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AMSTERDAM WERELDSTAD

De Moninckx-atlas

Een geschilderd herbarium voor
de hortus van Amsterdam
Een deel van het door het Allard Pierson beheerde erfgoed bestaat uit
handschriften die zijn verzameld voor de Uni versi tei t van Amsterdam. Een
belangrijk werk uit die verzameling is niet zozeer handgeschreven, maar
handgeschilderd. Het is een meerdelig werk met 425 aquarellen van planten
die groeiden in de Amsterdamse hortus botanicus tussen 1687 en 1750. In
feite gaat het hier vooral om gouaches (dekkende waterverf) op perkament.
Deze reeks van negen banden in groot folio staat bekend onder de naam
Moninckx-atlas, genoemd naar de kunstschilders Jan en Maria Moninckx,
die de meeste afbeeldingen maakten.
stadswallen, daar waar nu de Keizersgracht en
de Utrechtsestraat elkaar kruisen. In 1665 werd
de hortus verplaatst naar het binnengasthuisterrein vlak achter het huidige Allard Pierson.
Daar stond de tuin uitsluitend ten dienste van
het medisch onderwijs. De stad investeerde
in deze jaren nauwelijks in de hortus. Daarin
kwam in 1682 verandering toen werd besloten de
tuin opnieuw te verplaatsen en weer openbaar
toegankelijk te maken. De uitbreiding van de
stad die de eerste hortus van de Reguliershofhad
verdreven creëerde een lege plek die uitstekend
kon dienen als locatie voor de nieuwe hortus
botanicus. Het is de plaats in de Plantage waar
de hortus botanicus nog steeds is gevestigd. Dit
deel van Amsterdam werd niet verder ontwikkeld voor bebouwing, maar bleef groen.
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Met een hortus botanicus, of hortus medicus
zoals de tuin in Amsterdam aanvankelijk heette,
werd voorzien in de behoefte van medici - in
het bijzonder van apothekers - aan planten die
dienden als grondstof voor medicijnen. In een
hortus werden veel zeldzame, vaak uitheemse
planten gekweekt, maar ook de geneeskrachtige inheemse planten. De tuin voorzag bovendien in lesmateriaal. Beginnende apothekers
werd er geleerd om de planten te herkennen en
hun geneeskrachtige werking te kennen. De
apothekers werden na hun opleiding in de tuin
geëxamineerd. Veel van deze tuinen werden ook
opengesteld voor geïnteresseerd publiek.
De eerste hortus van Amsterdam werd gevestigd in
1638 in de Reguliershof net buiten de toenmalige

De Moninckx-atlas
De inrichting van de eerste en de tweede hortus
gebeurde op instigatie van de medische stand;
deze nieuwe hortus was een initiatief van de
stedelijke regering, op voorspraak van de burgemeester Joan Huydecoper van Maarseveen
(dertien keer burgemeester van Amsterdam en
bewindhebber van de voe en tuinliefhebber) en
het raadslid Jan Cornmelin (koopman in kruiden
en drogerijen), die apothekers van geneesmiddelen voorzag. Comrnelin was een groot kenner
van de botanie. Beide mannen hadden een enorm
netwerk. De exotische planten kwamen vooral
binnen via Huydecoper die goede contacten had
bij de voe, de Wie en bij verschillende belangrijke particuliere verzamelaars.
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Voorwerk Moninckx-atlas,
deel 1. Hs. VIG 1.
3.
Momordica diarantial..
Hs. VIG 1, pl. 16.
Literatuur
D.O. Wijnands, The
Botany of the Comme/ins: a
Taxonomical, Nomenclatural
and Historical Account
of the Plants Depicted in
the MoninckxAtlas and
in the Four Books by Jan
and Caspar Comme/in on
the Plants in the Hortus
Medicus Amstelodamensis
(Rotterdam 1983).
J. Heniger, D.O. Wijnands
en E. Zevenhuizen,
Een sieraad voor de stad:
de Amsterdamse Hortus
Botanicus: 1638-1993
(Amsterdam 1994).
Bob Ursem et al., Voor
de kruyd-lievende leset:
de bibliotheek van de
Amsterdamse Hortus in de
treen 18eeeuw:catalogus bij
de tentoonstelling 23juli-11
september: met een alfabetische
catalogus van de 18e-eeuwse
bibliotheek (Amsterdam
1992).
Ferry Bouman et al.,
Kruidenier aan de Amstel: de
Amsterdamse Hortus volgens
Johannes Snippendaal (1646)
(Amsterdam 2007).

1.1

,:,; ... .,

3.

Huydecoper en Cornmelin gaven in 1686 de
opdracht tot de Afteekeningen van verscheyde
vreemde gewassen, in de Medicyn-Hoff der Stadt
Amsteldam. Het vastleggen van plantensoorten
gebeurde dikwijls door het aanleggen van een
herbarium: planten werden tijdens hun bloei
afgeknipt, gedroogd en opgeplakt op vellen
papier om in een album bewaard te worden.
Het schilderen van planten op perkament werd
mogelijk als een eleganter alternatief voor een
herbarium beschouwd. Naast de vele herbaria
uit de vroegmoderne tijd zijn er verschillende
van dit soort albums met geschilderde planten
overgeleverd. De Moninckx-atlas is daarvan een
van de omvangrijkste verzamelingen.

Tenslotte
De Moninckx-atlas is een sprekende illustratie
van de nauwe relatie tussen kunst en wetenschap die in de vroegmoderne tijd vanzelfsprekend was. Veel van deze voor de West-Europese
wereld nieuwe planten werden met de aquarellen als voorbeeld, beschreven, geëtst en
gedrukt. Ze vonden zo hun weg naar de wetenschap en naar een breed, geïnteresseerd publiek.
Dat we de oorspronkelijke aquarellen van de
planten nog hebben, mag een wonder heten.
Want vaak werd dit soort werk ontmanteld,
werden de afbeeldingen per stuk verkocht en
waren ze voor kunst en wetenschap verloren.

Over de naamgevers van de atlas, Jan en Maria
Moninckx, is weinig bekend, zelfs hun onderlinge relatie is onduidelijk. Vermoedelijk
behoorden ze tot de Haagse schildersfamilie
Moninckx. Jan Moninckx maakte 271 en Maria
Moninckx 101 van de aquarellen. Twee van de
destijds beroemde vrouwelijke schilders van
de natuur, Alida Withoos en Johanna Helena
Herolt, de dochter van Maria Sibylla Merian,
werden ingehuurd om in totaal vijftien van de
afbeeldingen voor hun rekening te nemen. De
planten zijn op perkament geschilderd met
een dekkende waterverf (gouache). De banden
van de Moninckx-atlas zijn op verschillende
momenten gecompileerd: de delen een en twee
vóór 1692, delen drie en vier in 1701, de delen
vijf en zes na 1755, deel zeven na 1732 en deel
acht na 1755. Het negende deel is een buitenbeentje, waarin zijn slechts vijf afbeeldingen
in opgenomen en de gouaches zijn geschilderd
op papier in plaats van perkament. Dorothea
Storm signeerde er één en J.M. Cok vier. De
overige bladen in dit deel zijn blanco.

Summary
An important work among the manuscripts kept
at the Allard Pierson is not so much handwritten,
but hand-painted. It is a nine-volume book referred
to as the Moninckx Atlas, after the artists Jan and
Maria Moninckx, who made most of the work's 425
watercolours. The paintings, mostly gouache on
parchment, depict plants that were grown in the
Amsterdam botanical garden between 1687 and 1750.
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