EH.In, 1111 IC.~, 

COM!IELIN to RICHARD. 

8. l••Jtrhiu• , P. L. P~rlA•••• . J . W•l"l•itt• , J. P. A. A'tlrdod, 
r. J . r.,.H tl, A. U. lhd're r• T. 11. J. Our, 

Dol Cthl•p• lo, 6 10 C.et •-• • • ,l,..n, t. ., •• • ;;, .a lo ;j 1....,., ~ . 

J.hkr l.,n u ue \rt L.h•l "''' ,,.,. ;,~, Vuhopi•(rot, '"'"''" : 
HtT OVD:t Z.UDS H :ttJ\tN·LOGtM tN T. 

& 11 IIC D A 0 I: No 

ruT111.r1•n • vru•a.c 1• "'" ' 
l'u'""', ~-'• •••• •o •• "''""'• 82 .I • U ae7•, ... to ,,., J •n . 

(D) 

-- ~ . Pf\Y~ru, ~ nc.,, .t .'· 

:nf: 
D'UN. Döar:EinrÉN•'I.IIO!JbEbiNE. 
. . :· ... · i~: : .. ·.~:; ;· ~.: · ;;·:; . ; .:;, ;; ~·:·.: ·. : ·~:,·.''-· . i: .. 

Vl!li1!.;.: 9-14 ,DÉGIII!IBRII;; l872. 
···=t,. '-.otr ·à • lle.ra, 

. ertu" o· .. •f" t" l Îl'' '' '"''-

Su,i;· [e · .Ro.penlnti-g ·· N.._::78. 
. ..... -. . . .:~! ·~~-~:.-; : ··',;- : .:.; .. ·:.{~! ~· ~~ ... : · ·~~··.~ . . .. . 
~#, •.• u ... : "., lie-r•• 'l"n.4".•"' ~~ IJ•-·-u ·'•· • · ., . , 

· ·~~ ...... :,: :.4.p..~ ,10 """~,..: 4;. ·~";. :J~~.~·· • 
. .. '\ !.!J·,;...,...c, :~•F•••'•"· .. -:;!.;. , 

"\j ;:: 1~ ,:,;,) · ::,~?hi·0/: 
::;;"'·:;,;l:t,,. ~~ .,; 
,r." ·.rt:·L1t1Jl2 .. , 
Êi,<gerR"j'itL·~ 
~t.;-:,~~ ·~· · ·· 

(E) 

Plaat V: titelpagina's veilingcatalogi: (A) J.G.S. van Breda; (B) J. van der Hoeven; 
(C) J. Voorhoeve H.Czn.; (D) F. van Heukelom; (E) J.A. Herklots. 
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TB"E CB~IUU.TED . 

Colleetien or SheUs rormed by Mr. H. C. Roeters y~ Lennep, 

"ALYA~t. !t A ;:s D lt!l7!tN; ll! tl O~OL b.I!C Yl Ot! 

SHELLS, 
A LARGE NUMBER OF EXGEEOINGLY RARE SPECIES, 

Some unique, acd all in tbe 6cesl pouible eood ilioo. 

\\.'1-ltCH WILL DE: BOLD DY AUCTION, BY 

Mr. J. N. EVERTS, 
!111, Putier Hom, TI!Uo, neu O!I!DI!I, HoUI.Dd. 

On TUESOA Y, 18th 'o( JULY, !876, .1:-... foliowieg Dsys. 

, .. , M 'ri••.d ~" 0.7 PriH. ;ad o. tba ' .<PI"Cdap •I !.Je. C.l&l....- \o W lt._. .I 0 . 
B. a._......,., U, Gr..t iouall S\l .. l, l..oo4.-.. 

T. PIU•II6> C1,. ,,_In,,""., J) , rnllt Sllul , S•.W, ~ •• W. 

A) 

CATALOGUS CATA:LOGUE 
'· ..... 

