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Aap, vis, boek
Linnaeus in
Amsterdam
Nog steeds delen we planten- en dierenrijk in volgens
een systeem dat ontwikkeld werd door de beroemde
Zweedse bioloog Carolus Linnaeus (1707-1778).
Zijn hoofdwerk Systema naturae verscheen voor het
eerst in Nederland, waar hij drie jaar studerend en
schrijvend doorbracht. In Amsterdam vond hij het
juiste wetenschappelijke klimaat om zijn systeem,
de binaire nomenclatuur, uit te werken.
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Ook nu is Linnaeus nog in Amsterdam aanwezig.
De hier getoonde boeken en prenten zijn bijna
allemaal afkomstig uit de Bijzondere Collecties,
en vooral uit de Artis Bibliotheek aan de Plantage
Middenlaan 45. Deze bibliotheek is onderdeel van de
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam en beheert een van de grootste verzamelingen Linnaeana – werken van en over Linnaeus –
ter wereld.
Beesten en boeken: die staan centraal in de tentoonstelling Aap, vis, boek – Linnaeus in Amsterdam, waarmee het driehonderdste geboortejaar van Linnaeus
wordt herdacht. Veel van het geëxposeerde materiaal
is afgebeeld in de begeleidende publicatie Aap, vis,
boek. Linnaeus in de Artis Bibliotheek (Zwolle,
Waanders, 2007).
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Op zoek naar het
goddelijke systeem
(X1 Bernard Nieuwentijt (1654-1718), ﬁlosoof en
natuurwetenschapper. Portret door Dirk Valkenburg
(1675-1721). Olieverf op doek, tussen 1680 en 1720.
Collectie Universiteitsgeschiedenis.
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Natuuronderzoek was in de eerste helft van de achttiende eeuw weliswaar gebaseerd op waarneming,
maar diende ook om religieus inzicht te verwerven.
Bestudering van de natuur wees uit dat zij niet
geregeerd werd door toeval of noodzakelijkheid.
De doelmatigheid ervan bewees de ontwerpende
hand van een machtig, wijs en goedertieren God.
Deze fysicotheologie of ‘godleerende natuurkunde’
vond haar begin en hoogtepunt in Het regt gebruik der
werelt beschouwingen (1715) van Bernard Nieuwentijt.
Ook Linnaeus’ ordening van de schepping past in
deze denkwereld.
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Linnaeus in
de spiegel
)X1 Linnaeus in Laplandse dracht. Portret door
Hendrik Hollander Cz. (1823-1884). Olieverf op doek,
ca. 1853. Een van de twee kopieën die Hollander
maakte naar een in 1737 door Martin Hoffman
geschilderd portret van Linnaeus ten voeten uit.
Hollander schonk deze kopie aan het Zoölogisch
Genootschap Natura Artis Magistra. In het kostuum
van de Sami – meegebracht van een expeditie naar
Lapland – vertoonde Linnaeus zich graag, ook in het
buitenland. Zijn biograaf Stöver noteerde in 1792
dat tijdgenoten in het portret geen gelijkenis zagen,
alleen de felle blik herkenden.
Collectie Universiteitsgeschiedenis.
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‘Middelmatige lengte, eerder klein dan groot,
tamelijk mager, in het geheel niet dik met gespierde
ledematen en gezwollen aderen. Groot hoofd, nek
met bobbels en bij de aanzet een klein kuiltje. Ogen
bruin, levendig, vurig, doordringend. Haar wit in
de kinderjaren, op middelbare leeftijd bruin, steil.
Voorhoofd gegroefd. Een wrat laag op de rechterwang
en nog een rechts van de neus. Tanden slecht, wormstekig ten gevolge van een aanleg geërfd van mijn
moeder.’ Zo beschrijft Linnaeus zichzelf op zestigjarige leeftijd. Een scherper portret is er niet van hem
gestoken. Alle hier getoonde portretten zijn kopieën
naar een origineel schilderij of bestaande prent.
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Linnaeana
*1Linnaeana in de Linnaeus-kasten van de Artis
Bibliotheek, een van de Bijzondere Collecties van
de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Plantage
Middenlaan 45. Ca. 850 titels, 6 dozen en mappen
met documenten en knipsels betreffende Linnaeus.
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Tijdens zijn verblijf in Nederland publiceerde
Linnaeus bij Leidse en Amsterdamse uitgevers de
werken die hem wereldfaam bezorgd hebben, waaronder de Systema naturae (1735) en de Bibliotheca
botanica (1736). Vanaf de oprichting van Artis in 1838
zijn de werken van en over Linnaeus en zijn tijdgenoten en navolgers verzameld. Die verzameling
Linnaeana werd in 1967 aanzienlijk uitgebreid door
de verwerving van de collectie van de insectenkundige F.C.J. Fischer. Zo is een van de grootste
Linnaeus-collecties ter wereld ontstaan, die in de
Artis Bibliotheek is ondergebracht in twee Linnaeuskasten.
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Geleerde connecties
in Amsterdam
+X1Johannes Burman (1706-1779), hoogleraar
botanie. Portret door Jan Maurits Quinkhard (16881772). Olieverf op doek, 1759. Burman wijst naar een
Burmannia die hij met de wortels naar boven in zijn
linkerhand houdt. Deze naam kreeg het plantje van
Linnaeus, die in 1735 bij Burman logeerde.
Collectie Universiteitsgeschiedenis.
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De plantencollecties van de Amsterdamse Hortus,
van andere botanische tuinen en van vele particulieren, de boekencollecties, de kwaliteit van de
wetenschap en de aanwezigheid van internationaal
bekende onderzoekers waren voor Linnaeus de
redenen om in 1735 Nederland te bezoeken.
Na zijn promotie in Harderwijk werd Linnaeus door
de Amsterdamse hoogleraar botanie Johannes
Burman uitgenodigd bij hem te logeren. Burman
beschikte over een groot huis aan de Keizersgracht
686 en een buiten in de Diemermeer met een
fraaie tuin. Bij Burman kon Linnaeus diens omvangrijke bibliotheek en herbarium gebruiken voor
het samenstellen van zijn Bibliotheca botanica
(1736), waarin hij de botanische literatuur vanaf de
Oudheid classiﬁceerde.
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Linnaeus in
Amsterdam
,X1 Stadskaart van Amsterdam. Kopergravure op
vier bladen door Gerred de Broen jr. Amsterdam,
G. de Broen, op ’t Rockin, by d’Olyslagers Steeg,
in Leyden ontset, [ca. 1737].
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Al snel na aankomst in Nederland, op 13 juni 1735,
raakte Linnaeus thuis in Amsterdam. In de eerste
drie dagen van zijn verblijf bracht hij twee bezoeken
aan de botanicus Johannes Burman en bekeek hij de
Hortus Botanicus en de collectie van Albertus Seba.
Hoewel hij een groot deel van zijn drie jaren in
Nederland doorbracht op het buitenverblijf van
Clifford, de Hartekamp bij Heemstede, bleef hij naar
Amsterdam komen. Vaak om bevriende wetenschappers te bezoeken, onder wie zijn Zweedse vriend
Petrus Artedi, soms ook om een zuur wijntje te
drinken bij de menagerie van Blauw Jan.
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De botanische
bibliotheek
-X1 C. Linnaeus, Bibliotheca botanica recensens
libros plus mille de plantis huc usque editos, secundum
systema auctorum naturale in classes, ordines, genera
& species dispositos, additis editionis loco, tempore,
forma, lingua etc. cum explicatione fundamenta
botanicorum pars prima. Amsterdam, S. Schouten,
1736.
Bibliotheek van de Amsterdamse Hortus.
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In de Bibliotheca botanica (1736) beschrijft Linnaeus
de ideale botanische bibliotheek. Alle publicaties
vanaf Aristoteles tot aan zijn tijd over botanie en
gerelateerde onderwerpen (horti, illustratoren) zijn
opgenomen in een ‘natuurlijke orde’. Deze orde
vormde een wegwijzer zodat de student meteen
duidelijk was welke publicaties op het vakgebied
hij nodig had. Linnaeus deelde de publicaties in
volgens zijn systeem voor het plantenrijk: klassen,
ordes, geslachten en soorten. Twee voor Linnaeus
belangrijke klassen werden gevormd door de
Adonistae, de beschrijvers van publieke en particuliere tuinen, en de Floristae, de beschrijvers van
planten, omdat deze de inheemse planten accuraat
hebben verwoord en verbeeld.
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jZi`gkfildgifdfkXjpef[`X%%%
;\e?XX^#A%E\Xlcd\#(.+'
\\ijk\\[`k`\(-,. %C`eeX\lj
_\\]knXXijZ_`aec`abmXe9ldXc[lj
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_\k`[\\mXe\\eZ_ifefcf^`jZ_\
c`ajkfm\i^\efd\e%
9`Yc`fk_\\bmXe[\Bfe`ebc`ab\
E\[\icXe[jZ_\DXXkjZ_Xgg`ak\i
9\mfi[\i`e^[\i>\e\\jblejk
BED> %
-]1:%C`eeX\lj#G_`cfjfg_`X
YfkXe`ZX`ehlX\ogc`ZXekli]le[X$
d\ekXYfkXe`ZXZld[\Ôe`k`fe`Ylj
gXik`ld#\o\dgc`jk\id`efild#
fYj\imXk`fe`YljiXi`fild#X[a\Zk`j
Ô^li`j´e\`j%JkfZb_fcd#
>%B`\j\n\kk\i&8djk\i[Xd#
Q%:_Xk\cX`e#(.,(%;\G_`cfjfg_`X
YfkXe`ZXY\mXk\\eY\n\ib`e^mXe
_\kdXk\i`XXc`e[\9`Yc`fk_\ZX
YfkXe`ZX\e[\=le[Xd\ekX
YfkXe`ZX\e\\eY\jZ_i`am`e^mXe
[\`ei`Z_k`e^mXe\\e_\iYXi`ld%
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-^1AXeDfe`eZbo\eXe[\i\e#
8]k\\b\e`e^\emXem\ijZ_\p[\e#
mi\\d[\^\nXjj\e`e[\D\[`Zpe$
?f]][\iJkX[k8djk\c[Xd%
8djk\i[Xd#_ff][qXb\c`abkljj\e
(-/-\e(.'0%M\iqXd\c`e^mXe
+)'XhlXi\cc\efgg\ibXd\ek#[\
qf^\eXXd[\Dfe`eZbo8kcXj#`e
e\^\eXcYldj%C`eeX\ljYXj\\i[\
q`Z_Y`a[\kXofefd`jZ_\efd\e$
ZcXkllimffiq`aeJg\Z`\jgcXekX$
ildmXe(.,*mffi),0gcXek\e$
jffik\efgY\jZ_i`am`e^\e\e
X]Y\\c[`e^\emXe[\:fdd\c`ej#
[`\[\gcXk\emXe[\Dfe`eZbo
8kcXjmffi_len\ib\e_X[[\e
cXk\e^iXm\i\e%
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.1

