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DE ARTIS BIBLIOTHEEK, PIET VERKRUIJSSE 

DE ICONOGRAPHIA ZOOLOGICA MetmedewerkingvanMiekeBeumer, 

EN DE LINNAEUS-COLLECTIE JipBinsbergenenHeleenKramer 

Wie tegenwoordig Linnaeus wil ontmoeten in Amsterdam is daartoe 
in de gelegenheid in de Artis Bibliotheek, behorend tot de Bijzondere 
Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 
In deze fraaie negentiende-eeuwse galerij bibliotheek bevindt 
zich een van de grootste collecties boeken van en over Linnaeus 
ter wereld. Het linneaanse indelingssysteem van het dierenrijk 
is voor een deel nog terug te vinden in - alweer - een van de 
grootste collecties prenten van dieren ter wereld, de zogenaamde 79 
Iconographia Zoologica. Wie de ontwikkeling van de taxonomie wil 
bestuderen vanaf Aristoteles, via de voorgangers en tijdgenoten van 
Linnaeus en via Darwin, kan dat aan de hand van honderden 
prachtig geillustreerde boeken doen in de Artis Bibliotheek aan 
de Plantage Middenlaan 45. 

Behalve boeken en tijdschriften maakt ook de uitgebreide 
prentencollectie Iconographia Zoologica deel uit van de 
Artis Bibliotheek. Deze verzameling is een unieke papieren 
databank van ruim 80.000 afbeeldingen van zowel gewervelde 
als ongewervelde dieren. Hierbij een collage van een aantal 
bladen met insecten. Foto Bettina Neumann. 



HET ZOOLOGISCH GENOOTSCHAP 
NATURA ARTIS MAGISTRA 
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In 1838 werd door de heren G.F. Westerman, J.W.H. Werleman en 
J.J. Wijsmuller te Amsterdam een societeit opgericht onder de naam 
Natura Artis Magistra, 'welke ten doel heeft het bevorderen van de ken
nis der Natuurlijke Historic'. Bij de officiele oprichting kreeg de societeit 
de naam Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra, waaraan sinds 
1852 het woord Koninklijk voorafgaat. 

Tot de middelen ter bevordering van de kennis der natuurlijke his
torie behoorde naast het inrichten van een dierentuin en een museum 
ook het vormen van een bibliotheek. Met name oprichter Gerardus 
F. Westerman (1807-1890), die drukker, uitgever, boekhandelaar en 
vogelliefhebber was, heeft zich daarvoor ingespannen. Vanaf het begin 
stond hem een wetenschappelijke onderzoekscollectie voor ogen - aan
vankelijk alleen toegankelijk voor het bestuur, later ook voor de leden 
- waartoe hij een actief verzamelbeleid voerde. Alleen al in de eerste 
twee decennia werd het aanzienlijke bedrag van 15.000 gulden aan 
boeken besteed. Vooral de oprichting in 1848 van een wetenschappelijk 
tijdschrift, de Bijdragen tot de Dierkunde, stelde het Genootschap in staat 
tal van tijdschriften van binnen- en buitenlandse geleerde genootschap-
pen als ruilabonnement te verwerven. Een ander gewild ruilobject en 
relatiegeschenk was een in i860 verschenen boek op olifantformaat 
over de Toerako's (de bananenetende vogels uit Artis), een door Wester
man geinitieerd project in samenwerking met ornitholoog en tekenaar 
Hermann Schlegel, dat aan lithograferen, drukken en inkleuren de som 
van 3371,84 gulden kostte. Nadat Westerman in 1856 zijn kostbare prive
bibliotheek aan Artis had overgedragen, werd in 1857 de aldus aanzien
lijk uitgebreide bibliotheek twee dagen per week opengesteld voor de 
leden van het genootschap. Door schenkingen en aankopen op veilingen 
nam het bezit toe tot 1950 nummers in 5000 delen in 1862. In dat jaar 
werden ook reeds plannen gemaakt om de vochtige behuizing van 1859 
te vervangen door een nieuw gebouw. Dat kwam er in 1868 en daarin is 
de bibliotheek nog steeds gehuisvest. 

Artis-oprichter Gerardus F. Westerman, 
die ook drukker, uitgever, boekhandelaar 
en vogelliefhebber was, heeft kosten noch 
moeite gespaard om een fraaie bibliotheek 
op te bouwen 'ter bevordering van de 
kennis der natuurlijke historic'. Zijn 
borstbeeld prijkt in de Artis Bibliotheek. 
Amsterdam, UB: collectie Universiteits
geschiedenis, inv. nr. 000.270. 

De Artis Bibliotheek is een van de zeer 
weinige boekerijen die nog steeds 
gehuisvest zijn in een speciaal daarvoor 
ontworpen galerijbibliotheek. Het gebouw, 
naar ontwerp van de architect G.B. Salm, 
werd in 1868 in gebruik genomen. 
Afgebeeld is het interieur van de Artis 
Bibliotheek omstreeks 1900. Artis 
Bibliotheek, fotocollectie. 



