
ENIGE G E G E V E N S OVER VERZAMELAARS V A N 
V O O R W E R P E N V A N NATUURLIJKE HISTORIE 
IN H E T VOORMALIGE NEDERLANDSCH INDIE 

(Instituut foor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen van de 
Vdje Universiteit te Amsterdam) 

J. Mac Lean. 

Inleiding 

De 13e augustus 1814 werd te Londen tussen de Koning van Groot-
Brittannie George III en Z.K.H. de Souverein der Verenigde Nederlanden 
een overeenkomst gesloten, waarbij werd afgesproken, dat Holland alle 
kolonien en overzeese bezittingen, die het op de Iste januan" 1803 bezat, 
zou terug krijgen (1). 

Eerst 29 oktober 1815 verlieten de door de Souvereine Vorst Willem 
I benoemde drie Commissarissen-Generaal, die het bestuur over Indie 
van de Britten moesten overnemen, Elout (2), van der Capellen (3) en 
Buyskes (4), waarvan van der Capellen tevens de positie van Gouver-
neur-Generaal zou bekleden, met ecn aanzienlijk voor Java bestemd 
eskader, de rede van Texel. De schepen kwamen 27 april 1816 ter rede 
te Batavia aan. Onder de reisgenoten van van der Capellen bevond zich 
Casper George Carel Reinwardt (1773-1854), professor aan het Athe
naeum Illustre der stad Amsterdam, directeur van 's Lands Kabinet van 
Natuurlijke Historic en Secretaris der Commissic van Landbouw in het 
Landschap Noord-Holland. Hij was aangewezen voor de betrekking van 
«Directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op 

(1) M. Treub. Mededelingen uit 's Lands Plantentuin, VI. Geschiedenis van 's Lands 
Plantentuin te Buitenzorg. Van 1817 tot 1844. Batavia 1889, 79 bladz. Bladz. VL 

(2) Mr Cornells Theodorus Elout (1767-1841). Nederland's Patriciaat, deel 37 (1951), 
bladz. 66. 

(3) Mr Godert Alexander Gerrit Philip van der Capellen van Berkcnwoude (1778-
1848). Gouverneur-Generaal van Nederlands Indie 1816-1826. President-Curator 
van de Utrechtse Universiteit 21 mei 1829-10 april 1848. Nederland's Adelsboek, 
deel 39 (1941), bladz. 40. 

(4) Arnold Adriaan Buyskes (1771-1838). Nederland's Patriciaat, deel 43 (1957), 
bladz. 47-48. Benoemd 20 november 1814 bij Koninklijk Besluit no 52. 
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Java en de naburige eilanden». Reinwardt was benoemd bij Koninklijk 
Besluit van 11 januari 1815, no 28. De drie Commissarissen-Generaal 
hadden er zelf op aangedrongen, dat zij vcrgezeld zouden worden door 
ecn wetenschappelijk adviseur, die in de natuurstudie en in de genceskun-
dige vakken ervaren was en hun keuze viel op Reinwardt (5). Het was 
de bedocling van de Souvereine Vorst ook door de bevordering van het 
natuurwetenschappelijk onderzoek onzer kolonien «het heuglijke tijdstip 
der herleving van den Nederlandschcn naam merkwaardig te maken», 
Een van de taken van Reinwardt was de aard van de grond in Indie en 
de voortbrenselen ervan nauwkeurig gade te slaan, delfstof fen op te sporen 
en nuttige waarnemingen te doen omtrent het dierenrijk. Van alle merk-
waardigheden moest hij trachten zich een of meerdere exemplaren te 
verschaffen, ten einde het Kabinet van Natuurlijke Historic te Amster
dam hoe langer hoe meer te verrijken (6). Reinwardt, die zoals vermeld in 
1816 in Indie kwam, keerde in 1822 naar Nederland terug. waar hij tot 
professor in de Scheikunde, Kruidkunde en de Natuurlijke Historic te 
Leiden benoemd was, welk ambt hij 3 mei 1823 aanvaardde. Reinwardt 
heeft in de geschiedenis der natuurwetenschappen bekendheid door zijn 
reis naar de Molukkcn, die van 27 februari 1821, toen hij te Batavia 
scheep ging, tot 18 maart 1822, zijn terugkeer te Buitenzorg, duurde (7). 

