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In de Artis Bibliotheek bevinden zich ook bijzondere planten 
en kruidenboeken. Een van de botanische topstukken is het 
voortreffelijk geïllustreerde tijdschrift Curtis's Botanical 
Magazine, dat in Groot-Brittannië, net zoals Kew Gardens, 
bijna een nationaal monument is. Engeland was en is een 
wereldcentrum voor tuinliefhebbers. 'De Curtis' is het 
langst lopende botanische tijdschrift ter wereld - het eerste 
deel kwam uit in 1787 - en het is nog steeds een belangrijk 
tijdschrift voor botanici en plantenliefhebbers van over de 
hele wereld. 

Oleander (Nerium 
oleander), naar een 
tekening van Syden 
ham Edwards. Plaat 
1799 in: Curtis's 
Botanical Magazine 
43 (1816). 

Passiebloem (Passi 
flora caeulea), naar 
een tekening van 
James Sowerby. 
Plaat 28 in: Curtis's 
Botanical Magazine 
1 (1787). 
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De set die bewaard wordt in de collectie van de Artis 
Bibliotheek is helemaal compleet en zeldzaam goed 
bewaard. De kleuren van de platen, die tot 1948 met de 
hand ingekleurd werden, zijn nog net zo fris en levendig 
als toen zij werden opgebracht. Zo'n volledig complete 
en gave set is bijzonder. Zo is in een andere bekende 
volledige serie, die van de al genoemde Royal Botanic 
Gardens in Kew, het dieprood en het wit aangetast. De 
originele tekeningen worden in Kew's Library bewaard. 

Provenance 

Het tijdschrift maakte deel uit van een grote schenking 
in 1924 van schitterende plantenboeken en prijspennin 
gen door het echtpaar Wüste-von Gotsch, nazaten van 
de gefortuneerde bankier Adriaan van der Hoop ( 1778- 
1854) aan de Amsterdamse Hortus. Na de dood van Van 
der Hoop hadden zijn nazaten het abonnement op 'de 
Curtis' laten doorlopen tot het moment van schenking, 
waardoor er nu sprake is van een vrijwel unieke, onon 
derbroken reeks. De collectie Van der Hoop kwam in 
de Hortusbibliotheek in een speciaal daarvoor ontwor 
pen monumentale houten kast te staan, die nog steeds 
op dezelfde plek is te vinden. 

Van der Hoop had een menagerie en kweekte exoti 
sche planten op zijn buitenplaats Spaarnberg in Sant 
poort, hetgeen zeker in die periode geen makkelijke 
opgave was. Hij volgde daarom alle ontwikkelingen op 
het gebied van kassen en transport van planten op de 
voet. Hij ruilde zaden en planten met de Hortus en had 
een waardevolle bibliotheek, gehuisvest in een door J.D. 
Zocher jr. speciaal daarvoor gebouwd chalet. Zijn boe 
ken waren niet als statussymbolen bedoeld, al waren ze 
kostbaar, maar als werkbibliotheek om de planten op 
zijn landgoed te determineren. Er is een beschrijving 
bewaard gebleven van de gift aan de Hortusbibliotheek, 
en ook de catalogus van de Spaarnbergbibliotheek zoals 
die was rond 1880 is overgeleverd.' 

In het zogenaamde 'Verschotboek' van de Hortus 
staan de vrachtkosten van manden tussen Spaarnberg en 
de Hortus geregistreerd. Daaruit blijkt dat men vanaf 1841 
elk jaar naar 'Zandpoort' reisde om planten en stekken 
te verzamelen. Van der Hoop slaagde er dus overduidelijk 
goed in om exotica op te kweken en om deze ook door 
de koude Nederlandse winters te loodsen. 

In mijn jonge jaren was ik bibliothecaresse van het 
botanisch instituut van de Universiteit van Amsterdam, 
ondergebracht in het Hugo de Vrieslaboratorium, beter 
bekend als de Hortusbibliotheek. Die twee instellingen 
waren in de jaren tussen 1970 en 1990 nog één geheel. 
De bibliotheek was er voor onderwijs en onderzoek, maar 
voorzag ook in culturele en historische vraagstellingen 
van buitenstaanders. Ik ontving er vaak mensen die afbeel 
dingen zochten van een bijzondere plant, die bijvoorbeeld 
niet aanwezig was of op dat moment niet in bloei stond 
in de naast gelegen Hortus. Ik herinner mij een reder die 
een van zijn schepen 'Oleander' had genoemd. Hij zocht 
een mooie afbeelding van die bloem. De oleander moest 
het lepeltje sieren dat hij ter herdenking van de doop 
van het schip wilde laten maken. Zo kwamen er ook 
filmmakers, vormgevers, onderzoekers, studenten, culi 
nair journalisten, een bonte stoet mensen. Allemaal op 
zoek naar bijzondere planten. Ik kon ze vaak snel helpen 
door in het register van 'de Curtis' te kijken. Je moest 
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dan wel de Latijnse naam weten of die opzoeken. Soms 
was dat nog een heel gepuzzel, aangezien die Latijnse 
naam in de loop van de tijd natuurlijk weleens veranderde 
door nieuwe inzichten in de taxonomie van planten: een 
probleem dat iedereen die wel eens historische bronnen 
op botanisch gebied raadpleegt zal herkennen. 