Tot de collectie van de Artis Bibliotheek 
behoren ook archieven, overdrukken en 
ondetzoeksmateriaal van biologen zoals 
Max en Anna Weber, inclusief het archief 
van de door hen geleide Siboga-expeditie 
naarde Indonesische wateren in dejaren 
1899-1900. Hier een foto van de jonge Max 
Weber en Anna Weber-van Bosse. Artis 
Bibliotheek, fotocollectie. 

Foto van Anna Weber-van Bosse, die samen 
met haar man, Max Weber, deelnam aan de 
Siboga-expeditie. Daarover publiceerde zij 
in 1^04 Een jaar aan boord H.M. Siboga. 
Artis Bibliotheek, fotocollectie. 

Ten behoeve van de gedrukte catalogus van 1881, samengesteld door bi
bliothecaris Gilles Janse (1852-1912), werden alle boeken van een num-
merstempel voorzien. De bibliotheek telde op dat moment 4381 titels. 
Bij het vijftigjarig bestaan in 1888 telde de bibliotheek 5131 titels. Onder 
de bibliothecarissen Johanna Scholten (1912-1920), G.A. Jonges-van de 
Heyde (1920-1926) en Johanna Scheffer (1926-1954) bleef het boeken-
bezit groeien. 

Wegens een dreigend faillissement gingen alle bezittingen van Artis, 
behalve de levende have, op 28 juni 1939 over naar de stad Amsterdam. 
Deze droeg de collecties, waaronder de bibliotheek met naar schatting 
32.000 boeken, op 28 augustus 1939 over aan de toen nogGemeente 
Universiteit. De bibliotheek heet vanaf dat moment Artis Bibliotheek. 
In 1953 l<wam zij formeel onder beheer van de Universiteitsbibliotheek 
en in 1961 van het Zoologisch Museum. Het faunagebouw werd in 1989 
in eigendom verkregen door de Universiteit van Amsterdam en werd de 
locatie Plantagebuurt van de Centrale Facultaire Bibliotheek Biologie. 
Daarin werden in 1990 naast de Artis Bibliotheek ook een gedeelte van 
de bibliotheekcollectie van het Zoologisch Museum en de bibliotheek 
van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen geconcentreerd. In 2005 verlieten de bibliotheken 
van het Zoologisch Museum en de Natuurwetenschappelijke Studie
kring het gebouw, waarna de Artis Bibliotheek als Bijzondere Collectie 
weer onder beheer kwam van de Universiteitsbibliotheek. 

Door het ruimhartige verzamelbeleid, met name in de periode dat 
ze behoorde bij het Genootschap Natura Artis Magistra, bezit de Artis 
Bibliotheek tal van zeldzame, prachtig geillustreerde natuurhistorische 
werken op zeer groot formaat uit voornamelijk de zeventiende, acht
tiende en negentiende eeuw. Zo beschikt de bibliotheek over een van de 
grootste collecties Linnaeana (boeken van en over Carolus Linnaeus) 
ter wereld. Andere belangrijke onderdelen zijn: publicaties van en over 
Charles Darwin, het darwinisme en evolutie; veel - vaak zeldzame - reis-
en landbeschrijvingen betreffende alle continenten; een complete 
verzameling boeken (ook kinderboeken) betreffende Artis; en werken 
over de moderne natuurstudie. 

Tot de collectie van de Artis Bibliotheek behoren ook archieven, 
overdrukken en onderzoeksmateriaal van biologen zoals Max Weber 
(inclusief het archief van de door hem geleide Siboga-expeditie naar de 
Indonesische wateren), P.P.C. Hoek (met brieven van Darwin), H. Engel 
(met zijn biografisch documentatiesysteem), J.A. Bierens de Haan, 
H.C. Redeke, J.Th. Oudemans, K.H. Voous, E.J. Slijper (met zijn walvis-
sendocumentatiesysteem), C. Kerbert, Dick Hillenius en Westerman. 
Ten slotte bevinden zich in de Artis Bibliotheek ook museale voorwer-
pen (schilderijen, bustes, meubels, microscopen e.d.), die tot de collec
tie Universiteitsgeschiedenis van de Bijzondere Collecties behoren. 



Cultuurhistorische waarde ontleent de Artis Bibliotheek voorts aan haar 
huisvesting. De Artis Bibliotheek is een van de zeer weinige boekerijen 
die nog steeds gehuisvest zijn in een speciaal daarvoor ontworpen ga
lerijbibliotheek. Het gebouw, naar ontwerp van de architect G.B. Salm 
(1831-1897), werd in 1868 in gebruik genomen. Sinds 1972 staat het 
gebouw inclusief het interieur met de galerijbibliotheek op de lijst van 
Monumentenzorg. 