Dit opstel is echter in dc eerste plaats gcwijd aan de natuuronder-
zoeker Treffz, die eerder dan Reinwardt een reis naar de Molukken en 
andere oostelijke eilanden maakte en waarover in de door mij bestu-
deerde geschriften van Reinwardt (8) vrijwel niets te vinden is. Over 

(5) Zie noot (8), bladz. 52 van de door Siegenbeek vertaalde oratie. 
(6) M. Treub, o.c, bladz. VII. Treub ontleende dit aan De Vriese, bladz. 27. Zie 

noot (8). 
(7) De Vriese, o.c, bladz. 308. Zie noot (8). 

(8) Geraadpleegd werden: 
1. Redevoering van C. G. C. Reinwardt, over hetgeen het onderzoek van Indie 

tot uitbreiding der natuurlijke historie heeft toegebragt, gehouden den 3 mei 
1823, bij het plegtig aanvaarden van het gewoon Hoogleeraarsambt in de 
Scheikunde, Kruidkunde en de Natuurlijke Historie aan de Hoogeschool te 
Leyden: uit het Lntijn vertaald door M. Siegenbeek. Amsterdam 1823, 72 
bladz. Op de bladz. 69-72 een gedicht van de vertaler. Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Gravenhage. 

2. Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel 16, Haarlem 1874. Op de 
bladz. 219-222 een biographie van Reinwardt. 

3. Nieuw Nederlands Biographisch Woordenboek, deel 4. Op de kolommen 1135-
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deze natuuronderzoeker, die als amateur liefde toonde voor de Natuurlijke 
Historie, verzamelde ik een aantal gcgevens, die ik dc lezcrs van Scientia-
rum Historia aanbied. Het was nodig in onze inleiding enige aandacht aan 
Reinwardt te schenken, omdat Treffz aau Reinwardt toegcvoegd was. 

Dat Reinwardt reeds spoedig na zijn aankomst in Indie belangstel-
ling voor de Molukken had, blijkt hieruit dat hij zich in 1818 tot de 
Gouverncur der Molukken wendt en om toezending van jonge zaden of 
planten van merkwaardige gewassen, van specerijen, van nuttige hout-
soorten verzoekt, ter wier aankweeking in den te Buitenzorg aangelegden 
kruidtuin gelegenheid bestaat (9). Reinwardt, die trachtte meer over de 
Molukken te weten te komen stelde later aan de Gouverneur-Generaal 
voor Treffz naar deze gebieden te zenden (10). 

/. Tre[[z's reis naar de Molukken 

Over luitenant-kolonel Treffz verschaft het Archief van het Minis-
terie van Kolonien in het Rijksarchief te 's-Gravenhage de volgende 
gegcvens : 

In een brief van 1 maart 1819 (no 378) weidt de Directeur tot de 
zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen in Nederlandsch 
Indie Reinwardt in den brede uit over de noodzakelijkheid van het 
nemen van meer krachtigc maatregelen tot het verzamelen van voorwerpen 
van natuurlijke historie voor 's Konings Kabinet. Ongetwijfeld is hier 
sprake van 's Lands Kabinet van Natuurlijke Historie tc Amsterdam, 
waarvan Reinwardt blijkens onze inleiding Directeur was en dat door 
Reinwardt voor zijn vertrek naar Oost-Indie op rijkskostcn bijeenge-
bracht was. 

Reinwardt acht het verzamelen vooral daarom van vecl belang omdat 
twee aanzienlijke zendingen uit Oost-Indie naar Nederland door schip-
breuk verloren gingen (11). Volgens Reinwardt bezit de luitenant-kolonel 

1138 een biographie van Reinwardt. 
4. Reis naar het oostelijke gcdeelte van den Indischen Archipel. in het jaar 1821; 

door C. G. C. Reimvardt. Uit zijne nagelaten aantekeningen opgesteld, met een 
levensberlgt en bijlagen vermecrderd; door W.H. de Vriese (en J. Pijnappel 
Gzn.). Amsterdam, 1858. Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. XVI en 
648 bladz. in Wcrkcn van het Kon. la.stituut van Taal-, Land-, en Volkcnkunde 
van Nederlandsch Indie. He afdeling. Afzonderlijke werken. 