'De Curtis' bleef dan ook- ondanks zijn financiële en 
historische waarde - om praktische redenen in de bota 
nische instituutsbibliotheek, toen in 1983 de kostbaarste 
boeken en manuscripten, waaronder de Moninck-Atlas, 
om veiligheidsredenen naar de Bijzondere Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam werden overgebracht. 
Later verhuisde de botanische bibliotheek inclusief 'de 
Curtis' naar het Biologisch Centrum in de Watergraafs 
meer en ging daarmee op in de Bibliotheek Biologisch 
Centrum. In 2009 werd de biologiebibliotheek onderdeel 
van de Bibliotheek Science Park van de Faculteit Natuur 
wetenschappen Wiskunde en Informatica. Het oude bezit, 
waaronder 'de Curtis' vond toen een prachtige plek in 
de Artis Bibliotheek in de Plantage, waar in 1924 ook al 
de zoölogische boeken uit de collectie Van der Hoop 
waren ondergebracht. 

Curtis's Botanical Magazine 

Het tijdschrift, dat begon onder de naam Botanical Maga 
zine, werd later door de tweede uitgever, John Sims, ver 
noemd naar oprichter en uitgever William Curtis (1746- 
1799). Deze was aanvankelijk apotheker met een grote 
passie voor flora en insecten en aanhanger van het classi 
ficatiesysteem van Linnaeus. De eerste uitgave van Curtis 
was de Flora Londinensis, waarin de planten uit de directe 
omgeving van Londen werden beschreven en afgebeeld 
op prachtige met de hand ingekleurde platen. De zes 
vuistdikke delen verschenen in afleveringen tussen 1777 en 
1798. De belangstelling van zijn tijdgenoten bleek echter 
meer uit te gaan naar nieuwe en exotische, van expedities 
meegebrachte sierplanten. Het Botanical Magazine, geheel 
gewijd aan deze exotica en anderszins bijzondere planten, 
was geboren en kon al snel rekenen op veel abonnees. 

Het eerste doel was om de bloem van de planten zo 
natuurgetrouw en accuraat mogelijk af te beelden, zodat 
ze geclassificeerd konden worden volgens het systeem 
van Linnaeus, waarbij stampers en meeldraden de inde 
ling bepalen. Wortels ontbraken vaak omdat ze toen 
minder van belang werden geacht. Bladeren en stengels 
werden gelukkig wel vaak afgebeeld, want ook die konden 
nuttig zijn bij het onderscheiden van de soorten. Van het 
eerste deel, met afbeeldingen van de levende plant en 
beschrijvingen hoe deze te kweken, werden 3000 exem 
plaren voor een shilling per stuk verkocht! Later werden 
de eerste delen zelfs herdrukt. 

De aantrekkelijkheid van het tijdschrift werd voor een 
belangrijk deel uitgemaakt door de prachtige kleuren 
platen. De platen werden door soms wel een man of 
dertig met de hand ingekleurd, vaak in kleine familie 
bedrijven onder supervisie van de tekenaar. Het is niet 
precies bekend hoe die werkzaamheden waren georgani 
seerd. Maar de resultaten waren bewonderenswaardig 
natuurgetrouw. In het begin van de negentiende eeuw 
was het gangbaar dat, gebruikmakend van een voorbeeld 
van de afbeelding, één persoon één kleur aanbracht op 
dezelfde plek op elk vel van de oplage, hetgeen tot bijna 
identieke kleuren leidde in elk exemplaar. 
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Botanische kunstenaars Avocado (Perseo 
americana), getek 
end en gelithogra 
feerd door Walter 
Hood Fitch. Plaat 
4580, in: Curtis's 
Botanical Magazine 
77 (1851). 