Het dierenrijk in de
Systema naturae van
Linnaeus
.X1C. Linnaeus, Systema naturæ, sive Regna tria
naturæ systematice proposita per classes, ordines,
genera, & species. Leiden, T. Haak & J.W. de Groot,
1735. Dit is de zeldzame eerste editie, gedrukt op
zeven planovellen, opengeslagen op de laatste twee
vellen, waarop het dierenrijk is ingedeeld.
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De eerste editie van de Systema naturae van Linnaeus
maakte direct veel indruk. Linnaeus verdeelde de
natuur in drie rijken: het mineralenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk. Elk rijk is op twee vellen naast
elkaar tabellarisch samengevat. Volgens Linnaeus
vormen deze drie rijken tezamen het scheppingsplan.
Linnaeus verdeelde het dierenrijk in zes klassen:
Viervoeters (Tetrapoda; zie 8), Vogels (Aves; zie 9),
Amﬁbieën plus Reptielen (Amphibia; zie 10), Vissen
(Pisces, inclusief walvisachtigen; zie 11), Insecten
(Insecta; zie 12) en Wormen (Vermes; zie 13).
De meeste kritiek kreeg Linnaeus op zijn indeling van
de mens bij de apen, op grond van gebitskenmerken,
maar hij hield voet bij stuk.
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.1

Het dierenrijk in de
Systema naturae van
Linnaeus
.Y1:%C`eeX\lj#Jpjk\dXeXkliX\
g\ii\^eXki`XeXkliX\j\Zle[ld
ZcXjj\j#fi[`e\j#^\e\iX#jg\Z`\j#
ZldZ_XiXZk\i`Ylj#[`]]\i\ek``j#
jpefepd`j#cfZ`j%%%<[`k`f[\Z`dX#
i\]fidXkX%%%JkfZb_fcd#C%JXcm`lj#
(.,/$(.,0#)[ce%?\k\\ijk\[\\c
/)*gX^`eXËj mXe[\k`\e[\\[`k`\
^\c[kXcjjkXikglekmffi[\el
ef^^\c[\e[\qfcf^`jZ_\eXXd$
^\m`e^%Fg\e^\jcX^\efggX^`eX
.+$.,#XcnXXi[\nXcm`jj\e:\k\ 
e`\kd\\iY`a[\m`jj\edXXiY`a
[\qff^[`\i\eDXddXc`X q`ae
`e^\[\\c[%
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.Z1:%C`eeX\lj#Jpjk\dXeXkli´
g\ii\^eXki`XeXkli´#j\Zle[ld
ZcXjj\j#fi[`e\j#^\e\iX#jg\Z`\j#
ZldZ_XiXZk\i`Ylj#[`]]\i\ek``j#
jpefepd`j#cfZ`j%<[`k`f[lf$
[\Z`dX#i\]fidXkX%JkfZb_fcd#
C%JXcm`lj#(.--$(.-/#*[ce%`e
+Y[e%@e[\q\knXXc][\\[`k`\
Y\jcXXk_\k[`\i\ei`abXc(*)0
gX^`eXËjgclj\\eXgg\e[`omXe
*.gX^`eXËj%
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.[1:%C`eeX\lj#Jpjk\dXeXkliX\
g\ii\^eXki`XeXkliX\j\Zle[ld
ZcXjj\j#fi[`e\j#^\e\iX#jg\Z`\j#
ZldZ_XiXZk\i`Ylj#[`]]\i\ek``j#
jpefepd`j#cfZ`j%<[`k`f(*XXlZkX#
i\]fidXkX#ZliXAf_Xee=i`\[i`Z_
>d\c`e%C\`gq`^#>%<%9\\i#(.//$
(.0*#*[ce%`e('Y[e%@e[\q\
[\ik`\e[\\[`k`\#eXC`eeX\ljË
[ff[^\i\[`^\\i[[ffi>d\c`e#
Y\jcXXk_\k[`\i\ei`ab+()'
gX^`eXËj`eZclj`\]\\eq\m\e
YXe[\emlcc\e[\Xgg\e[`o%
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Zoogdieren
/X1 A. Seba, Locupletissimi rerum naturalium thesauri
accurata descriptio, ... / Description exacte des principales curiositez naturelles du magniﬁque cabinet d’Albert
Seba, I. Amsterdam, 1734. Opengeslagen bij een
handgekleurde plaat met links en rechts onderaan
de Philippijnse vliegende kat Cynocephalus volans
(L., 1758) en bovenaan een ‘gewone’ vleermuis:
de grote ‘onechte’ vampier Vampyrum spectrum
(L., 1758).

/Y1:%C`eeX\lj#Yi`\]XXeG`\k\i
9f[[X\ik%LggjXcX#(*Xl^ljklj
(.-/%C`eeX\ljm\in`ajk_`\i`eeXXi
[\G_`c`gg`aej\mc`\^\e[\bXk`e[\
K_\jXliljmXeJ\YXq`\/X %
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In de tiende editie van de Systema naturae uit 1758 is
niet alleen de binaire nomenclatuur baanbrekend.
Revolutionair is ook Linnaeus’ deﬁniëring van de
klasse Zoogdieren, ter vervanging van de Viervoeters.
Hierdoor konden de walvissen eindelijk verhuizen
van de vissen naar de Mammalia. De vleermuizen
waren al in de eerste editie correct bij de viervoeters
ingedeeld en niet, zoals toen gebruikelijk, bij de
vogels. De tentoongestelde werken zijn een selectie
uit de plaatwerken die Linnaeus citeert. Als in een
illustratie het type-exemplaar van een nieuwe soort
is afgebeeld, spreekt men van een ‘iconotype’.
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Zoogdieren
/Z1A%Afejkfe#EX\lb\li`^\
Y\jZ_ipm`e^mXe[\eXklli[\i
m`\i$mf\k`^\[`\i\e#m`jj\e\e
Ycf\[cffq\nXk\i$[`\i\e#mf^\c\e#
bifeb\c$[`\i\e#jcXe^\e\e[iXb\e
%%%8djk\i[Xd#A%A%JZ_`gg\i#(--'#
-[ce%;\\c(%L`k[\Y`Yc`fk_\\bmXe
afeb_\\iG%9flk#[ffi[`\ej\i]$
^\eXd\e^\jZ_feb\eXXe8ieflk
MfjdX\i#`e[Xebmffi_\kfgjk\c$
c\emXe[\ZXkXcf^ljmXe_\k
Y\if\d[\bXY`e\k[\ieXkllic`ab\
_`jkfi`\mXeC\m`eljM`eZ\ek#Xc[lj
\\e`e^\gcXbk\fe[\ik\b\e[\
m\ibcXi`e^mXeMfjdX\i%;\_Xe[$
^\bc\li[\gcXXkkffekd`\i\e\k\ij#
\\ecl`XXi[\e\\eXidX[`ccf%
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/[1>%<[nXi[j#8eXkliXc_`jkfip
f]leZfddfeY`i[j#Xe[f]jfd\
fk_\iiXi\Xe[le[\jZi`Y\[
Xe`dXcj#%%%Cfe[\e#R(.*0T$(.,(#
+[ce%;\\c+#[Xk[\fg[iXZ_k
Y\mXk1ÊKf>F;#k_\FE<<k\ieXc
k_\@eZfdgi\_\ej`Yc\k_\Fde`$
gi\j\ekFde`jZ`\ek#Xe[8cd`^_kp
:I<8KFIf]XccK_`e^jk_Xk\o`jk
]ifdFiYj`dd\ejliXYcp^i\Xk#kf
k_\d`elk\jkGf`ekjf]DXkk\i#k_`j
8KFD`j;\[`ZXk\[Xe[;\mfk\[#
n`k_Xccgfjj`Yc\>iXk`kl[\#?ld`c`$
Xk`fe#Nfij_`g#Xe[k_\_`^_\jk
8[fiXk`feYfk_f]9f[pXe[D`e[#
9p?`jdfjki\j`^e\[#Cfn#
Xe[_ldYc\:i\Xkli\#>\fi^\
<[nXi[jË%Fg[\_Xe[^\bc\li[\
gcXXk_\k`Zfefkpg\mXe[\i`e^$
jkXXikdXb`C\dliZXkkXC%#(.,/%
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/\1:%Gc`e`ljJ\Zle[lj#;\jn`a[k$
m\idX\i[\eeXkllibfe[`^\ijm`a]
Yf\Zb\e%?Xe[\c\e[\mXe[\eXkl$
i\#%%%@%MXe[\d\ejZ_\e%@@%MXe[\
m`\imf\k`^\\ebilpg\e[\[`\i\e%
@@@%MXe[\mf^\c\e%@M%MXe[\bc\p$
e\Y\\jka\jf]fe^\[`\ik\e%M%MXe
[\m`jjZ_\e#f\jk\ij#bi\\]k\e#Z%
%%%8djk\i[Xd#A%?Xik^\ij#(--)%
Fg\e^\jcX^\eY`a_Xe[^\bc\li[\
X]Y\\c[`e^\emXe\\eYl]]\c\e
\\e\cXe[%?\k^fk_`jZ_\c\kk\i$
kpg\[l`[k\ifg[Xk[\Y`aY\_fi\e$
[\k\bjke`\kmXeGc`e`ljq\c]`j%
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Vogels
0X1M. Catesby, The natural history of Carolina,
Florida and the Bahama islands ... Londen, voor de
auteur, 1731-1743, 3 dln. in 2 bdn. Titel ook in het
Frans. ‘Exemplaire choisi, recorrigé en grande partie
au pinceau’ uit de bibliotheek van ‘Monsr. Raye de
Breukelerwaert’. Deel 1, opengeslagen bij een handgekleurde plaat met het iconotype van een amazonepapegaai Psittacus paradisi L., 1758.