(9) Treub, o.c, bladz. 17. 

(10) Enige gegcvens over Treffz worden vermeld in De Vriese, o.c, bladz. 228-230 
en 312. 

(11) Zie hiervoor De Vriese, o.c, bladz. 223-231. 
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Treffz veel lust (wellust) en dc geschiktheid om daarin werkzaam te 
zijn en hij verzoekt toe te s taan dat Treffz daarom aan hem worde 
toegcvoegd. Daar toe is nodig, dat Treffz uit de actieve militaire dienst 
wordt ontslagen. Reinwardt stelt voor, dat Treffz het pensioen krijgt, dat 
in overeenstemming met zijn rang en zijn dienstjaren is. Reinwardt dringt 
crop aan, dat Treffz onmiddellijk naar de Molukken (Moluccos) en 
verdere oostelijke eilanden vertrekt. om.dat deze gebieden een overvloed 
van eigenaardige natuurlijke voortbrengsclen bieden en derhalve een 
belangrijkc inzameling mogelijk maken. Hierop wordt gunstig beschikt en 
uit de Resolutie blijkt, dat Treffz Commandant van de gewapende Bur-
gerij te Batavia is. Zi jn pensioen zal f 500 Indisch per raaand bedragen en 
de te maken reiskosten zullen ook vergoed worden. Treffz zal met een 
vaartuig van de Koninklijke Mar ine naar Maccassar reizen en vandaar 
met hetzelfde schip of met een andcr naar de Moluccos. Reinwardt zal 
voor deze reis een instructic ontwerpen en de Schout bij Nach t W o l t e r -
beek zal in dit verband bevelen geven aan de chef van de Coloniale 
Mar ine (12 ) . 

Reinwardt schrijft 17 maart 1819 (no 398) , dat Treffz hem een op-
gezettc huid van een zcer grote krokodil aanbood in een daar toe vervaar-
digde kist bcsloten. Ecn en ander acht hij een proeve van de kunde en 
vaardigheid waarraee Treffz zulke voorwerpen weet te behandelen en te 
bereiden. O p 18 maart 1819 wordt aan Reinwardt toegestaan de kroko
dil over te nemen. E r zal voor schecpsruimte gezorgd worden om de 
krokodil naar 's Konings Kabinet van Natuurli jke Historie te t rans-
porteren (13 ) . Deze kist werd met het Neder landse schip De Hoop naar 
Neder land vervoerd (14) . Volgens een missive van Reinwardt van 17 
maart 1819 (no 399) deed Treffz uitgaven voor zijn aans taande reis ^arc 
inzameling en ter bereiding van voorwerpen voor 's Konings Kabinet van 
Natuurli jke Historie. Er wordt besloten aan Treffz f 617 terug te betalen. 
Hij ontvangt verder nog f 1000 ora geschenken te kunnen geven aan re-
genten en inlandse hoofden in de landen, welke Treffz zal doorreizcn 
en die hem bij het verzamelen en anderszins helpen (15 ) . O p voordracht 
van Reinwardt staat men aan Treffz toe naar de Molukkos en verdere 
Oostelijke eilanden een schrijver nice te nemen tegen een bezoldiging van 

(12) Kolonien, no 2446, 4 maart 1819, resolutie no 14. 
(13) Kolonien, no 2446, 18 maart 1819, resolutie no 16. 
(14) Ibid., no 2447, 7 juni 1819, resolutie no 24, naar aanleiding van een brief van 

Reinwardt van 4 juni 1819. De Vriese, o.c, bladz. 231-234, geeft bijzonderheden 
over de aankomst van een grote krokodil in Nederland. 

(15) Kolonien, no 2446. 18 maart 1819, resolutie no 17. 
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f 50 per maand (16). Blijkens het vervolg was de naam van de schrijver 
Dember. 