CATALOGUE 
DES B!BL!OTIIÈQ OES !MPORT!NTES . 

sva La 

SCIENCES NATURELLES ET EXACI'.ES 
Spécinlemeot sor L'outtROLOOit et Ja co~CH'TLtOL<XiU.. 

do roa :u. J.-W. VAN REENEN 

et do li. H.·C. ROETJ".RS VAN LEXNEP. 

Sociétól Soleoti4Qtutt.. - Rilt. a&t:ureUe eo aèoénl- M&mmi/U... 
- Ornitholocie. - Jehthyoloaie et ReptiltiL - B:n~moloeie-

- CotlehJliOIOf!.l. - P&laaoa.tolorfe. - Bot&Ai.que et 
AçieuJt\lttl. -Mtd.ecloe.- CosmoloJ1e, A.atronomie. 

- Kinu..J.osio. - Xathia:r.atiquo. 

La TeoLe •• (er::L 27 et 28 N'onmbre 1576, par 

PBEDERIE KULLEB 6 Co. • .A.!ISTZBDAK. 

ll~I'P'"'~· 329. 

Jou u o ' l!fiPtcTJO:'I: 2oC et 25 Nonmbre de 10 à 3 heotH. 

4l1Sl'UDOI. 

fREDER!K MOLLER l C'. 
·tSïo. 

CATALOGUE 
(B 

HORENS en SCHELPEN, I 'RÊCIEU~E ET SUPEIIBECOLT,f.CTTO~ précieuse et superbe collection 

..... U0!'11JU 

de schoonste Exemplaren, en vooral EXTRA 

GROOTE stukken ter VERSIERING van 
ETAGÈRES, WINKELS, en vele voor 

CAMÉES en GRAVURES, 

benevens fraaije antieke SCHELPENKAST, 

van Amboinahoui:, 

H. C. ROETERS VAN LENNÈP, 
16 Ttullo; 

wlo3nln do P.obliei:e Verlooping nJ plaats btbben 

op Maandag 13 J3nuari 1879, 

NIIlU'l7D VIlRB:OOPLOKAAL 

H. G. BOM, 
Wumouatraat bO 4• lt. Olorapoort 35, Amatu.!a.m. · 

Tc r.ien: b.fenJ:~:r 11 JllDoari,. •:.n des Toormidd~s JO w 3 uro, 

en op deo Veri<X'pdag T:Lll ff tot 1 Oie. 

·De c;ulogot it ' l 10 ,Cënr, Tetknjgbur .bij ,à on Bocih:~ndelur 
D. G. Bom t~akth.u b, B;~verkoatop. 

(C) 

DE COQUILLES 
(Mollusques C<phalés el Acóphalt's) 

DE LIVRBS 
SUR L 'TIISTOIRB NATOR~LLE, D'!RMOlRES ETC. 

Mons. J. B. J. VAN ROSENDA.EL a Dordrecht 

U Ytll'ta PCiaLIQCI &tlt4 Lll:O 

Ie Lundl !G mal et jour1 salunll •10' f1 hearea d11 m:\Uo 

tt ~ 6 beares da aol r, 

A U D02~IC:ILE D'tT DÉFUNT 

I'OORS TRAA I 364, l OORORECHT 

PU U LIIUIÏit 

A. EELTJES 
(). VAN BAALEN & F!LS) 

ROTTERDAll 

IS84 

.1. VI~. Ce•t, qul détlrualeat atbder la eoJieettoa 
enUUe, 1onc priH de •'a\lr-e .. c-r •• Ubralre Yead.ear, 
Jaaqu.•J. 8 Jo•n •••at lo , co••e•ee•eat de la Tf'-ftff', 

(D) 

DE COQUILLES, 
(Mollusques Céphalés et A.céphalés) 

D'ARMOIRES. 
de livres sur la eonehyologie , etc. 

f,n ·n~o:e p:'l.r M. l YONET, et ~ugmenll-e }.1-'\r M. 0. TOBIAS. 
:\ A)t~TF:ROAH, el .Je ,Jeux autrcs collocliun~ . 