Aan het tijdschrift zijn honderden botanische tekenaars, 
graveurs en inkleurders verbonden geweest en eminente 
redacteuren. Ik zal een paar van hen kort bespreken. 
William Curtis werkte eerst samen met de ook al aan 

de Flora Londinensis verbonden James Sowerby ( 1757-1822) 
en William Kilburn (1745-1818). Hij ontdekte ook het 
talent van de jonge Sydenham Edwards en stimuleerde 
deze een opleiding tot botanisch tekenaar te volgen. 
Edwards tekende in 1788 op negentienjarige leeftijd voor 
het eerst een plaat voor het Botanical Magazine, waarop 
er in de 27 jaar daarna nog eens zeventienhonderd volg 
den. Edwards begon zelf, ontevreden over zijn salaris, 
op het eind van zijn leven het succesvolle tuinbouwtijd 
schrift Botanical Register ( 1815-1847), met prachtige 
afbeeldingen van exotische planten. Ook dit tijdschrift 
maakte deel uit van de Van der Hoopschenking. 

Onder John Sims ( 1749-1831) slonk het aantal abonnees 
tot onder de duizend vanwege noodzakelijke prijsverhoging 
tot 3 shilling door 100 % duurdere papierkosten. 

Toen William Jackson Hooker (1785-1865), professor 
botanie uit Glasgow, in 1826 editor werd, ging het weer 
opwaarts met het tijdschrift en werd de tekst weten 
schappelijker. 

Hij voegde anatomische details van planten toe en 
startte een traditie - die duurde tot 1983 - om iedere 
aflevering aan een botanische persoonlijkheid te wijden. 
Ook selecteerde hij eetbare en spectaculaire planten, 
niet alleen planten die in Engelse tuinen groeiden. In 1841, 
toen koningin Victora het koninklijke tuinencomplex van 
Kew aan het volk schonk, werd Hooker de eerste direc 
teur van de Royal Botanic Gardens, en maakte die tuin 
tot 's werelds belangrijkste botanische centrum, met 
laboratoria, een bibliotheek, kassen en een museum 
gewijd aan nutsplanten. Vanaf dat moment werd de relatie 
tussen die botanische tuin en het tijdschrift intensiever. 
Ook daarom zijn er veel beschrijvingen van planten uit 
de toenmalige Engelse koloniën: Kew Gardens herbergde 
immers ook toen al een grote collectie planten uit deze 
gebieden. 

Hooker, die zelf ook platen tekende, stelde de zeer 
productieve Schotse tekenaar Walter Hood Fitch aan, 
die een ongelooflijk goed visueel geheugen had en een 
van de bekendste tekenaars werd op botanisch gebied. 
Gedurende veertig jaar, van 1837 tot 1877, was hij de 
enige tekenaar van het tijdschrift. In totaal maakte Fitch 
2700 gedetailleerde afbeeldingen voor 'de Curtis' onder 
Hooker en later ook onder Joseph Dalton Hooker 
(zelf een bereisd plantenverzamelaar en een vriend van 
Charles Darwin) die zijn vader opvolgde als directeur 
van Kew's Gardens. Fitch had een enorme productie, 
lithografeerde ook zelf en kenmerkte zich door een 
groot gevoel voor compositie. Hoewel hij niet officieel bij 
Kew in dienst was, ontving hij van koningin Victoria een 
brief waarin stond dat de staat hem als dank voor zijn 
verdiensten voor de botanie een pensioen toekende. 

De tekeningen in 'de Curtis' werden na Fitch strakker, 
minder gedetailleerd. Ze kregen ook meer ruimte op 
het blad: de anatomische details, die voorheen op de 
afbeeldingsplaat geplaatst stonden, kregen vaker een 
eigen plek in de tekst, buiten de afbeelding. Van de bota 
nische kunstenaars na Fitch noem ik een paar bekende. 
Allereerst Harriet Anne Thiselton-Dyer ( 1854-1945), 
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De klimroos For 
tune's 'Double yel 
low rose', door plan 
tenontdekker 
Robert Fortune 
gevonden tegen een 
muur in de tuin van 
een Chinese man 
darijn. Naar een 
tekening van Wal 
ter Hood Fitch. 
Plaat 4679, in: Cur 
tis's Botanical Maga 
zine 78 (1852). 
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Scodoxus nutans, 
bedreigde plant die 
alleen in Zuid-West 
Ethiopië voorkomt, 
naar een tekening 
van Christabel King. 
Plaat 699, in: Curtis's 
Botanical Magazine 
28 (2011) nr.1 (212 in 
hele serie). 