0Y1>%<[nXi[j#8eXkliXc_`jkfip
f]leZfddfeY`i[j#Xe[f]jfd\
fk_\iiXi\Xe[le[\jZi`Y\[
Xe`dXcj#%%%Cfe[\e#R(.*0T$(.,(#
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+[ce%;\\c)#fg\e^\jcX^\eY`a
\\e_Xe[^\bc\li[\gcXXkd\k_\k
`Zfefkpg\mXe[\qnXikmf\kg`e^le
;`fd\[\X[\d\ijXC%#(.,/ %
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De geselecteerde plaatwerken bevatten vogelafbeeldingen die Linnaeus citeert in de tiende editie
van zijn Systema naturae. Ze geven een beeld van de
diversiteit van de in die tijd reeds bekende exotische
vogelsoorten. De prachtwerken van Catesby en
Edwards kregen van Linnaeus een speciale vermelding in zijn inleiding tot deze klasse. Ze bevatten veel
nieuwe soorten, dus ook iconotypen. De geëxposeerde werken van Frisch en van Linnaeus zelf, over de
vanouds bekende vogelfauna’s van Duitsland en
Zweden, tonen bekende inheemse vogelsoorten.
Opmerkelijk is dat Frisch de vleermuizen nog tot de
vogels rekende.
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Vogels

0Z18%Fc\Xi`lj#>fkkfi]ÔjZ_\
Blejk$BXdd\i#nfi`ee\eXcc\i_Xe[
le^\d\`e\JXZ_\e#jfk_\`cj[`\
eXkli#k_\`cjblejkc`Z_\?e[\
_\imfi^\YiXZ_kle[Y\i\`k\k%%%
JZ_c\jn`^#(-.+%;\gcXXkkffek
[`m\ij\mf^\cjl`km\ii\n\i\c[$
[\c\e#fe[\id\\i\\e[f[f#\\e
kf\bXe\e\\eZXjlXi`j%
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0[1A%C%=i`jZ_#Mfijk\ccle^[\i
M^\c`eK\lkjZ_cXe[#le[Y\pcl]$
Ô^XlZ_\`e`^\i]i\d[\e#d`k`_i\e
eXkic`Z_\e=XiY\e%%%9\ic`ae#
=%?%=i`jZ_#R(.**T$(.-*#()[ce%
`e(Y[%Fg[\gcXXk\\ef\_f\#
^\^iXm\\i[[ffi=\i[`eXe[
?\c]i\`Z_=i`jZ_qffemXe[\
Xlk\li \ed\k[\_Xe[`e^\bc\li[
[ffi[`\ej\Z_k^\efk\%@e_\k
Yf\bnfi[\effbmc\\idl`q\e
Y\_Xe[\c[%
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0\1:%C`eeX\lj#=XleXjm\Z`ZX
j`jk\ejXe`dXc`XJm\Z`X\I\^e`1
hlX[ilg\[`X#Xm\j#Xdg_`Y`X#
g`jZ\j#`ej\ZkX#m\id\j#[`jki`YlkX
g\iZcXjj\jfi[`e\j#^\e\iX
jg\Z`\j%%%C\`[\e#(.+-%;\gcXXk
kffek[`m\ij\mf^\cjffik\e[`\`e
Qn\[\emffibfd\e#eXd\c`ab[\
[iXX`_Xcj#jkXXikd\\j#Yfek\
mc`\^\emXe^\i#f\m\icfg\i\e
je\\ln^fij%
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Amﬁbieën
('X1A. Seba, Locupletissimi rerum naturalium thesauri
accurata descriptio, ... / Description exacte des principales curiositez naturelles du magniﬁque cabinet d’Albert
Seba, ii. Amsterdam, 1735. Opengeslagen bij een
handgekleurde plaat met twee forse exemplaren van
de wurgslang Boa constrictor L., 1758.

('Y1A%Afejkfe#?`jkfi`X\eXkliXc`j
[\hlX[ilg\k`Yljc`Yi`%%%=iXeb]lik
XdDX`e#\im\eD%D\i`Xe#R(-,'T%
;`k`j[\ffijgifeb\c`ab\l`k^Xm\`e
_\kCXk`ae#^\^iXm\\i[[ffi:XjgXi
\eDXkk_X\ljD\i`Xeai%#_Xc]Yif\ij
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mXeDXi`XJ`YpccXD\i`Xe#\e
l`k^\^\m\e[ffi[\\im\emXe
DXkk_X\ljD\i`Xeji%;\gcXXk
kffek[`m\ij\jZ_`c[gX[[\e\e
Yfm\eXXe\\eXidX[`ccf%
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De klasse der amﬁbieën omvat volgens de tiende
editie van de Systema naturae ook de reptielen en de
‘Amphibia nantes’, zoals roggen, prikken, haaien,
draakvissen, steuren en zeeduivels. De laatstgenoemde groep voegde Linnaeus later weer bij de vissen.
Onder de amﬁbiologen roemt hij met name Albertus
Seba. Linnaeus bezocht Seba’s kabinet in zijn huis
aan de Haarlemmerstraat op twee achtereenvolgende
dagen, tijdens zijn allereerste bezoek aan Amsterdam
in 1735. Sommige oudere auteurs, zoals Jonston,
deelden de schildpadden in bij de viervoeters. Het is
daarom niet verwonderlijk dat op een plaat met
diverse schildpadden in de foliant van Jonston ook
een gordeldier staat afgebeeld.
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('1

Amﬁbieën

('Z1C%M`eZ\ek#Bfik\Y\jZ_ipm`e^
mXe[\e`e_flk[\iZXY`e\kk\e
Y\^i\\g\e`e[\iXi`k\`kbXd\i#f]
nfe[\ikffe\\c[\ieXklli#%%%
K\^\enffi[`^^\gcXXkjk`e[\
E`\ln\;f\c\e#`eËj>iXm\e_X^\%
;\e?XX^#mffi[\Xlk\li#(.).%
Fg[\gcXXk`j[\Y\]XXd[\
Jli`eXXdj\gX[G`gXg`gX
C%#(.,/ X]^\Y\\c[#eXXjk\\e
Ê9\jZ_ipm`e^mXe[\GX[[\e[`\
_XXi\afe^\el`k[\il^mffik
Yi\e^\eË%
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('[1A%?%D%=%CfZ_e\ilj#IXi`fiX
dlj\`9\jc\i`Xe`hlX\fc`d9Xj`c`lj
\kD`Z_X\cIlg\iklj9\jc\i`
Zfcc\^\ilek#%%%RE\li\eY\i^T#(.(-%
Fg[\gcXXkfe[\id\\i\\e^ifk\
<^pgk`jZ_\jb`ebCXZ\ikXjk`eZlj
C%#(.,/#\\ebXd\c\feCXZ\ikX
Z_XdX\c\feC%#(.,/#\\e^if\e\
_X^\[`j#\\ebc\`e\jb`eb\e\\e
bc\`e\nXk\ijXcXdXe[\i%
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('\1<%BX\dg]\i#8df\e`kXkld
\ofk`ZXildgfc`k`Zf$g_pj`Zf$
d\[`ZXild]XjZ`Zlc`M#hl`Ylj
Zfek`e\eklimXi`X\i\cXk`fe\j#
fYj\imXk`fe\j[\jZi`gk`fe\j
i\ildG\ij`ZXildlck\i`fi`j
8j`X\#%%%C\d^f#?%N%D\ip\i#(.()%
C`eeX\ljm\in`ajk`e[\k`\e[\
\[`k`\mXeq`aeJpjk\dXeXkliX\Y`a
[\if^IXaXkfig\[fC%#(.,/eXXi
BX\dg]\ijgcXXkfggX^`eX,('%
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((1

Vissen
((X1M. Catesby, The natural history of Carolina,
Florida and the Bahama islands ... Londen, voor
de auteur, 1731-1743, 3 dln. in 2 bdn. Titel ook in
het Frans. Met een handgekleurde kopergravure
van een ‘afgeknotte lipvis’.