Ventc puhliiJUC i l'hcilel •Ie ventC'S de 

G. TUEOIJ. HOM & ZOON, 
Keizusgracht prês du Molenpad, 428, Amshrdam. 

Ie Mardi et Mercredi 21 et 22 AYril 1885, 
)(' m::~lin :i 10'/, hcuri'.!S. 

JOURS D' ll(SPECilOK t 

~I ll, Dhnaurllt 1! et Lnoll JS .t.utl JMir.. 

(E) 

Plaat VI: titelpagina's veilingcatalogi: (A) H.C. Roeters van Lerinep; (B)J.W. vanReenenen 
H.C. Roeters van Lennep; (C) H.C. Roeters van Lennep; (D) J.B.J. van Rosendael; 
(E) D. Tobias en "deux aurres collections". 
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OATALOGUE: 
àes bibliothè~ues sci~n(inqn~s et littéraires 

DE FEU M. M. 

DR. FRA.NÇOIS P. L. 'POLLEN 
à Bohevec.!ngue, 

Are~~~ ~~~~liYDn! ~~~~!J~r~~~,! ~:&;~gvb, 
)hmbre do phllieun Sccill.b .. ,.~ta. Cbeu.Üer do l'otdrc 

Ro,U do Lioa liier~clü, olc.. o\c-. 

DR. M. SALVERDA 
à la Baye, 

A~tci--ptdh:;:~: taf.~~:?a~:t~~Ïfl~ et 

J. W. SCHAAP, 
A.reiU~hef d1 b ,.iJl, de Lmn, 

llONT LA VJ:NTB PUBLlQOE AOIU LIIU 

Ie Lundi 28 Novembre 1887 et jours suivunts 
~la maiaoo de 

E. J. ERILL, 
OUDE RUN N•. as• à LElDE. 

LElDE. - '1:. i . BRILL. 
t887. 

~ .,JOIJB8 D'IN'APBCI'JOJir TETtOREDI ef IIIA.JIRJU 
~ a.s et 2e 7ioYe.bre •e 10 à a beares. 

CATALOGUE 
DE !.A 

COLLEGTION DE COQUILLES, 

UfR!:S WXCII lliOLOGI~~ES. ~RMffiRf.'l 

RE:"\FF.R,IA:\T LA COLLECTIO\ 1-~fC . ETC. 

\) ~:LA1 S5 f: E l' AR LE rJ Cf. .HHIJRAL 

P. A. VAN REES. 

LAH .J.YE. 

!900. 

(A) 

COLLECTION MACARE. 

CATALOCUE 
Df. LA PRtC if.U~E ET SUPER BE 

COLLECTION DE COQUILLES 
I J'F.~PJ':C:ES I'IVANTF$ 

de qnelqnes LIVRES traltant 

Ot t.J. 

CONCHYLIOLOGIE 

Ie loot l!lalll! par la!ame la Dooalri!re F. J. I. RETBm UCARt ,' D!e OH TUD, 

rltmt b vent.n publique 4111'11. lir.u 

Ir luudl G ao1lt 1:-iS H rl Juu~ :c ulranh 1' 10 hrure:J du 1U~tln, 
l l'hdt~l ole• vcntet (lok:ul der l'etkonpingon) Achter St. Pieter, Wük F. N° 363 à UtrtÛII, 

par dovont la Notairs lrlr. :1:. C. U. DE B!LBIAI! VA.!! DOORN. 
1-e• nru1olrt!'C rpti rrnft:rmcnt I~ colleetien et les livrea aeront 

mi~! eo Teute snmedi 11 août l 2 he •.ares précitcl. 

A Til : Ceux qui d~!ircraicnt ocheter la Collcctifln entièrc !Oot pri~a de a'adreater 

nauc Ie 22 luiHet A ntude du JutUit Notaire LanKe Nieu watrut N° 573 ft UtrechL 

Ura&CKT. - K&MIII& JT f'n..t. 1888. 

