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In december 1901 werd de 
Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereeniging opgericht door onder 
meer Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. 
De vereniging beoogde ( ook) een 
overkoepelend lichaam te zijn voor 
tal van reeds bestaande lokale initi 
atieven en organisaties, die zich op 
een of andere manier bezighielden 

met (bevordering van) het bestude 
ren van en plezier beleven aan de 
natuur. Bij de oprichtingsbijeen 
komst, die werd gehouden te 
Amsterdam, in een der zalen van 
Natura Artis Magistra, werd natuur 
lijk meteen gesproken over de bin 
dende kracht die van een dergelijk 
verbond kan uitgaan. Als mogelijke 
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activiteiten werden genoemd: het 
houden van vergaderingen, het uit 
geven van een tijdschrift, het stichten 
van een bibliotheek en het doen van 
pogingen om terreinen te bescher 
men die uit een natuurhistorisch 
oogpunt van belang zijn. Dit laatste 
loopt al vooruit op de oprichting, in 
1910, van de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten, die (mede) 
uit de boezem van de Nederland 
sche Natuurhistorische Vereniging 
voortkwam. De NNV bestaat ove 
rigens nog steeds, verkreeg in 1951 
het predicaat Koninklijk en heeft 
duizenden leden die onder meer 
actief zijn in 48 lokale afdelingen 
(zie www.knnv.nl). 

Tentoonstelling 

Van 21-29 april 1934 organiseerde 
de afdeling Amsterdam van de NNV 
in (alweer) Natura Artis Magistra 
een 'Groote natuurhistorische 
tentoonstelling op geographischen 
grondslag'. Op de tentoonstelling 
waren tal van soorten vegetatie te 
zien, geordend naar de plaats van 
herkomst, mede dankzij inbreng van 
bewoners ter plaatse. Er was bij 
voorbeeld een Veluws bostafereel, 
met grote sparren, dennen en loof 
boompjes, plaggen van bosbessen, 
kruiden en mossen. En vanuit Aals 
meer was er een bijdrage in de vorm 
van planten uit rietvelden: elzen, 
wilgen, berken, veenbessen en veen 
mosplaggen en andere rietflora. 
Uit de duinen waren typische stugge 
grassen afkomstig, met wintergroen, 
de kraaiheide, duindoorn en andere 
struiken, boompjes en kruiden. 
Verder waren er onder meer Indi 
sche orchideeën te zien, bloemen 
uit de kassen bij Aalsmeer werden 
geschikt tot een Japans lentetafe 
reel, de later overbekende tuinont 
werpster Mien Ruys tekende voor 
de presentatie van Alpenflora, en 
er waren levende steentjes te zien, 
als onderdeel van woestijnflora.1 

Al ruim vóórdat de tentoonstelling 
plaatsvond, op 2 maart 1934, was in 
het Centraal blad voor Israëlieten in 
Nederland te lezen dat de tentoon 
stelling 'zeer belangrijk belooft te 
worden'. 

Men weet reeds, dat de tentoon 
stelling tafereelen te zien zal 
geven uit de flora en fauna van 
verschillende deelen der wereld. 
De vele voor deze tentoonstelling 
benoodigde, deels zeldzame en 

NATU£JRl-ll5TORISCH~-1 
lea. - C:01 

Brochure Groote 
natuurhistorische 
tentoonstelling op 
geographischen 
grondslag ... [etc.]. 
Ontwerp Jan J. Bos 
ma. Amsterdam 
1934; voorzijde 
omslag. Amsterdam, 
Allard Pierson UvA, 
Artis Bibliotheek. 

Brochur• 
notuurhis 
tentoon st 
geograph 
grondslag 
Ontwerp 
ma.Ams 
1934;ach 
omslag. C 
Allard Pi, 
Artis Bib 

38 Reinder Storm 



activiteiten werden genoemd: het 
houden van vergaderingen, het uit 
geven van een tijdschrift, het stichten 
van een bibliotheek en het doen van 
pogingen om terreinen te bescher 
men die uit een natuurhistorisch 
oogpunt van belang zijn. Dit laatste 
loopt al vooruit op de oprichting, in 
1910, van de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten, die (mede) 
uit de boezem van de Nederland 
sche Natuurhistorische Vereniging 
voortkwam. De NNV bestaat ove 
rigens nog steeds, verkreeg in 1951 
het predicaat Koninklijk en heeft 
duizenden leden die onder meer 
actief zijn in 48 lokale afdelingen 
(zie www.knnv.nl). 

Tentoonstelling 

Van 21-29 april 1934 organiseerde 
de afdeling Amsterdam van de NNV 
in (alweer) Natura Artis Magistra 
een 'Groote natuurhistorische 
tentoonstelling op geographischen 
grondslag'. Op de tentoonstelling 
waren tal van soorten vegetatie te 
zien, geordend naar de plaats van 
herkomst, mede dankzij inbreng van 
bewoners ter plaatse. Er was bij 
voorbeeld een Veluws bostafereel, 
met grote sparren, dennen en loof 
boompjes, plaggen van bosbessen, 
kruiden en mossen. En vanuit Aals 
meer was er een bijdrage in de vorm 
van planten uit rietvelden: elzen, 
wilgen, berken, veenbessen en veen 
mosplaggen en andere rietflora. 
Uit de duinen waren typische stugge 
grassen afkomstig, met wintergroen, 
de kraaiheide, duindoorn en andere 
struiken, boompjes en kruiden. 
Verder waren er onder meer Indi 
sche orchideeën te zien, bloemen 
uit de kassen bij Aalsmeer werden 
geschikt tot een Japans lentetafe 
reel, de later overbekende tuinont 
werpster Mien Ruys tekende voor 
de presentatie van Alpenflora, en 
er waren levende steentjes te zien, 
als onderdeel van woestijnflora.' 