((Y1G%8ik\[`#@Z_k_pfcf^`X#j`m\
fg\iXfde`X[\g`jZ`Ylj%%%C\`[\e#
>%N`j_f]]#(.*/%Mffi[\kf\gXj$
j`e^mXe[\i\^\cjmXe[\Y`eX`i\
efd\eZcXkllidXXbk\C`eeX\lj
^\Yil`bmXe[`kdfeld\ekXc\n\ib
mXeq`aemi`\e[8ik\[`%

(([1=%?Xjj\chl`jk#I\`q\eXXi
GXc\jk`eX#f]_\k?%CXe[%%%@eËkc`Z_k
^\^\m\e#%%%[ffi:Xi%C`eeX\lj%
8djk\i[Xd#A%Cfm\i`e^_#(..(#
)[ce%D\kbfg\i^iXmli\mXem`jj\e
l`k<^pgk\\eGXc\jk`eX#k\b\eXXi
AXZ%Cfm\i`e^_%

((Z1C%K%>ifefm`lj#Dlj\ld
`Z_k_pfcf^`Zld%%%C\`[\e#
K_%?XXb#(.,+$(.,-%D\kbfg\i$
^iXmli\mXem`jj\emXek\b\eXXi
\e^iXm\li8%;\c]fj%

((\1=%MXc\ek`ae#Fl[\ee`\ln
Ffjk$@e[`e#m\imXkk\e[\\\e
eXXlb\li`^\\el`kmf\i`^\m\i$
_Xe[\c`e^\mXeE\[\icXe[j
df^\ek_\pk`e[`\>\n\jk\e%%%
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In de tiende editie van de Systema naturae vermeldt
Linnaeus de ichtyologen Artedi, Gronovius,
Hasselquist, Valentijn en Catesby. Zij voorzagen
Linnaeus van beschrijvingen en afbeeldingen van
vissen uit de hele wereld. Catesby was natuuronderzoeker, tekenaar, graveur en schilder. Op een
ontdekkingsreis door Noord-Amerika maakte hij
een kleurrijke afbeelding van de ‘hog-ﬁsh’ of lipvis.
De begeleidende tekst – ‘the tail of the ﬁsh cut off
before I had it, I cannot say what form it was’ –
maakt duidelijk dat het om een ‘afgeknotte lipvis’
gaat.

 fi[i\Z_k#A%mXe9iXXd&8djk\i$
;
[Xd#>%fe[\i[\C`e[\e#(.)+$
(.)-#,[ce%D\kbfg\i^iXmli\mXe
m`jj\e\e\\eq\\d\\id`e#
k\b\e`e^[ffiFkdXi<cc`^\iai%\e
^iXmli\[ffiD%9Xc\e%
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Insecten
()X1 F.C. Lesser & P. Lyonet, Theologie des insectes, ou
demonstration des perfections de Dieu dans tout ce qui
concerne les Insectes ... Den Haag, J. Swart, 1742, 2 dln.
in 1 bd. Titelpagina en uitgeklapte plaat met een
grote pikzwarte of spinnende watertor Dytiscus piceus
L., 1758, een wilgenhoutrups Phalaena cossus L., 1758
en een ‘kadavervlieg’ Musca cadaverina L., 1758.

()Y1A%>f\[X\ik#D\kXdfig_fj`j
\k_`jkfi`XeXkliXc`j`ej\Zkfild%%%
D`[[\cYli^#A%=`\i\ej#R(--)$(-.(T#
*[ce%;\\c)\e*%;\_Xe[^\bc\li$
[\gcXXkcXXk[\fekn`bb\c`e^j$
jkX[`XmXe[\[X^gXlnff^q`\e%
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Goedaert, Merian, Albin, Frisch, Roesel en
Swammerdam rekende Linnaeus tot de voornaamste
onderzoekers van insecten en hun metamorfosen.
Insectenonderzoekers waren over het algemeen
vrome lieden, aanhangers van de fysicotheologie.
Ze dachten dat Gods almacht overduidelijk tot
uitdrukking kwam bij het met de microscoop
bestuderen van bijvoorbeeld een insect. Petrus
Lyonet spreekt zelfs van ‘insecto-theologie’.
De Artis Bibliotheek bezit van oudsher Lyonets
microscoop en honderden minuscule tekeningetjes
van de anatomie van insecten van zijn hand.
Het manuscript van Maitland met de Latijnse namen
van de beschreven insecten, als bijlage bij het boek
van Albin, onderstreept nogmaals het belang van
Linnaeus’ systematiek.
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Insecten

()Z1A%JnXdd\i[Xd#?`jkf`i\
^eiXc\[\j`ej\Zk\j%FlcËfe
\ogfj\ZcX`i\d\ekcXdXe` i\
c\ek\gi\jhlË`ej\ej`Yc\[\
cËXZZif`jj\d\ek[\c\lijd\dYi\j#
flcËfe[\Zflmi\\m`[\dd\ek
cË\ii\liflcËfekfdY\[Ëfi[`eX`i\
Xljla\k[\c\ligik\e[l\
kiXej]fidXk`fe%Lki\Z_k#>%~
NXcZ_\i\e#(-/)%9`a[\jZ_fig`f\e
JZfig`fX]\iC%#(.,/m\in`ajk
C`eeX\ljeXXigcXXk-`e[\
bnXikf$l`k^Xm\mXe_\kn\ibmXe
JnXdd\i[Xd%
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()[1D%J%D\i`X\e#Fm\i[\
mffikk\\c`e^\enfe[\iYX\icpb\
m\iXe[\i`e^\e[\iJli`eXXdjZ_\
@ej\Zk\e%%%8djk\i[Xd#
A%=%9\ieXi[#(.*'%Fg\e^\jcX^\e
Y`a\\e_Xe[^\bc\li[\gcXXkd\k
[\fekn`bb\c`e^jjkX[`XmXe[\
mc`e[\iGXg`c`f`[fd\e\ljC%#(.,/
\emXe[\Jli`eXXdj\n`c[\n\jg
f]DXi`Yfej\%
9`Yc`fk_\\bmXe[\Bfe`ebc`ab\
E\[\icXe[jZ_\DXXkjZ_Xgg`akfk
9\mfi[\i`e^[\i>\e\\jblejk
BED> %
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()\1<%8cY`e#@ej\Zkfild8e^c`X\
eXkliXc`j_`jkfi`X1`ccljkiXkX`Zfe`$
Ylj`eZ\ekldkXYlc`jX\e\`j\c\$
^Xek\iX[m`mld\ogi\jj`j#\k`jk`j#
hl``[gfjZlek#XZZliXk \k`Xd
ZfcfiXk`jXYXlk_fi\#<c\XqXi\
8cY`e#g`Zkfi\%%%Cfe[\e#(.*(%
Fg[\_Xe[^\bc\li[\gcXXk\\e
fc`]Xekjmc`e[\iJg_`eo\cg\efi
C%#(.,/%
()]1I%K%DX`kcXe[#@ej\Zkfild
Xe^c`X\efd`eXj\Zle[ldC`ee\f%
8djk\i[Xd#eX/dXXik(/+/%
DXeljZi`gkd\k[\CXk`aej\eXd\e
mXe[\`ej\Zk\e#Y\_fi\e[Y`a_\k
Yf\bmXe8cY`eq`\()\ %
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()^1A%C%=i`jZ_#9\jZ_i\`Yle^mfe
Xcc\ic\p@ej\Zk\e`eK\lkjZ_cXe[#%%%
9\ic`ae#(.)($(.+'#(*[ce%`e(Y[%
8]^\Y\\c[`j\\e\ekfdfcff^`e
q`aejkl[\\ibXd\i#kli\e[[ffiq`ae
d`ZifjZffg%
()_1A%8%Ij\cRmfeIfj\e_f]T#
;\idfeXk_c`Z__\iXlj^\^\Y\e\e
@ej\bk\e$9\cljk`^le^#%%%
E\li\eY\i^#A%A%=c\`jZ_dXee#
R(.+'T$(.-(#+[ce%;\\c)%;\_Xe[$
^\bc\li[\gcXXkkffekc`Y\cc\e\e
_lefekn`bb\c`e^jjkX[`X%
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Wormen
(*X1 G.E. Rumphius, D’Amboinsche rariteitkamer,
behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo
weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare
krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede
allerhande hoorntjes en schulpen, ... Amsterdam,
J. Roman, [1741?]. Exemplaar in tegendruk (een
nat vel is nogmaals door de plaatpers gehaald voor
een wat zachtere afdruk dan rechtstreeks van de
koperplaat). Opengeslagen bij een handgekleurde
plaat met genus- en speciesnummers van Linnaeus
bijgeschreven.
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De klasse Wormen vormt een heterogene restgroep.
De tentoongestelde werken, die volgens Linnaeus tot
de allerbeste behoren, illustreren de vormenrijkdom
van deze groep. Onder schelpenverzamelaars waren
vooral de boeken van Rumphius en Knorr felbegeerd.
Na de publicatie van de Systema naturae deinsden
naturaliënverzamelaars er niet voor terug aantekeningen over de plaats in het linneaanse systeem in
het boek te plaatsen, zelfs als het een biblioﬁele
uitgave betrof, bijvoorbeeld een exemplaar in tegendruk van Rumphius. Het verknipte exemplaar van
Knorr, met de linneaanse namen bijgeschreven, is
feitelijk een Iconographia Zoologica (zie 28) in
het klein.
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Wormen