DE SCHELPENVERZAMELING 
VAN WIJLeN OeN liBER 

M.M. SCHEPMAN , 
Te BOSCH eN DUIN 

De:zt uniekt vertamding bestaat uit circ.a 

12SO geslachten met 9000 soorten, 

waaro nder t."'l va n nldraam voorkom~nde en kostbare exemplaren, 
o . a. een prachtexemplaar van de HOOGST ZELDZAME 

CARINARIA VITREA (Borneo) 

Volgtns den geschreven cataloous is de vtrtamtling gtrangJChikt 
in 10 r.onten van venchille nd~ilUn.t.linoea. met laden. terwiit' -aiï;" 

-;;;-m~~l;r;~ : ij n voorzien va n bijgevoegde namen. V oor zoovfrrt 

b<kcnd ;, d< afd.cHnQ NEDERLI\ND GEHEEL COMPLEET. 

DE PUBLIEKE VEILING 
:tal plaa ts hebben door en !en hui:te "an de: ' 
FIRMA A. J. VAN HUFFEL. TRANS IJ TE UTRECHT. 

Donderdag 10 Juni 1920 dd avonds te 8 uur- precies 

&rst z;,l worden verkocht de s.chtl~nven:ameling, daaroa & kasten : 
vervolgens :schti~n eo ka"en io ttn koop. De utra-tocslag van 
S ' I• ~·ordt niet in rekening gebracht. 

Na roewijting is i~tlles gebul voor rektoing ta. risico 
vaa den koopcr, cvtnuos bd ltan!lport. 

De vmamtllng Is lt BEZICHTIGEN op de Villa DENNENHOF. 
Vo~nl.lan BOSCH EN DUIN. Donderdag .3, Vrijdag 1 en 
Zaterd3g 5 Juni , ech ter allten op vcrtoon van toegangskaart. 
vooraf aan te vragen aan de firma/ A. J. VAN HUPFEL 

rr elef. 29 38) met opgave va n den dag die mta 
voor de bnichtiging wensebt te bestemmen. 

(B) 

(C) (D} 
Plaat VII: titelpagina's veilingcatalogi: (A) F.P.L. Pollen, M. Salverda en J.W. Schaap; 
(B) F.J.M. Rethaan Macaré; (C) P.A. van Rees; (D) M.M. Schepman. 
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(A) 

)/'~ /! . . /' / 
</ • "7'._/t:v/ r-' /t l' ut' rr / ~ ... ..-

~ '\ ~~~7...-Y. I<t'.-ol: .a/' 
.,A('á"d'.·..f;c 

(D) 

(G) 

(B) 

l~e4~~~~1 
~ ~U~d~ i 
j ?~~~~ 
J. (./'/~L/Ó~ l 

~ 

: ~t:.a~...U • l 
~ ~~ : 
i ~~ i 
J("rYfk~- _ I 

(E) 

(H) 

r- ---- - I 
1 CA trn? r:7hru1 · 

· ·2t/vl?vlttm'J/.lj? · 
. :?'nr-tU-1-'?~q 

,?;'~ ' 

~--- - - -

i t-yd~ZI?:HM.../ 
I -.fyûM~ : 
I __ ~- - -- --- ·-- -- . --

Plaat VIII: handschriften etiketten: (A) W.N.M. van de Blocquery; (B) A. Oltmans; (C) H. baron 
von Maltzan; (D) F. van Heukelom; (E) H.C. Roeters van Lennep; (F) E. von Martens; 
(0) F. van Heukelom (?); (H) E.A. Marie; (I) L. Parreyss. 
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(C) 

(F) 

(I) 



(A) (B) 
. . I 

,-------------· ------~ 
.#'-,._.,... I 
r..r~; 

~>r:U~J..;/"....t,.._ l 

'~ : ! )C !)~~ 

I 

i· J/~~4~4---'! 
• .Ilt.df. 

t-- · 

Ji.(;U4~'r . '"',_ 
!Jvvt. ...... ~ 

(D) 

(H) 

ex :ifui-:-1\•uDJ 
obiit 1791. 