De reis van Treffz naar de Molukkos en andere Oostersche eilan
den diende mede opdat Treffz de resident van Ternate zou helpen met 
het onderzoek van de goudmijncn aldaar, waarvoor Reinwardt nog steeds 
geen geschikt pcrsoon had kunnen vinden. Reinv.'ardt nam daartoe in de 
instructie van Treffz enige punten dienaangaande op (17). Men ziet hier 
een vorm van samenwerking tussen biologische wetenschap en mijn-
bouwkunde. 

Het blijkt dat de Arabieren zich bezig hidden met de kustvaart langs 
Java, want Treffz reisde van Batavia naar Sourabaija met het schip van 
de Arabicr Sait Oemar Saffrie (18). Na zijn aankomst te Sourabaija 
verkreeg Treffz voor zijn reis naar de Molukkos en verdere Oostersche 
eilanden van de Resident van Sourabaija vijf koijangs (19) zout, acht 
halve leggers (20) arak en vier koevoeten, welke handeling op 1 juni 1819 
door de Gouverneur-Generaal goedgckeurd werd (21). Arak werd ge-
bruikt om voorwerpen van natuurlijke historie te bereiden en te bewaren 
(22). Intussen was besloten dat Treffz met de Korvet de Zwaluw onder 
de Kapitein ter Zee Deval dc reis naar de Oostelijke Archipel zou mee-
maken (23). In de maand december 1819 was Treffz echter nog steeds 
niet vertrokken. Er is dan sprake van dat de aan Treffz opgedragen com-
missie voorlopig uitgestcld blijft. Z.M.'s Korvet de Zwaluw waarmee 
Treffz zal reizen, vertrekt naar Palembang en zal wel vandaar onmid-
delhjk naar Java terugkeren, blijkbaar om Treffz in Sourabaija op te 
halen (24). In de maand februari 1820 bevond Treffz zich in elk geval 
te Makassar. Vermoedelijk vond Treffz het nict nodig het in het voor-
afgaande genoemde zout en de arak naar de Molukken mee te nemen, 

(16) Ibid., no 2446, 19 maart 1819, resolutie na 9, n.a.v. een brief van Reinwardt van 
!8 maart 1819, no 402. 

(17) Ibid., no 2446. 19 maart 1819, resolutie no 8, n.a.v. een brief van Reinwardt van 
18 maart 1819, no 401. 

(18) Ibid., no 2446, 1 april 1819, resolutie no 23, n.a.v. een brief van de resident van 
Batavia van 25 maart 1819. 

(19) Een kojang is een indonesische inhoudsmaat : 27, 30 of 32 pikol. 
(20) Een leggcr is een inhoudsmaat van wijn enz. 
(21) Ibid., no 2447, 1 juni 1819, resolutie no 2, n.a.v. een brief van de resident van 

Sourabaija van 15 mei 1819, no 1. 
(22) Ibid., no 2754 (sic), 7 juni 1820, resolutie no 1. 
(23) Ibid., no 2446, 31 maart 1819, resolutie no 8. 
(24) Ibid., no 2451, 23 december 1819, resolutie no 7. 
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want de Gouvcrneur van Makassar deelt 24 februari 1820 mede, dat hij 
dc 10300 Lt (Litci-) zout en de acht leggers arak in 's Lands Pakhuis tc 
Makassar had laten op.slaan. omdat Treffz ecn en andcr in Makassar 
wilde achterlaten (25). Het verblijf van Treffz in dc Molukken was niet 
van lange duur. De Gouverncur van de Molukkos schrijft 12 juli 1820 
(missive no 66), dat de gepensionecrde luitenant-kolonel T. A. Treffz, 
in commissie ter verznmcling van natuurlijke voorwerpen en zeldzaamhe-
dcn, op zijn terugreis \':^n Ceram iiaar Amboina op 18 juni 1820 was 
overlcden (26). Wannecr wij aannemcn, dat Treffz in de maand maart 
1820 de Molukken bereiktc, dan duurde zijn verblijf aldaar omstrceks 
drie maandcn. Dat Treffz maart 1820 in de Molukken was blijkt hieruit, 
dat de Gouverncur der Molukken 23 maart 1820 (no 14) schreef dat hij 
voor een bedrag van f 2000 middclen vcrschafte aan Treffz om zijn 
commissic te doen slagcn (27). Dat Treffz een verzameling bijeenbracht 
volgt hieruit, dat tocn zijn klerk C.H. Dember f 300 uitbetaald kreeg 
wegens salaris en hem passage verleend werd om met de partikuliere brik 
Aurora van Amboina naar Sourabaija te gaan, cr op gewezcn werd, dat 
hij toeziclit moest houdcn op de Treffz verzameling van naturalia (28). 
Hci korte verblijf van Treffz in het Oostelijke gcdeelte van de Archipel 
heeft dus toc'i vriichten opgcleverd. Reinwardt maakte enige tijd later 
zelf een reis naar deze gebieden die van 27 februari 1821 tot 18 maart 
1822 duurde (29). Het ligt voor de hand aan te nemen, dat het spoedige 
overlijden van Treffz mede maakte, dat Reinwardt zelf op onderzoek ging 
naar de Molukkos. 