(*Y1>%N%Befii#M\icljk`^`e^[\i
ff^\e\emXe[\e^\\jkf]m\i$
qXd\c`e^mXeXcc\ic\pY\b\e[\
_ffi\ej\ejZ_lcg\e#[`\`e_XXi
\`^\ebc\li\eX]^\Y\\c[q`ae%%%
8djk\i[Xd#(..'$(..+%
;\ffijgifeb\c`ab\l`k^Xm\`e_\k
;l`kjm\ijZ_\\ek\E\li\eY\i^
mXeX](.,.%@e[`k\o\dgcXXiq`ae[\
X]^\Y\\c[\jZ_\cg\efg[\gcXk\e
[ffi\\ec`\]_\YY\il`k^\be`gk\e
fge`\ln^\iXe^jZ_`bkfd\\e
d\\ijpjk\dXk`jZ_\mfc^fi[\k\
Zi\i\e%QfY\jkXXkgcXXkM@@l`k
cflk\iG\Zk`e`[X\bXdf\jk\ij \e
gcXXkOM@@l`k\eb\c:fe`[X\b\^\c$
jcXbb\ef]kfk\eÆgifebjklbb\e`e
\cb\jZ_\cg\em\iqXd\c`e^ %
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(*Z1D%C`jk\i#<o\iZ`kXk`fXeXkfd`$
ZX`ehlX[\:fZ_c\`j#dXo`d\
k\ii\jki`Ylj\kC`dXZ`YljX^`kli%
Fde`ld[`jj\Zk`fe\jkXYlc`j
X\e\`j#X[`gjXji\jX]]XYi `eZ`j`j#
`ccljkiXekli%Cfe[\e#J%Jd`k_\e
9NXc]fi[#(-0+%C`eeX\ljm\in`ajk
eXXi[\eXXbkjcXbC`dXoÕXmlj
C%#(.,/fggcXXk(#nXXifgk\m\ej
[\\\kYXi\n`ae^XXi[jcXb?\c`o
gfdXk`XC%#(.,/`jX]^\Y\\c[%
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(*[1=%:fcldeX#;\XhlXk`c`Ylj
Xcc``jhl\efeelcc`jXe`dXc`Ylj
c`Y\cclj%%%#`e1`[\d#D`elj
Zf^e`kXildiXi`fildhl\efjkif
Zf\cffi`\ek`ldjk`ig`ld\bg_iXj`j
%%%Ifd\#>%DXjZXi[`#(-(-%
;\^ifk\[`m\ij`k\`kY`ee\e[\
bcXjj\M\id\jnfi[k^\kffe[fg
gX^`eXoo``%
9`Yc`fk_\\bmXe[\8djk\i[Xdj\
?fiklj%
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(*\1>%9`XeZ_`#AXe`GcXeZ`
8i`d`e\ej`j[\ZfeZ_`jd`eljefk`j
c`Y\iZl`XZZ\[`kjg\Z`d\eX\jklj
i\Z`gifZ`dXi`jjlg\i`X[c`kklj
gfikldhl\8i`d`e`%M\e\k`#(.*0%
Fg[\gcXXk[`m\ij\q\\jk\ii\e\e
_\k`Zfefkpg\mXe[\blYljbnXc
:_XipY[\XdXijlg`Xc`jC%#(.,/ %
(*]1A%<cc`j#EXkllicpb\_`jkfi`\
mXe[\bfiXXc$^\nXjj\e#\eXe[\i\
[\i^\cpb\q\\$c`^_Xd\e#%%%;\e
?XX^#G%[\?fe[k#(.,-%Fg[\
_Xe[^\bc\li[\gcXXkq`ae[`m\ij\
ÊbfiXccpe\eËX]^\Y\\c[#nXXife[\i
\eb\c\`Zfefkpg\e%
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(+1

Zeeduivels
(+X1 Handgekleurde houtsnede van de zeeduivel,
toegeschreven aan Pierre Goudet, in: P. Belon,
La nature et diversité des poissons avec leurs
pourtraicts représentez au plus près du naturel. Parijs,
Ch. Estienne, 1555. Een zeldzaam met de hand
ingekleurd exemplaar van de Franse editie.
De oorspronkelijk Latijnse uitgave, De aquatilibus,
was twee jaar eerder eveneens bij Estienne
verschenen.
(+Y1?flkje\[\mXe[\q\\[l`m\c
[ffi>\fi^\jI\m\i[`eXXi\\e
k\b\e`e^mXenXXijZ_`aec`ab
>l`ccXld\Ife[\c\k#`e1
>%Ife[\c\k#C`Yi`[\g`jZ`Ylj
dXi`e`j#`ehl`Yljm\iX\g`jZ`ld
\]Ô^`\j\ogi\jjX\jlek%%%Cpfe#
D%9fe_fdd\#(,,+%
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(+Z1Bfg\i^iXmli\mXe[\q\\$
[l`m\c#nXXijZ_`aec`ab[ffiE`ZfcXj
9\Xki`Z\kkf#`e1@%JXcm`Xelj#
8hlXk`c`ldXe`dXc`ld_`jkfi`X\#
c`Y\igi`dlj#Zld\fild[\d
]fid`j#X\i\\oZlj`j%%%Ifd\#
?%JXcm`Xelj#(,,+$(,,/%
9il`bc\\e8ek`hlXi`XXkIXi\
=`j_Yffbj#8djk\i[Xd%
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Vroege afbeeldingen van de zeeduivel zijn te vinden
in publicaties van Belon, Rondelet, Salviani en
Gesner, verschenen tussen 1553 en 1558. Op de
bovenkaak heeft de zeeduivel een lange beweegbare
vinstraal met aan het uiteinde een vlezige wimpel.
Het orgaan functioneert als hengel, er worden prooidieren mee aangelokt. De Fransman Belon maakte
de duidelijkste tekening van de ‘diable de mer’.
De zeeduivelhengel is in Belons houtsnede goed
weergegeven. Zeventiende- en achttiende-eeuwse
ichtyologen gebruikten vaak geen verse of geconserveerde vissen voor soortbeschrijvingen; zij kopieerden teksten en afbeeldingen van vissen uit de boeken
van hun zestiende-eeuwse voorgangers.
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(+[1?flkje\[\mXe[\q\\[l`m\c#
k\b\eXXifeY\b\e[#`e1:%>\je\i#
?`jkfi`´Xe`dXc`ldc`Y\i@M%hl`
\jk[\g`jZ`ldXhlXk`c`ld
Xe`dXek`ldeXkliX%Qi`Z_#
:_i%=ifjZ_Xl\i#(,,/%
9il`bc\\e8ek`hlXi`XXkIXi\
=`j_Yffbj#8djk\i[Xd%
(+\18hlXi\cd\k[i`\_ffj$
dfe[\e[ffi8[i`X\e:f\e\e#`e1
8%:f\e\e#NXcm`jYf\Zb#dXelj$
Zi`gk#(,/,%;\_ffjdfe[\eÆ[\
fl[\E\[\icXe[j\eXXdmffiq\\$
[l`m\cjÆq`aeeX^\k\b\e[l`k[\
n\ib\emXe9\cfe(,,* #Ife[\c\k
(,,+ \e>\je\i(,,/ %
9il`bc\\eBfe`ebc`ab\DXXkjZ_Xgg`a
mffi;`\ible[\#JkX[jY`Yc`fk_\\b
8ekn\ig\e%
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(+]1?flkje\[\emXe[\q\\$ 
[l`m\c#k\b\eXXifeY\b\e[#`e1
L%8c[ifmXe[`#;\g`jZ`Yljc`Yi`M
\k[\Z\k`jc`Y%lelj#%%%9fcf^eX#
9\ccXYXd^X#(-(*%;\eXd\eIXeX
mlc^Xi`jg`jZXki`o\eIXeXg`jZXki`o
\e[\kn\\X]Y\\c[`e^\eq`ae
fm\i^\efd\el`kJXcm`Xe`(,,+$
(,,/ \e>\je\i(,,/ %
(+^1Bfg\i^iXmli\mXe[\q\\$
[l`m\c#k\b\eXXifeY\b\e[#`e1
=%N`ccl^_YpA%IXp#;\_`jkfi`X
g`jZ`ldc`Yi`hlXklfi#aljjl\k
jldgk`YljJfZ`\kXk`jI\^`X\
Cfe[`e\ej`j%%%Fo]fi[#K_\Xkif
J_\c[fe`Xef#(-/-%;\X]Y\\c[`e^
`jfm\i^\efd\el`kJXcm`Xe`(,,+$
(,,/ \e`ejg`\^\cY\\c[X]^\[ilbk%
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(+_1Bfg\i^iXmli\mXe[\q\\$
[l`m\c[ffi:%Cl[\n`^JZ_d`[k
eXXi\\ek\b\e`e^mXeBi^\iai%#
`e1D%<%9cfZ_#@Z_kpfcf^`\fl
_`jkf`i\eXkli\cc\^eiXc\\k
gXik`Zlc` i\[\jgf`jjfej%9\ic`ae#
mffi[\Xlk\li\e=%[\cX>Xi[\#
(./,$(.//#*[ce%=iXej\\[`k`\mXe
[\ffijgifeb\c`ab;l`kj\l`k^Xm\
mXe9cfZ_#8cc^\d\`e\EXkli$
^\jZ_`Z_k\[\i=`jZ_\%9\ic`ae#
JZ_c\j`e^\i#(./)$(.0,%;\X]Y\\c$
[`e^`jfm\i^\efd\el`kJXcm`Xe`
(,,+$(,,/ #[XXieX\\eY\\ka\
^\n`aq`^[#\ek\ejcfkk\d\k[\
_Xe[`e^\bc\li[%
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De menagerie
aan de
Kloveniersburgwal
(,X1 Afbelding der binneplaats van de Herberg van ouds
genaamt Blaauw Ian. [Amsterdam], T. Crajenschot,
1751. Gravure.