_:_"._ ~---

(E) 

Lot 747 

(I) 

(J) 

Plaat IX: handschriften etiketten en diversen: (A) afkomstig van L.R.M. Heukensfeldt Slaghek, 
doch niet zijn handschrift; (B) F.J.M. Rethaan Macaré; (C) C.M. Poulsen; (D) jonkheer 
A. W.G. van Riemsdijk; (E) J. Semmelink; (F) M.M. Schepman; (G) etiket "Palaeontologische 
Verzameling Natura Artis Magistra"; (H) etiket "ex Museum F. van Heukelom"; (I) etiket "ex 
Mus. Brandt obiit 1791 "; (J) kavelnummer veiling collectie Voorhoeve; (K) kavelnummer veiling 
collectie Dennison en bijbehorend etiket. 
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(C) 

(F) 

(G) 



-~~ · · · 
~ .: 

/ ., ... 
J') ...-Q"'~ •• "'-. 4/..-.". _ ":Z 

(A) 

BI NCHAJ'I\ 

NEDAJLLts del,. CLASSE 

18~5-1862 --1 NVENTEUR du PROCED (COLLODION 

Rut dt L&JOO•hofou<Au]J.. 58 

fAf\1$. 

. t..J .- /. (/'7 i ·_LL . _ P / ~z'.· ~~-r; J J z_ >z:.~ J L-." ._? ...z. ê! ;_, {Z- d ;-:- tfe/1 Ir ." , 

/2~ gJ · -f~i~-<-.-;;;-?+-a · < ~~~ · 
. . ". . . ;;o· >-·:.t· . . ~ .. '--~~ ~ ~~f:u:L~ [~v}/ ?:-

.• ~ . 

(D) 
Plaat X: handschriften/handtekeningen: (A) J. van der Hoeven; (B) A. Sallé; (C) H. Cuming; 
(D, E) G.J. van Klinkenberg. 
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(B) 

c 

(E) 



Leiden tsk. 

. -. 
Madame RorrER.S VAN L t H.lt!P--JJ.CC.\&0 , ~fwlemoi s!!llt>.S J t:\ =' ~F. • r 

CoR~tLJ& RO J:TEM VA::i LES :'i&P , ~onsieur J.A.CQOE.S ~OE'TE R S VA:"! L~;~!'-r : 

et son épou.se , :\le:s.sieun GtiU.llD et Loms RoETERS VAM LE..~'EP', o:1t 

tl.ouleur -ie v o \IS faire pan de. 1~ .. perte quïls :dennent d'éprouYer eo 

Mon~ieu r HER~UN (HRI~IAAN ROETïR~ VAN lEKN~P, 

. i l '"' .. '"'"· "6 

~ o t a roor ~ ~., c~ 

nu ht!t ;;7-~ . -:;r;. ... ~ - ./ ~P de Verkoopiog in hf' t 

,::/ H1JIS ~lE1' DE HOOFD EX, 

<J.. .)' -'?.?. <> ,, 18/,:? 

i •I 

! d-d 
){"._;-/"A.w.#!! 2 j ;/J. 

ii /JI-!P 
;I . -

Plaat XI: (A) Ex Libris J. Raye van Breukelerwaard; (B) rouwbericht H.C. Roeters van Lennep; 
(C) nota veiling collectie De Vriese, 11 maart 1863; (D) nota veiling in het Huis met de Hoofden, 
5 november 1863. 

163 

(B) 



) 

121 , FULHAM ROAD. 

NEAA. THE NAT . HIST . MUStUM . S Kt.N $ /HClO .. . 

SHE L LS , CORALS . SPONGES Ac .. 

LoNDON.s.w . .ey;;./1"' .. THE$AURUS CONCHYLIORUII4: 

- ILLU STRATED INDEX Of 8~1TISH SHlLLS: 

(B) 
(S----=-:=:::--- - ----- - --,---- ----: -:::;;t 

i! LEGAAT I' 
[! · f vAN ~;uKELOM :I 
~ 1C. April !Si~. 
~~. -~=:..._....: =.- - ------ --. 