Wij vonden nog. dat Treffz naar aanleiding van zijn Kommissie 
naar de Oostelijke Eilanden van particulieren enige kostbare boeken over 
natuurlijke historie had gelcend. Toen Treffz was ovcrledcn had de 
W^eeskamer van Amboina deze in het openbaar gevcild, niettegenstaande 
zijn schrijver Dember er hcrhaaldelijk op had gewezen, dat deze boeken 
niet van Treffz waren. Reinwardt wenddc zich januari 1821 tot de Gou-

(25) Ibid., no 2457, 18 november 1820 (sic), resolutie no 31, n.a.v. twee brieven 
van de Gouverncur van Makassar van 20 en 24 februari 1820, no 48 en no 51. 
Blijkbaar is 10300 Lt gelijk aan vijf kojangs. 

(26) Ibid., no 2456, 18 September 1820, resolutie no 22, waarin het overlijden vermeld 
wordt. 

(27) Ibid., no 2454. 18 mei 1820, resolutie no 12. 
(28) Ibid., no 2456. 23 oktober 1820, resolutie no 9, n.a.v. een brief van de Gouver

ncur der Molukkos van 19 September 1820, no 170. 
(29) De Vriese, o.c, bladz. 308, 
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verneur-Gencraal en bereiktc, dat de onwettige verkoop vernietigd werd 
(30). 

De ongenoemdc echtgenote van Treffz blijkt 26 oktober 1822 sedert 
jaren van haar verstandelijke vermogens bcroofd te zijn en verpleegd 
te worden in het oudemannen (sic )huis te Samarang. Zij werd onder-
houdcn van de rente van f 3200,̂ — Indisch, v.'clk bedrag behcerd werd 
door Joseph Peitsch, executeur in de boedel van F, A, Treffz. De vrouw 
wordt vermeld als gescpareerJe huisvrouw van luitenant kolonel Treffz. 
De scheiding zal te maken hebbcn met haar krankzinnigheid. Omdat 
Peitsch van het beheer af wilde werd het geld tenslotte (1823) gestort 
in de kas van de Weeskamer te Samarang (31). Treffz wordt noch ver
meld in dc stamboeken van de Oost-Indischc ambtenaren, noch in de 
stamboeken van de officieren van het K.N.I.L. Om dit te verklarcn wijzen 
wij er op, dat Treffz, die blijkens het voorafgaande luitenant-kolonel van 
de burgerwacht te Batavia was, als zodanig een positie van meer ste-
dehjke aard bekleedde. 

In de collectie fiches op de Oost-Indische tcstamenten in de Bibho-
theek van het Koninklijk Genootschap voor Gcslacht- en Wapenkunde 
aan het Bleijenburg tc 's-Gravenhagc bevindt zich een aantckening vol
gens welke Franz August Treffz, geb. in Hessen (Duitsland), sedert 
1791 in Indie was. Als 2e pakhuismeestcr te Batavia verzocht hij 14 
januari 1815 vergunning aldaar te mogen verblijven. Deze gegcvens zijn 
volgens de fichc ontleend aan no 192, bladz. 909 van de Burgelijkc 
Stand van Batavia in het Landsarchief te Batavia. Dat Treffz voor
werpen van Natuurlijke Historie naar Reinwardt zond, blijkt ook nog 
hieruit, dat Reinwardt 17 maart 1821, op zijn reis naar de Molukken, voor 
Lombok schrijft, dat Treffz verleden jaar een Jan van Gent (frans : fous, 
engels : boobies), dit is een «gek» naar hem zond, die door Reinwardt 
Dysporus Moluccanus genoemd w^erd (32). 