Portret (toonlitho) van Linnaeus. Tullberg 
(1907), nr. 22a. Artis Bibliotheek, 
Legk. 248. 

Anatomische les van professor Max Weber 
Weber staat met vier leerlingen om een 
snijtafel, waarop het kadavervan een leeuw 
ligt. Van links naar rechts zijn voorgesteld: 
J.M. Janse, J.Th. Oudemans, prof. Weber, 
F A.F.C. Went en een onbekende toe-
schouwer. Voor de kast met preparaten 
staat de amanuensis Sleking, uiterst rechts 
op de achtergrond staat zijn zoon. Op de 
voorgrond zit een oude man, die ingewan-
den reinigt; hij stond bekend als de laatste 
walvisvaarder. Schilderij door Louis 
Stracke uit 1886. Amsterdam, UB: collectie 
Universiteitsgeschiedenis, inv. nr. 000.163. 



DE ICONOGRAPHIA ZOOLOGICA 

Het belangrijkste bestanddeel van de 
Iconographia Zoologica is de privecollectie 
van Th.G. van Lidth de Jeude (1788-1863), 
hoogleraar in de dierkunde aan de Hooge-
school en de Veeartsenijschool in Utrecht. 
Zijn zogenaamde /It/as de Zoologie is in 
1866 geveild en aangekocht door R.T. 
Maitland. Foto van een schilderij uit circa 
1820. Utrechts Archief, Ikonografische 
Atlas: Van Lidth de Jeude T.G. (1). 

Behalve boeken en tijdschriften maakt de uitgebreide prentenverzame-
ling Iconographia Zoologica deel uit van de collectie van de Artis Biblio
theek. Deze verzameling vormt een unieke papieren databank van ruim 
80.000 afbeeldingen van zowel gewervelde als ongewervelde dieren. Sa
men met de geillustreerde boeken vormt de Iconographia Zoologica een 
uniek studieobject voor kunst- en boekhistorici, doordat alle denkbare 
illustratietechnieken vanaf houtsnede tot moderne fotografie erin verte-
genwoordigd zijn. 

De grondlegger van de Iconographia Zoologica is Theodoor Gerard 
van Lidth de Jeude (1788-1863). Van Lidth de Jeude was professor aan 
de Hoogeschool en de Veeartsenijschool te Utrecht en bracht een grote 
hoeveelheid zoologische afbeeldingen bij elkaar om er zijn colleges 
mee te illustreren. Ook wilde hij zijn verzameling, aangeduid als Atlas 
de Zoologie, gebruiken als basis voor het zoologische plaatwerk in afleve-
ringen dat hij aan het eind van zijn leven van plan was te publiceren. In 
1866, drie jaar na de dood van Van Lidth de Jeude, wist Robert T. Mait
land (1823-1904) deze Atlas de Zoologie te verwerven op een veiling van 
Frederik Muller in Amsterdam, waarna hij deze samenvoegde met zijn 
eigen verzameling en aanvulde. 

In 1881 verkocht Maitland deze gehele collectie - zi}n Zoologische At
las - aan het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra. 
Het genootschap stelde in het koopcontract als voorwaarde dat Maitland 
de afbeeldingen 'overeenkomstig de laatste eischen der wetenschap en 
naar de verschillende Catalogi van het Britisch Museum en algemeene 
bekende Monographieen van den laatsten tijd ten zijnen huize te de-
termineeren en te rangschikken, op te zetten uniform op wit papier en 
afte leveren in boekvormige doozen'. Ditzelfde zou hij doen met reeds 
in het bezit van het Genootschap zijnde zoologische afbeeldingen (in 
het contract niet nader omschreven, maar waarschijniijk voor een deel 
afl<omstig uit de verwerving-Westerman in 1856), en met de door Abra
ham Oltmans aan het Genootschap verkochte en/of nagelaten prenten 
(aantal en aard onbekend, in het contract niet nader omschreven). De 
houten boekdozen liet hij speciaal voor dit doel vervaardigen. 

In zijn functie als conservator heeft Maitland de collectie verder aan
gevuld, tot zijn pensionering in 1893. Het is (nog) niet bekend of, en zo 
ja in welke mate, op welke wijze en door wie de collectie is aangevuld in 
de periode na het vertrek van Maitland tot de overdracht aan de Univer
siteit van Amsterdam in 1939. 
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Twee van de ruim 80.000 afbeeldingen in 
de Iconographica Zoologica. Foto Bettina 
Neumann. 



Ondanks een aantal bouwkundige 
ingrcpen in de twintigste eeuw ademt het 
interieur van de Artis Bibliotheek in 2007 
nog steeds een negentiendc-eeuvvse sfeer. 
Foto Bettina Neumann. 
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Portret (mezzotint) van Linnaeus in 
Laplands kostuum. Tullberg (1907), 
nr. 249. Artis Bibliotheek, Legk. 248. 