(,Y1:Xi`Y`jZ_\^if\e\c\^lXXe
@^lXeX[\c`ZXk`jj`dXCXli\ek`#
(.-/%>flXZ_\[ffiAXeM\ck\e%

(,Z1Kl`d\cXXiKlij`fgjkileZXklj
DfekX^l#(/)( %>flXZ_\[ffi
AXeM\ck\e%?`adf\k[\kl`d\cXXi#
\\e`e[\Effi[q\\mffibfd\e[
qff^[`\i#[ff[XXe^\kif]]\e
_\YY\efg\\e8djk\i[Xdj\
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 `jdXibk%GXjm\\ccXk\in\i[_\k
m
df^\c`abfd[fcÔaeXZ_k`^\ec\m\e[
XXe_\kglYc`\bk\kfe\e%

(,[1QnXikbXgcfi`Cfi`ljcfip
C%#(.,/ \e8d\i`bXXej\Y\m\i
:XjkfiZXeX[\ej`jBl_c#(/)'#
XXe^\[l`[XcjÊ9\m\il`ak
E`\le\[\icXekË%>flXZ_\\e
g\ek\b\e`e^[ffiAXeM\ck\e%
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De herbergier Jan Westerhof – bijgenaamd Blauw
Jan – exploiteerde vanaf circa 1675 een menagerie
op de Kloveniersburgwal te Amsterdam, die tot
1784 in stand bleef. De gegraveerde Afbelding der
binneplaats toont exotische dieren zoals leeuwen,
tijgers en struisvogels. De menagerie is rond 1700
gedetailleerd in beeld gebracht door Jan Velten in
zijn Wonderen der natuur, bestaande uit zo’n tweehonderd eigenhandige tekeningen. Linnaeus heeft de
menagerie bezocht, zo blijkt uit zijn correspondentie:
‘Wat mijn goede Blaw Jaen betreft, zo wil ik liever in
Holland een zuur wijntje bij hem kopen dan dieren.
Liever rondkijken voor mijn geld dan vlees kopen uit
zijn winkel’.
(,\1Bf^\cm`jK\kiXf[fek`[X\ \e
qnXikbfgdXb`<lc\dli]lcmlj
<%>\f]]ifp#(.0- %>flXZ_\\e
g\ek\b\e`e^[ffiAXeM\ck\e1Ê\\e
befgm`jnXXijff^iffk#Xcj\\e
^iffk\jZ_\cm`j#[\jm`j`Zbj\c]
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^\_X[kË%C`eeX\ljnXj\i^^\jk\c[
fgXg\e#qfXcjYc`abkl`kq`aeZfii\j$
gfe[\ek`\1Ê\iq`ae^\\e[`\i\e
XXi[`^\i#nfe[\ic`ab\i\em\i$
jZ_`cc\e[\i\emiXcc\jqfmfc
^l`k\ejki\b\eË%
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Insecten in het
kabinet van Seba
(-X1A. Seba, Locupletissimi rerum naturalium
thesauri accurata descriptio, ... / Description exacte des
principales curiositez naturelles du magniﬁque cabinet
d’Albert Seba, iv. Amsterdam, 1765. Opengeslagen bij
plaat 49 met Nederlandse insecten, waarvan de Artis
Bibliotheek de oorspronkelijke tekeningen bezit
(zie 16d).

(-Y18hlXi\c#^\j`^e\\i[ÊFkdXi
<cc`^\iai%(.),Ë#d\kfekn\igmffi
[\k`k\cgcXXkY\_fi\e[\Y`a_\k
\\ijk\gcXk\e[\\cmXe_\kdXelj$
Zi`gk;\m\iXe[\i`e^mXe\e`^_\
ilgj\\enlid\e%;\k`k\cmXe_\k
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e\kX]jZ_i`]kmXe_\kk\bjk[\\c
cl`[k19\jZ_i`am`e^mXeilgj\e#
gfgg\e#ZXgg\c\eRj`ZT#nfid\e#
kfii\e#\e_X^\[`jj\e[ffi
8cY\ikljJ\YX`ekn\\[\\c\e%
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Toen Linnaeus het kabinet van Seba bezocht,
moet hij ook diens insectenverzameling hebben
bestudeerd. Daarbij behoorde een manuscript,
De verandering van enighe rupse en wurmen, met
tekeningen die Seba liet graveren voor deel 4 van
zijn Thesaurus. Een afschrift van het manuscript
vermeldt Seba als auteur, hoewel er ook sprake is
van waarnemingen te Amsterdam op data waarop
Seba daar nog niet woonde. Mogelijk is de schilder
Otmar Elliger jr. (1666-1735) de auteur, aangezien de
bijbehorende titelplaat door hem in 1725 gesigneerd
is. De originelen van exotische insecten voor deel 4,
van andere kunstenaars, bevinden zich te Madrid.
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Insecten in
het kabinet van Seba

(-Z1K\b\e`e^\emXekn\\`e_\\d$
j\eXZ_kmc`e[\ij#Ên\\jb`e[\i\eË
^\eXXd[#l`k(-Y#fe^\j`^e\\i[%
;\q\k\b\e`e^\ejkfe[\edf[\c
mffi[\Ô^llika\j<*\e=)
fe[\iXXefggcXXk+0mXe[\\c+
mXe[\K_\jXliljmXeJ\YX#
mffijk\cc\e[iff[n\\jb`e[
EfZklXelgkXC%#(.-.\eYcXln
n\\jb`e[EfZklX]iXo`e`C%#(.,/%
;\eXXdÊiff[n\\jb`e[Ë`j
X]^\c\`[mXe[\kf\edXc`^\
iff[qnXik\bc\[`e^mXe[\
8djk\i[Xdj\n\q\e%
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8*#9.\e8+fggcXXk+0`e[\\c+
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(-\1K\b\e`e^\emXejgi`eb_XXe$
XZ_k`^\eFik_fgk\iX l`k_\k
kn\\[\gcXk\e[\\c#^\k`k\c[Mfc^\e
[\nfid\e#kfii\ekZY\_ffi\e[\
kfk_\kn\ibmXeJ\YX%;\q\$
k\b\e`e^\eZfii\jgfe[\i\ed\k
[\Ô^llika\j(+#(/\e(0fggcXXk
-,`e[\\c+mXe[\K_\jXliljmXe
J\YX%

(-]1K\b\e`e^\emXe\\eqnXikc`a]
\e\\eYfbkfil`k_\kkn\\[\
gcXk\e[\\c%;\q\k\b\e`e^\e
Zfii\jgfe[\i\ed\k[\Ô^llika\j
,\e*fggcXXk0)`e[\\c+mXe[\
K_\jXliljmXeJ\YX%
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Op het land
lopen zoogdieren
en reptielen
(.X1 Jachtluipaard Acynonix jubatus (Schreber, 1776).
Gestorven te Artis.
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.

(.Y1Kn\\cXe[jZ_`c[gX[[\e%
8cjgi\gXiXXkm\infim\e2
m\idf\[\c`abfgJZ_`g_fc
fe[\ijZ_\gk%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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De meeste zoogdieren en reptielen leven op het
land. Een uitzondering zijn de walvissen, zoogdieren die door Linnaeus in de eerste editie van de
Systema naturae nog bij de vissen werden ingedeeld.
Sprintkampioen van de landdieren is het jachtluipaard, dat binnen vier seconden een snelheid
kan ontwikkelen van 110 km per uur. In een uur
komt een landschildpad niet verder dan 275 meter.
De landschildpad behoort tot de oudste nog levende
groep van reptielen, waartoe ook de dinosauriërs
behoorden. Veel reptielen en zoogdieren kunnen zich
trouwens ook uitstekend in het water verplaatsen.
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(/1

In het water
zwemmen vissen
en ‘wormen’
(/X1 Egelvis Diodon.
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.

(/Y1Kn\\^`kXXiif^^\eI_`ef$
YXkljg\iZ\cc\ejNXcYXld#(.0) %
Jli`eXXdj\bljk#dfe[`e^
:fiXek`aei`m`\i#(0-/%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
(/Z1IX[Xim`j?pg\ifg`jljY\Y\
Y\Y\CXZ\g [\#(/'* %8]i`bX#E`ac%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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8_c#(./0 %@e[fe\j`#=cfi\j#
i`]Y`aI\f%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
(/\1?fe`e^iXXkbf]]\im`j
8ZXek_fjkiXZ`fegfcp^fe`ljGf\p#
(/.-%E\[\icXe[j\8ek`cc\e#
:liXXf#G`jZX[\iXYXX`#(0--%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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Hoeveel diersoorten er zijn, is niet bekend, en ook
niet hoeveel diersoorten in het water leven. Maar alle
vissen hebben water nodig om te overleven, al zijn
er enkelen die zich kortstondig in de lucht (vliegende
vis) of op het land (slijkspringers) kunnen redden.
Opmerkelijk is de egelvis, die zich bij gevaar opblaast
tot een ronde bol. Uitgezonderd de insecten rekende
Linnaeus alle ongewervelden, dus ook weekdieren,
zoals schelpen en slakken, nog tot de klasse der
wormen. Eetbare schelpdieren leven vaak in kustwateren; slakken komen voor in zee, in zoet water en
op het land.
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In het water
zwemmen vissen
en ‘wormen’

(/]1Jk\li8Z`g\ej\ijkli`f
C%#(.,/%DXXj#Y\e\[\e
Ifkk\i[Xd#(0',%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%

(/_1Q\\[l`m\cCfg_`ljg`jZXkfi`lj
C%#(.,/%8kcXek`jZ_\FZ\XXe#k\e
effi[\emXe@\icXe[#(0-/%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%

(/^1>i`aq\ki\bb\ijm`j9Xc`jk\j
]fiZ`gXklj>d\c`e#(./0%N\jk$
8]i`bX#mffi[\bljkmXe>_XeX#
>l`e\XeKiXnc`e^Jlim\p#(0-+%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%

(/`18cm\i8cYlieljclZ`[lj?\Zb\c#
(/+*%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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(/a1JcXe^\bfgm`jFg_`fZ\g_Xclj
gc\lifg_k_Xcdlj9c\\b\i#(/,(%
GXc\dYXe^#(0'/%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
(/b1QnXikYl`b$q\\[l`m\cCfg_`lj
Yl[\^XjjXJg`efcX#(/'.%
8kcXek`jZ_\FZ\XXe#(0.(%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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(/c1>\_ffie[\_\cdjcXbb\e
:Xjj`jZfielkXC%#(.,/ %
?\cdjcXbb\ec\m\e`ekifg`jZ_\
q\\e%;\^\_ffie[\_\cdjcXb
cXXk^f\[[\mXi`Xk`\Y`ee\ee
jffik`emfid\e^iffkk\q`\e%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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In de lucht vliegen
vogels en insecten
(0X1 Zwartvoetpinguïn Spheniscus demersus (L., 1758).
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.