Plaat XII: (A) de microscoop van P.Lyonet (Van Seters, 1962: fig. 13); (B) briefboofd 
G.B . Sowerby III; (C) briefhoofd G.A. Frank; (D) etiket "legaat van F. van Heukelom 
16 april 1872" (boeken). 
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(D) 

(C) 



Plaat Xill: (A) A. Seba (Dance, 1986: pl. XXI); (B) P. Lyonet (idem: pl. XXIV); (C) C.Dalen 
(M.J. van Lieburg & H.A.M. Snelders, De bevordering en volmaking der proefondervindelijke 
wijsbegeerte; de rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988), Nieuwe verhandelingen van het 
Bataafsch Genootschap der Proefondervinderlijke Wijsbegeerte te Rotterdam 3e reeks, 4e dl. 
(Rotterdam 1989) fig. 29 (rechts)); (D) J.C. Brandt (Dance, 1986: pl. XXIII). 

165 



Plaat XIV: (A) G.F. Westerman (NP 955) na 372); (B) C.J. Temminck (Gijzen, 1938: 
tegenover titelpagina); (C) P.H. Martin (J.G. Nieuwendijk, De oprichting van Artis, Holland, 
regionaal historisch tijdschrift 20 (1988) afb. 4); (D) H. Schlegel (Gijzen, 1938: tegenover 52). 
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(B) 



(A) 

(C) 
Plaat XV: (A) G.L.J. van der Hucht (NP 61 (1975) 156); (B) P.A. van Rees (Iconografisch 
Bureau, 's Gravenhage); (C) P. van der Crab (idem); (D) J. Voorhoeve H.Czn. (NP 69 (1985) 
279). 
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(B) 

(D 



Plaat XVI: (A) Th.G. van Lidth de Jeude (M. Boeseman, The vicisitudes and dispersal of 
Albertus Seba's zoological specimens, Zoölogische mededelingen 44 (1970) pl. 4 (left)); 
(B) C.G.C. Reinwardt (Van Steenis, 1950: 430); (C) W.H. de Vriese (idem: 552); 
(D) J. Cock Blomhoff (Iconografisch Bureau). 
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(A) 

(C) 

Plaat XVII: (A) M.M. Schepman (Dance, 1986: pl. 30 (d)); (B) J. van der Hoeven (NP 16 
(1926) na 162); (C) J.E. Teysmann (Van Steenis, 1950: 524); (D) jonkheer J.F.H. Clifford 
Kocq van Breugel (Iconografisch Bureau). 
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(D) 



. · _.; ... 

Plaat XVIII: (A) J.H. Donker Curtius (NP 36 (1950) na 116); (B) L.A.J. Burgersdijk 
(Iconografisch Bureau); (C) F.W. Junghuhn (Van Steenis, 1950: 267); 
(D) R.F.C. van Lansberge (NP 36 (1950) na 214). 

170 



Plaat XIX: (A) L.A. Reeve (Dance, 1986: pl. XXVI); (B) A. Adams (idem: pl. XXXI (c)); 
(C) G.B. Sowerby III (idem: pl. XXIX (b)); (D) G.B. Sowerby II (idem: pl. XXVII). 
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.·· ... : ... 

(A) 

. , 

(C) 
Plaat XX: (A) H. Cuming (A. Zilch, Geschichte der malakologischen Sektion. Aus der 
Geschichte des Senckenberg-Museums, Nr. 13, Archiv für Molluskenkunde 97 (1967) Abb. 3); 
(B) H. Cuming (Dance, 1986: pl. XXV); (C) E. von Martens (Journal ofConchology 11 
(1904-1906) p1.4); (D) J.C.H. Crosse (Dance, 1986: pl. XXXI (b)). 
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(B) 

(D) 



Plaat XXI: A. Oltmans (ZMA). 
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Plaat XXII: F. van Heukelom (ZMA). 
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