De Linnaeus-collectie van de Artis 
Bibliotheek is ondergebracht in een 
speciale Linnaeus-kast. Foto Bettina 
Neumann. 

DE LINNAEUS-COLLECTIE 

Een belangrijke collectie van de Artis Bibliotheek bestaat uit de collectie 
Linnaeana, werken van en over Carolus Linnaeus (1707-1778). De Artis 
Bibliotheek kan er aanspraak op maken de tweede of misschien derde 
collectie Linnaeana ter wereld te bezitten, na Londen en wellicht 
Uppsala. 

In 1878 kwam er in de Artis Bibliotheek een belangrijke tentoonstei-
ling tot stand ter herdenkingvan de honderdste sterfdagvan Linnaeus. 
Van deze tentoonstelling is een catalogus uitgebracht, die tientallen 
boeken vermeldt van particulieren, geleend omdat ze niet in de Artis-
collectie aanwezig waren. Wellicht zijn ze naderhand door de eigenaars 
aan de bibliotheek geschonken. De catalogus van 1881 telt al honderd 
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werken van Linnaeus. Een tweede belangrijke Linnaeus-tentoonstelling 
vond plaats bij het tweede eeuwfeest van zijn geboorte in 1907. Daarna is 
de collectie Linnaeana flink uitgebreid tot de tweede of derde verzame
ling ter wereld door de acquisitie, met steun van onder andere het Prins 
Bernhard Fonds, van de collectie van F.C.J. Ficher in 1967. 

De in Rotterdam gevestigde Frans Christian Johan Fischer (1902-
1973) was een toonaaiigevend entomoloog (insectenkenner). Hij ver
vaardigde onder andere de Nieuwe catalogus van tijdschriften aanwezig 
in de Bibliotheek der NederlandscheEntomologischeVereeniging [1^52'^ 
bijgewerkte versie 1972). Fischer werd wereldwijd bekend als auteur 
van de Trichopterorum catalogus (1960-1973), een uit vijftien delen 
bestaand overzicht van publicaties op het gebied van deze groep insec
ten (de kokerjuffers) uit de periode 1758-1960. In 1963 ontvinghij van 
het Algemeen-Nederlands Verbond - een internationale vereniging voor 
de Nederlandse taal en cultuur - een prijs voor zijn catalogus. Daarnaast 
was hij erelid van het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. Fischer 
was werkzaam als textielfabrikant en bezat fabrieken in Rotterdam 
en Tilburg. Behalve entomoloog en bibliograaf was Fischer botani
cus en Linnaeus-kenner. Hij had een fraaie verzameling Lepidoptera 
(schubvleugeligen; de orde van de vlinders en motten) en orchideeen. 
De eerstgenoemde verzameling is grotendeels ondergebracht in het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie; de verzameling orchideeen is 
in het Nationaal Herbarium in Leiden te bewonderen. 
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De Artis Bibliotheek bezit een van de 
grootste collecties Linnaeana, werken van 
en over Carolus Linnaeus, ter wereld. Dat 
is mede te danken aan de acquisitie van de 
collectie van de entomoloog F.C.J. Fischer 
in 1967. Zijn boeken zijn te herkennen 
aan zijn ex libris, waarvan twee varianten 
bestaan. Artis Bibliotheek, Linn. 6:36, 
respectievelijk Linn. 3:45. 

PAPIEREN ERFGOED 

De huidige Artis Bibliotheek is sinds de oprichtingvan het Zoologisch 
Genootschap in 1838 in het bezit gekomen van belangrijk papieren erf-
goed, niet alleen voor de studie van de geschiedenis van de biologie en 
zoologie, maar ook voor de kunst- en boekgeschiedenis, voor welke dis
ciplines de prachtig geillustreerde werken (vanaf eind vijftiende eeuw) 
en de duizenden prenten van de Iconographia Zoologica schitterend 
studiemateriaal leveren. 

LITERATUUR 

De geschiedenis van het Genootschap Natura Artis Magistra is 
geboekstaafd in de Jaarboekjes (18521875), het feestnummervan 
Bijdragen tot de Dierkunde met het overzichtsartikel van Maitland 
(i888), het boek van Smit (1988) en het recente werk van Mehos 
(2006). Bijzonderheden over Van Lidt de Jeude en Westerman zijn 
te vinden in Smit & Terken (1998). De geschiedenis van de Artis 
Bibliotheek wordt belicht door Pieters in De Boekenwereld (1990), 
door Biich (1993) en door Monquil-Broersen (2007). Het 

boekenbezit van de Artis Bibliotheek werd gecatalogiseerd in 
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http://bc.uba.uva.nl
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