// . Andere verzamelaars van voorwerpen van 
Natuurlijke Historie in Indonesie 

§ 1. Juni 1821 geeft men aan de resident van Padang tocstemming om 
aan A. van den Berg tc P'adang f 415 en 24 stuivers uit te betalen in 
verband met uitgaven gedaan ter verzameling van voorwerpen voor de 

(30) Kolonien, no 2774 (sic), 23 januari 1821, resolutie no 13, n.a.v. een brief van 
Reinwardt van 19 januari 1821, no 818. 

(31) Ibid., no 2476, 26 oktober 1822, resolutie no 7: no 2780 (sic), 21 oktober 1823, 
resolutie no 33 en no 2477, 17 juli 1824, resolutie no 1. 

(32) De Vriese. o.c, bladz. 312. 
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Natuurl i jke Historie. V a n den Berg blijkt 12 bannelingen in dienst te 
hebbcn. die hem met het verzamelen helpen. M e n dringt er op aan, dat 
hij behoorlijke zuinighcid in acht neemt; hij mag wel 5 a 6 boeyongs 
(werklieden) en twee mandoors (opzichters) in dienst nemen en tot dit 
doel kleine uitgaven doen ( 3 3 ) . 

In de maand augustus 1823 blijkt van den Berg hiermee nog bezig 
te zijn. Johan Coenraad van Hassel t (1797 - 8 septemlier 1823), lid van 
de Natuurkundige Commissic in Indie, noemt dan ecn door hem aan 
van den Berg gcschreven brief betreffende de behandeling van de op 
Sumatra te verzamelen voorwerpen. De resident van Padang informeer-
de mei 1823 of dc resolutie van 25 juni 1821 nog geldig was , waarop 
van Hasselt als gecommitteerde tot het natuurkundig onderzoek in posi-
tieve zin reagcerde (34 ) . 

Blijkens de stamboeken voor Oost-Indische ambtena
ren no 3091, bladz. 430 en no 3092, bladz. 462, werd 
Arend Florentinus van den Berg in 1810 door dc mi
nister van Mar ine en Kolonien tot «klcrk voor Indien» 
aangcstcld. In maart 1819 werd hij als ambtcnaar toe
gcvoegd aan de Kommissaris en resident van Padang 
(missive van de Gouverneur-Generaal van 6 juli 1819, 
no 119). 

In 1820 werd hij ontvanger der in- en ui tgaande 
rechten te Padang . In September 1820 assistcnt - resident 
en secretaris aldaar. O p 20 november 1822 werd hij door 
dc rcgering (resolutie no 11) ontslagen en hem het on-
genoegen der regering te kenncn gegeven. Dit schijnt 
hiermee verband te houden, dat hij de inlandse tegen-
standers van de Neder landers van wapens zou hebben 
voorzicn. Hiermee is verklaard, dat de resident (zie het 
bovenstaande) in 1823 informeert of de resolutie van 
25 juni 1821 geldig blijft. In 1834 werd van den Berg 
belast met het civiele gezag in de Padangse Boven-
landen waarvan hij in 1836 eervol ontslag kreeg. V a n 
december 1847 tot juli 1849 was hij resident van Riouw. 
N a a r aanleiding van zijn ontslag in 1822, ondernam 
van den Berg s tappen tot eerherstel, die tot 1846 voort-
duurden. V o o r nog meer gcgevens raadplege men de 

(33) Kolonien, no 2460. 25 juni 1821, resolutie no 6. 
(34) Ibid., no 2471, 17 augustus 1823, resolutie no 9, n.a.v. een brief van de resident 

van 24 mei 1823, no 104. 
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Stamboeken in het Rijksarchief te *s-Gravenhage. Hij 
leefde in 1859. 