(0Y1<q\cjg`e^leGp^fjZ\c`j
gXglXA%I%=fijk\i#(./( %
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%

(0[1B\`q\ijg`e^le8gk\ef[pk\j
]fijk\i`>%I%>iXp#(/++%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%

(0Z1Bfe`e^jg`e^le8gk\ef[pk\j
gXkX^fe`ZljA%=%D`cc\i#(../%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%

(0\1M\ijZ_`cc\e[\jffik\e[X^$\e
eXZ_kmc`e[\ij%
9il`bc\\eQfcf^`jZ_Dlj\ld
8djk\i[Xd%
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Pinguïns behoren tot de familie Spheniscidae
en worden tegenwoordig onderverdeeld in zes
geslachten met in totaal zeventien verschillende
soorten. Linnaeus beschreef de zwartvoetpinguïn
voor het eerst in de tiende editie van zijn Systema
naturae, gebaseerd op een afbeelding in het
vogelboek van Edwards (zie 9b). Pinguïns komen
voor op het gehele zuidelijk halfrond. Een van de
belangrijkste kenmerken is dat zij niet kunnen
vliegen. Hun vleugels zijn geëvolueerd tot een soort
peddels, waarmee zij wel uitstekend kunnen zwemmen. De meeste insecten vliegen, zoals bijvoorbeeld
vlinders, maar niet de zogenaamde oerinsecten
waartoe de zilvervisjes behoren. Insecten vliegen
niet tijdens hun larvenperiode.
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Aap – mens
)'X1 J. Bontius, Historiæ naturalis et medicæ Indiæ
orientalis libri sex ... [boek 9-14], in: G. Piso, De Indiæ
utriusque re naturali et medica libri quatuordecim ...
Amsterdam, L. en D. Elzevier, 1658.

)'Y1:%>\je\i#?`jkfi`X\Xe`dX$
c`ld%%%Qi`Z_#=ifjZ_Xl\i#(,/.%
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^\q`\eq`ae`eGXc\jk`eX%
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Heeft De Bondt deze ‘orang-oetan’ echt gezien in
Oost-Indië? De tekst van het boek zegt van wel, maar
waarschijnlijk is de plaat toegevoegd door De Bondts
bezorger Piso. Hoe het ook zij, dit wezen werd door
Linnaeus geïdentiﬁceerd met de uit de Oudheid
bekende holbewoner die in Ethiopië zou hebben
gewoond. Het zou gaan om een (volgens Linnaeus
nog levende) soort van het genus Homo, een andere
mensensoort dus. Deze holbewoner speelde een
belangrijke rol in Linnaeus’ diersystematiek doordat
hij als een schakel fungeerde tussen mens en aap.
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Aap – mens

)'[1E%Klcg#FYj\imXk`feld
 \[`ZXildc`Yi`ki\j%8djk\i[Xd#
d
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8djk\i[Xd#A%A%JZ_`gg\i#(--'#
+[ce%

)']1<%Kpjfe#FiXe^$FlkXe^#j`m\
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f]XGp^d`\%Cfe[\e#;%9ifne\#
(-00%Kpjfe_\\]k[\q\Z_`dgXe$
j\\c\m\e[^\q`\e#dXXie`\k[Xk
_`afgkn\\Y\e\ec`\g%
)'^1EfmXXZkX\il[`kfild%
C\`gq`^#\i]^\eXd\emXeA%>ifjj#
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ef^d\k_\kk_\\bfga\[Xk
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)'_1>%<[nXi[j#>c\Xe`e^jf]
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)'`1:_i%?fgg`lj#Ê8ek_ifgfdfi$
g_XË#`e1:%C`eeX\lj#8df\e`kXk\j
XZX[\d`ZX\%%%<[%G%:Xdg\i%
C\`[\e#:%?XXb#(.-*%MXec`ebj
eXXii\Z_kj[\fiXe^$f\kXemXe;\
9fe[kq`\)'X #[\_fdfZXl[Xklj
mXe8c[ifmXe[`q`\)'Z #DX[Xd\
:_`dgXeq\\q`\)'^ \e[\jXk\i
mXe>\fi^\<[nXi[jq`\)'_ %
;\[`jj\ikXk`\mXeC`eeX\ljË
c\\ic`e^?fgg`lj`jeXXid\e
XXee\\dk[ffiC`eeX\ljq\c]
^\jZ_i\m\e%
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De Levensboom:
een moleculair
perspectief
)(1 Verwantschapsboom, gebaseerd op de analyse
van een stukje dna, coderend voor de kleine subunit
van het ribosomaal rna, van ongeveer 3000 soorten
met vertegenwoordigers uit alle relevante groepen
van organismen. Bron: D.M. Hillis et al., Science
(2003), 300: 1692-1697.
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Sinds Linnaeus heeft de wetenschap van het
beschrijven en classiﬁceren van organismen een
aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt.
De eerste was het in verband brengen van classiﬁcaties met de evolutietheorie: de mate van gelijkenis van
‘dezelfde’ (homologe) kenmerken werd een maatstaf
voor de mate van verwantschap. Een tweede stap was
het gebruik van wiskundige methoden voor verwantschapsanalyses waarbij de status van een kenmerk
niet van tevoren werd bepaald, maar de uitkomst
was van een rekenkundige procedure. Een recente
ontwikkeling betreft de uitbreiding van het arsenaal
aan kenmerken om te classiﬁceren. Baseerde
Linnaeus zijn classiﬁcaties nog voornamelijk op een
beperkt aantal macromorfologische kenmerken,
tegenwoordig kan een onderzoeker tevens een beroep
doen op een brede waaier van micromorfologische,
genetische en ethologische kenmerken. De graﬁsche
‘Levensboom’ is een voorbeeld van een moderne
moleculaire verwantschapsboom.
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))1

Max Weber,
wereldberoemd
zoöloog
))X1De anatomische les van Max Weber. Groepsportret
door Lodewijk Ignatius Stracké (1856-1934). Olieverf
op doek, 1886. Professor Weber staat met drie leerlingen om een snijtafel, waarop het kadaver van een
leeuw ligt. Van links naar rechts zijn voorgesteld:
J.M. Janse, J.Th. Oudemans, Weber en F.A.F.C. Went.
De persoon rechts van hen is de portretschilder Pieter
de Josselin de Jong. Voor de kast met preparaten staat
de amanuensis Sleking, op de achtergrond staat zijn
zoon. De oude man op de voorgrond die ingewanden
reinigt, stond bekend als de laatste walvisvaarder.
Collectie Universiteitsgeschiedenis.
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Max Weber (1852-1937) is een van de belangrijkste
zoölogen van zijn tijd geweest, die talrijke publicaties over anatomie en diersystematiek op zijn naam
heeft staan. In 1883 werd hij buitengewoon hoogleraar in de anatomie van de dieren aan de Universiteit
van Amsterdam. In deze functie kon Weber de anatomie van zeldzame dieren bestuderen omdat het
Zoölogisch Museum van Artis alle overleden dieren
kreeg. Het schilderij toont de jonge Max Weber,
drie jaar na zijn aanstelling als hoogleraar. Wereldfaam kreeg Weber als leider van de Siboga Expeditie
(zie 23), een Nederlandse expeditie naar de zeeën van
Nederlands-Indië.
))Y1Gfiki\kk\emXeDXoN`c_\cd
:XicN\Y\i(/,)$(0*. \e8ee\
8ekf`e\kk\N\Y\i$mXe9fjj\(/,)$
(0+) [ffi<cjXCfl`jX?Xee\c`eX
Nflk\ij\e$mXe;f\jYli^(/.,$
(0,. %Fc`\m\i]fgfeY\b\e[\[iX$
^\i%8eeXN\Y\i#\\em\i[`\ejk\c`ab
Xc^fcf^\#m\i^\q\c[\_XXi\Z_k$

^\effkfgq`aen\k\ejZ_Xgg\c`ab\
\og\[`k`\j%@e(0))n\i[k\i^\c\$
^\e_\`[mXeN\Y\ijq\m\ek`^jk\
m\iaXXi[X^\\ed`e`Xklligfiki\k
mXe_\d^\jZ_`c[\i[2[\g\e[Xek
n\i[\\eaXXicXk\im\imXXi[`^[%
:fcc\Zk`\Le`m\ij`k\`kj^\jZ_`\[\e`j%

