
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een geschilderd herbarium voor de hortus van Amsterdam
De Moninckx-atlas
Mulder, H.

Publication date
2019
Document Version
Final published version
Published in
Allard Pierson mededelingen

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mulder, H. (2019). Een geschilderd herbarium voor de hortus van Amsterdam: De Moninckx-
atlas. Allard Pierson mededelingen, 120, 42-43.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-geschilderd-herbarium-voor-de-hortus-van-amsterdam(81a8cedc-7c31-4b69-9e62-e0f472f5aade).html


ALLARD PIERSON MEDEDELINGEN NR. 120 - 2019 

De Moninckx-atlas 

Een geschilderd herbarium voor 
de hortus van Amsterdam 

AMSTERDAM WERELDSTAD 1600-1700 

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. 

• I 

1. 

Hans Mulder 

Conservator 
natuurhistorische 
collecties 

t. 

Afbeelding van de hortus 
botanicus uit Caspar 
Commelin, Beschrijvinge van 
Amsterdam {1693). 

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 geneeskrach 
tige inheemse planten. De tuin voorzag boven 
dien 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 

stadswallen, daar waar nu de Keizersgracht en 
de Utrechtsestraat elkaar kruisen. In 1665 werd 
de hortus verplaatst naar het binnengasthuis 
terrein 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 ontwik 
keld voor bebouwing, maar bleef groen. 

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 burge 
meester 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 geneesmid 
delen 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 belang 
rijke particuliere verzamelaars. 

2. 

2, 

Voorwerk Moninckx-atlas, 
deel 1. Hs. VIG 1. 

3. 

Momordica diarantial.. 
Hs. VIG 1, pl. 16. 
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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. 

Over de naamgevers van de atlas, Jan en Maria 
Moninckx, is weinig bekend, zelfs hun onder 
linge 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 buiten 
beentje, 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. 

Tenslotte 
De Moninckx-atlas is een sprekende illustratie 
van de nauwe relatie tussen kunst en weten 
schap die in de vroegmoderne tijd vanzelfspre 
kend was. Veel van deze voor de West-Europese 
wereld nieuwe planten werden met de aqua 
rellen als voorbeeld, beschreven, geëtst en 
gedrukt. Ze vonden zo hun weg naar de weten 
schap 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. 

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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