Plate 699 Scadoxus 1111/ans 
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tenontdekker 
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een Chinese man 
darijn. Naar een 
tekening van Wal 
ter Hood Fitch. 
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Scodoxus nutons, 
bedreigde plant die 
alleen in Zuid-West 
Ethiopië voorkomt, 
naar een tekening 
van Christabel King. 
Plaat 699, in: Curtis's 
Botanical Magazine 
28 (2011) nr.1 (212 in 
hele serie). 

een dochter van Joseph Dalton Hooker en leerlinge van 
Fitch, die het tijdschrift van zo'n 100 illustraties voorzag, 
en de lange tijd ondergewaardeerde Matilda Smith 
(1854-1926), een nicht van Hooker die eveneens opgeleid 
werd door Fitch. Tussen 1878 en 1923 tekende zij ruim 
2300 platen voor het tijdschrift. Vanaf 1887 verschenen 
er nog nauwelijks illustraties in het blad die niet van haar 
hand waren. Tussen 1921 en 1952 was Lillian Snelling 
(1879-1972) verantwoordelijk voor het gros van de afbeel 
dingen, vanaf 1929 geassisteerd door Stella Ross-Craig 
(1906-2006). Tot slot mag Christabel King (1950) in dit 
rijtje niet ontbreken. Zij is al vanaf 1975 aan Kew ver 
bonden en wordt als botanisch toptekenaar beschouwd. 
Van haar hand verscheen in 2015 The Kew Book of Botanical 
illustration. Naast deze illustratoren waren er talloze 
anderen betrokken bij het verzorgen van de afbeeldingen 
van het tijdschrift. 

Redding na penibele tijden 

Het maken van een dergelijk royaal geïllustreerd tijdschrift 
was vanzelfsprekend niet goedkoop. In december 1920 
moest men onder ogen zien dat de kosten niet meer 
opgebracht konden worden. Men dacht het laatste volume 
gemaakt te hebben. Maar op het laatste ogenblik, - tijdens 
een dinertje in mei ter ere van de Chelsea Flower Show, 
nog zo'n Brits instituut - besloten drie gasten, Henry J. 
Elwes, Lionel de Rothschild en Reginald Cory, die grote 
tuinen hadden en in bezit waren van hele series van het 
tijdschrift, het copyright te kopen en aan de Royal Horti 
cultural Society over te dragen. Deze nam verdere 
publicatie op zich. Hun was ter ore gekomen dat het 
Smithsonian Institute in Washington interesse had het 
tijdschrift over te nemen. 

Na deze doorstart ging men op de oude vertrouwde 
voet verder. Alle platen - behalve een paar chromolitho 
grafieën in de laatste aflevering van 1921 - werden nog 
steeds met de hand ingekleurd. Maar dit bleek wegens de 
hoge kosten niet lang meer vol te houden; uiteindelijk kwam 
in 1948 aan deze toen al 160 jaar oude traditie een eind. 

Vernieuwingsdrift zorgde ervoor dat in 1984 'de Curtis' 
een andere naam kreeg: Kew Magazine. Dat duurde niet 
lang. In 1995 werd het tijdschrift op veler verzoek herdoopt 
in het vertrouwde en monumentale Curtis's Botanical 
Magazine. 

Curtis's Botanical Magazine geeft door de continuïteit 
een schat aan informatie over de mode in planten, de 
ontdekkingsreizen, en de botanische kunst. Anderzijds 
zorgden de beschrijvingen en afbeeldingen van nieuwe 
planten in het tijdschrift ook zelf voor hypes, bijvoorbeeld 
die voor orchideeën (de zogenaamde 'orchidomania'). 
Varens en palmen werden een rage in de Victoriaanse tijd. 

Het huidige tijdschrift, uitgegeven door Wiley, op 
papier en online, is uitgebreid met boekbesprekingen, 
correspondentierubrieken, bedreigde planten en vele 
andere onderwerpen. Het 'Plant Portrait' blijft echter 
onverminderd het belangrijkste onderdeel. 

Reünie met een collectie 

Met de verhuizing naar de Artis Bibliotheek in 2009 van 
Curtis's Botanical Magazine werd dit belangrijke deel van 
de collectie Van der Hoop weer herenigd met de daar al 
sinds 1924 aanwezige zoölogische boeken van deze ver 
zamelaar van kunst, boeken en exotica. Doordat Artis 
sinds kort ook een erkende botanische tuin is, heeft de 
aanwezigheid van Curtis's Botanical Magazine op de planken 
van de Artis Bibliotheek bovendien nog een extra 
dimensie gekregen. 

Noot 
1 Conservator Kees Gnirrep stelde in 2004 een tentoonstelling in de 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam samen: 'De schat van Spaarnberg, de 
botanische bibliotheek van een bankier.' Bij de tentoonstelling verscheen 
een gelijknamige handout. 
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Plate 699 Sradoxus 1111/aus CHRISTABEL KING 