Al ruim vóórdat de tentoonstelling 
plaatsvond, op 2 maart 1934, was in 
het Centraal blad voor Israëlieten in 
Nederland te lezen dat de tentoon 
stelling 'zeer belangrijk belooft te 
worden'. 

Men weet reeds, dat de tentoon 
stelling tafereelen te zien zal 
geven uit de flora en fauna van 
verschillende deelen der wereld. 
De vele voor deze tentoonstelling 
benoodigde, deels zeldzame en 

38 

kostbare planten zullen worden 
ingezonden door verschillende 
bekende plantenliefhebbers, 
plantenkweekers en botanische 
inrichtingen. Alle gewassen, die 
in de groepen van beteekenis zijn, 
en alle dieren zullen van duidelijke 
naambordjes worden voorzien. 
De inrichting van den bodem 
met rotswerk, als anderszins is 
opgedragen aan den heer J. Puik 
te Hilversum. Een passende 
reclameplaat in kleuren werd ont 
worpen door den heer J. Bosma, 
voorstellende den aardbol, om 
geven met planten- en vogelfigu 
ren, welke binnenkort in groot 
aantal exemplaren zal worden 
verspreid. 

toe te voegen aan de Artis-biblio 
theek, zodra de gelegenheid daartoe 
zich voordoet. 

Uit de brochure is op te maken 
wie zitting hadden in het bestuur 
van de afdeling, wie de tentoonstel 
ling heeft samengesteld en hoe de 
taken waren verdeeld. Onvermijde 
lijk voor die tijd is ook de vermelding 
van de ereleden van de tentoonstel 
ling en de leden van het ere-comité. 
De 'Rondgang op de tentoonstelling' 
bevestigt en verduidelijkt het beeld 
dat uit de eerder geciteerde voor 
uitblik oprijst. En indrukwekkend is 
ook de randprogrammering: op elke 
dag werd een lezing verzorgd. De 
meeste namen der sprekers zeggen 
ons nu weinig meer, behalve die van 
de onvermoeibare Jac. P. Thijsse 
( over duinflora en -fauna) en van 
A.F.J. Portielje, 'de apostel van de 
dieren', die ruim veertig jaar bij Artis 
werkte; hij sprak over 'Merkwaardig 
vogelgedrag in onze weilanden en 
duinen'. 

Helemaal onweerstaanbaar is de 
plattegrond van de tentoonstelling 
op de achterzijde van dit boekje, 
die duidelijk maakt uit welke onder 
delen die bestond en hoe die zich 
tot elkaar verhielden. Ook is goed 
te zien hoe de bezoeker zich snel 
kon verplaatsen van de Veluwe naar 
Japan en van de Hollandsche weide 
naar Mexico. Uit de piepkleine let 
tertjes 'J.J.B.' rechtsonderaan is op 
te maken dat ook voor deze platte 
grond Jan J. Bosma zijn talent heeft 
ingezet. Bosma leefde van 1896-1988 
en was behalve als tekenaar ook 
actief als tuinarchitect. Zo ontwierp 
hij in Amsterdam het Siegerpark en 
het oude en nieuwe Bijenpark, alle 
drie in stadsdeel Nieuw-West. Een 
groot deel van de Tweede Wereld 
oorlog bracht Bosma door in con 
centratiekamp Oranienburg. Volgens 
overlevering zou hij daar mede heb 
ben weten te overleven door zijn 
solide kennis van eetbare planten.3 

Wáár precies op het Artisterrein 
de genoemde tentoonstelling plaats 
vond is vooralsnog een open vraag. 

Noten 

1 "NATUURHISTORIE IN .. ARTIS ''. 21 cot 29 
April". Algemeen Handelsblad. 20 februari 1934. 
Geraadpleegd op Delpher op 9 april 2021. 
heep:// reso Iver. kb. nl /resolve? urn= d dd: 01 066 
2165:mpeg,1:poo9. 

2 hccps://archives.uba.uva.nl/resources/ 
ubainvaoç. Zie over deze collectie ook het 
artikel op p. 50-53. 

3 hccps://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Johannes_ 
Bosma (geraadpleegd 15 april 2021). 
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Deze 'reclameplaat' heeft, verkleind 
en uitgevoerd in zwart-wit, gediend 
als omslag voor een brochure die 
bij de expositie is verschenen. Hoe 
wel de tentoonstelling een succes 
was en de betreffende brochure 
dus een ruime verspreiding kan 
hebben verkregen, leek deze toch 
van de aardbodem te zijn verdwenen . 
Er was er niet een bekend in open 
baar Nederlands bezit, totdat bij 
hercatalogiseringswerkzaamheden 
een exemplaar werd aangetroffen 
in de omvangrijke verzameling 
Amstelodamica van A.M. van de 
Waal (1890-1968), die deel uitmaakt 
van de collecties van de Universiteit 
van Amsterdam die zijn onder 
gebracht bij het Allard Pierson! 
Het ligt voor de hand dit charmante 
boekje (20 pagina's, prijs 20 cent) 
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