Le`m\ij`k\`kjY`Yc`fk_\\b8djk\i[Xd

.,

)*1

Siboga-expeditie:
de mensen
)*X1 M. Weber e.a., Siboga-Expeditie. Uitkomsten op
zoölogisch, botanisch, oceanographisch en geologisch
gebied verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900
aan boord H.M. Siboga ... Leiden, E.J. Brill, 1902-1986.
Onder redactie van Max Weber en vervolgens van
L.F. de Beaufort en J.H. Stock zijn de resultaten van
de Siboga-expeditie in 148 aﬂeveringen beschreven.
De eerste aﬂevering verscheen in 1902 en de laatste
in 1986. De beschreven soorten worden bewaard in
het Zoölogisch Museum Amsterdam.
)*Y18%N\Y\i$mXe9fjj\%<\eaXXi
XXeYffi[?%D%J`Yf^X%C\`[\e#
<A%9i`cc#(0'+%<\eq\\ic\q\ej$
nXXi[`^m\ijcX^mXe[\[X^\c`abj\
^Xe^mXeqXb\ek`a[\ej[\J`Yf^X$
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DXoN\Y\i%;\[\\ceXd\mXe\\e
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[\q\nXje`\ln`e[`\k`a[%8eeX
N\Y\i$mXe9fjj\Y\jZ_i\\][\
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Linnaeus probeerde in zijn Systema naturae alle toen
bekende diersoorten te beschrijven. Negentiendeeeuwse expedities leverden nog veel meer nieuwe
soorten op. De Siboga-expeditie onder leiding van
Max Weber was in dit opzicht een ongekend succesvolle expeditie. In 1899-1900 verzamelde het team
aan boord van het schip Siboga gegevens over de
mariene ﬂora en fauna in de wateren van NederlandsIndië. Deze zeeën bleken door de grote verscheidenheid aan milieus zeer soortenrijk te zijn. Van veel
diergroepen was meer dan de helft van het aantal
opgeviste soorten nieuw voor de wetenschap: er
werden bijvoorbeeld 131 nieuwe vissoorten ontdekt.

Xc^\emXe[\J`Yf^X$\og\[`k`\`e
m`a]c`am`^\[\c\e%;`kfe[\iqf\b
n\i[`e(0('^\_fefi\\i[d\k\\e
\i\[fZkfiXXk#nXXid\\q\[\Xcc\i$
\\ijk\mifln\c`ab\[fZkfi_fefi`j
ZXljX`eE\[\icXe[n\i[%
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Siboga-expeditie:
parafernalia
)+X1 Aardewerken pot, gebruikt tijdens de Sibogaexpeditie, om vondsten op te slaan en te conserveren
ten behoeve van het latere onderzoek in Nederland.
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.

)+Y1=fkfmXe_\kYfm\ebfd\e
mXe[\bfi#\\eki\Z_k\imfid`^
jc\\ge\k#nXXid\\kfkfg^ifk\
[`\gk\bfenfi[\e^\m`jk%;\q\$
]fkf^\\]k\\e^f\[\`e[ilbmXe
[\n\ibqXXd_\[\eXXeYffi[
mXe[\J`Yf^X%
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De Artis Bibliotheek bewaart tal van voorwerpen in
verband met de Siboga-expeditie en de leider van die
expeditie, Max Weber. Zo staan in de bibliotheek de
bureaus van Max en Anna Weber opgesteld, hangen
daar hun miniatuurportretjes (zie 22b), is er een grote
collectie foto’s van de Siboga-expeditie en wordt er
het archief van die expeditie bewaard. Dat archief
bevat onder meer een aantal schriften waarin nauwkeurig de vondsten werden bijgehouden.

)+[1BXXikd\kÊFekn\ig$Y\jk\b
mffigif]%N\Y\iËjdXi`k`\d
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Siboga-expeditie:
nieuwe soorten
),X1 Nieuwe soorten zachte koralen, sponzen,
schijfkwallen en kwalpoliepen uit de wateren rond
Indonesië.
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.
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De meeste van het Zoölogisch Museum Amsterdam
afkomstige tentoongestelde dieren zijn zogenaamde
type-exemplaren aan de hand waarvan een nieuwe
soort wordt beschreven. Het belangrijkste type is het
holotype, het exemplaar waarop de beschrijving van
de soort is gebaseerd in de originele publicatie.
Het type geldt als referentie van een soort en dient
altijd voor de wetenschap beschikbaar te zijn.
Daarom zijn ze speciaal gemerkt en worden ze in
een kluis bewaard en zelden tentoongesteld. De
tentoongestelde vissoorten zijn alle voor het eerst
beschreven door Max Weber in de verslagen van de
Siboga-expeditie (zie 23).
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Ander kenmerk,
andere verwantschap
)-1 Twaalf soorten gibbons. Ontleend aan onderzoek
van Thomas Geissmann, zie www.gibbons.de.
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De gibbons vallen uiteen in vier genera. Elk genus
bestaat uit een tot zeven soorten: Hoolock (2),
Symphalangus (1), Nomascus (4-5), Hylobates (7).
Vachtpatronen, maten, vocalisaties, gedrag, vorm,
het aantal chromosomen en dna-kenmerken
bepalen tot welke soort een dier behoort. Variatie in
deze kenmerken maakt reconstructie van de onderlinge verwantschap tussen soorten mogelijk. Hoe de
verwantschappen tussen de genera in elkaar steken
– welk genus het nauwst verwant is aan welk ander
genus – is onduidelijk, omdat analyse van verschillende kenmerken leidt tot een andere hypothese.
Een daarvan is de juiste.
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Kleren maken
de man (en vrouw)
).X1 Opgezette witwanggibbon Nomascus leucogenys,
mannetje. Nomascus leucogenys komt in het wild voor
in Vietnam, Laos, Cambodja en Zuid-China. Kweek
van Docters van Leeuwen, 1966.
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.
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De gibbons uit de Nomascus-groep zijn seksueel
dimorf, dat betekent in dit geval dat de volwassen
mannetjes een zwarte vacht hebben en de vrouwtjes
goudgeel/wit. Overeenkomst in kleur veronderstelt
grote onderlinge verwantschap, maar onderling
zijn er voldoende verschillen (in vocalisatie, dnaproﬁel, etc.) om vier tot vijf soorten te herkennen.
De zwarte Siamang Symphalangus syndactylus heeft
als enige soort een keelzak waardoor het geluid wordt
versterkt; de zilvergrijze Javaanse gibbon Hylobates
moloch komt alleen voor op het westelijk deel van Java
en de grijsbruine Müllers gibbon Hylobates muelleri
op Borneo.
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Diersystematiek
)/1François, een Westelijke laaglandgorilla (Gorilla
gorilla). Evenals de gibbon behoort de gorilla tot
de mensapen. De gorilla, een geslacht van Afrikaanse
mensapen, is onderverdeeld in twee soorten,
de Westelijke en de Oostelijke laaglandgorilla.
Gorilla’s genieten een beschermde status. Dit
exemplaar is afkomstig uit Burgers Zoo, Arnhem,
en is gestorven in 1989.
Bruikleen Zoölogisch Museum Amsterdam.
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De gorilla werd in 1852 ontdekt, de familie van de
gibbons pas in 1871. Linnaeus heeft dus nooit van
hen geweten. De getoonde dieren behoren tot de
vijftien miljoen objecten van het Zoölogisch Museum
Amsterdam. De collectie is van belang voor taxonomisch onderzoek, het beschrijven en classiﬁceren
– zoals Linnaeus deed – van soorten. Diersystematiek
bouwt hierop voort en onderzoekt de diversiteit van
leven op aarde in heden en verleden en de onderlinge
betrekkingen tussen levende organismen. Moleculaire biologie en ict zijn belangrijke moderne onderzoeksmiddelen. Aan de Universiteit van Amsterdam
wordt diersystematisch onderzoek verricht bij het
Zoölogisch Museum Amsterdam en het Institute for
Biodiversity and Ecosystem Dynamics.
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Iconographia
Zoologica
)01 Iconographia Zoologica. Collectie van circa
80.000 prenten van dieren in de Artis Bibliotheek.
In 265 dozen.
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Een database op papier van afbeeldingen van dieren,
zo kan de in de jaren tachtig van de negentiende
eeuw gevormde Iconographia Zoologica het best
gekarakteriseerd worden. De oorspronkelijke Artiscollectie van prenten werd toen gecombineerd met
de aankoop van de collectie van R.T. Maitland, die
oorspronkelijk was opgezet door de Utrechtse hoogleraar in de dierkunde Th.G. van Lidth de Jeude.
Maitland heeft alle prenten op uniforme bladen
geplakt en die in mapjes in speciaal voor dat doel
vervaardigde, boekvormige houten kistjes geplaatst.
De ook qua illustratietechnieken zeer gevarieerde
inhoud van de kistjes is inmiddels in zuurvrije dozen
verpakt.

Le`m\ij`k\`kjY`Yc`fk_\\b8djk\i[Xd

/0

*'1

Zoo mooi
*'X1 Lepelaar Platalea leucorodia L., 1758. Aquarel
door Aart Schouman, ‘Een lepelaar nog niet half
levend groot’. 1796. Deze aquarel is gekocht op een
veiling in 1874 voor 25 cent.
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Voor het maken van illustraties in wetenschappelijke
boeken werden vaak kunstenaars ingeschakeld.
Voor het drukken werd het origineel door een graveur
op de koperen plaat overgezet. Daarna werd de
illustratie al dan niet met de hand ingekleurd. Een
goed voorbeeld van zo’n origineel is de prachtige
lepelaar, getekend door Aart Schouman. Schouman
tekende samen met anderen voor Vosmaers Regnum
animale veel dieren uit de menagerie van Willem v op
het Kleine Loo bij Voorburg. De Artis Bibliotheek
bezit originele tekeningen die voor dit boek gemaakt
zijn en samen met andere originelen opgenomen
zijn in de Iconographia Zoologica. Enkele prachtexemplaren daaruit worden hier getoond.
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