§ 2. Dr. Hendrick Boie ( 1 7 9 4 - 5 September 1827) stelde 8 mei 1827 
namens de Natuurkundige Commissie, waarvan hij hd was, voor, ten 
behocve van 's Rijks Centraal Museum een «zeer schoone verzameling 
meest van viervoetige dieren en vogelen», die door Majoor Henrici tijdens 
zijn verblijf te Padang bijeengebracht was voor de matige prijs van 
f 2000,— te kopen. Boie meent, dat de Directie van dit Museum (Coen
raad Jacob Temminck (1778-1858)) bcrcid zal zijn dit bedrag terug te 
betalen. Boie, die reeds met de conservatie van de collectie begon, is zelfs 
bang, dat deze in handen zal vallen van vreemde wetenschappelijke insti-
tuten. Boie stelt voor de f 2000,— te vinden in de f 6500,— die volgens 
resolutie no 4 (23 februari 1827) aan de Natuurkundige Commissie is 
toegestaan, maar zou wel graag zien, dat genoemde subsidie per 1 juli 
1826 (sic) ingaat (35). 

Henry Albert baron Henrici, gcb. te Rom(e) 27 
november 1782, f Amsterdam 12 September 1838, is een 
zoon van Benedict Frederik - en Maria Emelia dc Meijer. 
Hij diende in 1800 en 1805 als officier in Oostenrijkse 
regimenten en was vanaf 12 januari 1817 in Nederland 
kapitein bij de Generale Kwartiermeester staf. Hij was 
Majoor in Indie vanaf 1825. Deze gegcvens werden ont
leend aan het Stambock der K.N.I.L. officieren no 383. 
bladz. 6, waar nog vele andere gcgevens te vinden zijn 
over zijn militaire loopbaan (Rijksarchief, 's-Graven
hage). 

§ 3. Hierna volgen nog enige gcgevens over een verzameling van 
voorwerpen van Natuurlijke Historie, bijeengebracht door een onbekende. 

De Luitenant Gouverneur-Generaal schrijft 30 augustus 1827 aan de 
Commissaris-Generaal over een fraaije Collectie Oost Indische horens en 
schelpcn die de eigenaar voor f 2500,— wil verkcpen ten behocve van 
's Rijks Museum in Nederland. Hij adviseert, in verband met bezuini-

(35) Ibid., no 2505, 9 juni 1827, resolutie no 16, n.a.v. een brief van Boie van 8 mei 
1827. De Commissaris-Generaal Du Bus reageerde hierop in positieve zin. 
Butjenzorg, 7 juni 1827, no 32. 
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gingen. deze collectie niet aan te schaffen (36). Oktober 1827 staat 
de CommissariE-Gcncraal echter toe om deze verzameling te kopen voor 
f 2500,̂ —', mits het bedrag gevondcn wordt uit de jaarlijksc subsidie van 
de Natuurkundige Kommirsie en uit het stilstaande tractement van 
wijlcn Boie (37). 

van Neckstraat 102, 
's-Gravenhage. 

SUMMARY 
This article contains a number of facts about Treffz, who was born in Hessen 

(Germany) and who was since 1791 in Batavia. In 1815 he was there in the service of 
the Dutch East India Company, but it is almost certain that this was the case in 1791 
too. Treffz travelled to the Moluccos in 1820 to collect objects of Natural History. He 
died June 18, 1820 on his return from Ceram to Amboina. He went before Reinwardt to 
that part of the Indonesian Archipelago, Reinwardt left Batavia February 21, 1821 and 
came back to Buitenzorg March 18, 1822. 

Information is given about persons, who contributed to the collections of the 
Dutch musca of Natural History at Amsterdam and Leyden. The collections at Am
sterdam were added to those at Leyden in 1820. 

(36) Ibid., no 2507, 30 augustus 1827, resolutie no 3, bladz. 410-412. Op deze datum 
schrijft men ann de Commissaris-Generaal no 1419 en noemt men een marginale 
dispositie van de C. G. van 16 augustus 1827, no 2 en dc data 11 en 22 augustus 
1827, no 15. 

(37) Ibid., no 2509. 1 oktober 1827, resolutie no 1, bladz. 1, n.a.v. een brief van de 
Commissaris-Generaal van 20 September 1827, no 14 als antwoord op no 1419. 
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