
Een wandeling door  
het erfgoed van ARTIS 

Per 1 januari 2021 ging Erik de Jong met emeritaat. 

Hij bezette vanaf 2009 de artis-leerstoel Cultuur, 

Landschap en Natuur aan de Universiteit van 

Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, 

en gaf samen met het artis-team richting aan de 

opzet en uitvoering van Masterplan artis, waar-

mee artis een enorme vernieuwingsslag maakte. 

Veel oude dierenverblijven werden vervangen door 

nieuwe, ruimere onderkomens, terwijl andere 

ruimtes, zoals kantoren en restaurant de Plantage, 

met kennis van en respect voor de bouwgeschiede-

nis werden gerestaureerd. De beplanting werd 

opnieuw ambitieus opgezet en diverse parkelemen-

ten, zoals bruggen en doorkijkjes, werden hersteld 

of aangepast. Elke bezoeker zal dat zijn opgevallen. 

In gebouw De Volharding gaf Erik de Jong in het 

kader van de artis-Academie drukbezochte colleges 

over de band tussen mens en natuur, waarvoor  

hij in 2021 de Innovatieprijs van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van de Universiteit van 

Amsterdam ontving. Daarnaast werkte hij jaren 

met een team aan een eerste visie op het te her-

openen Groote Museum van artis onder de naam 

‘Werkplaats van het Antropoceen’. Respect voor het 

artis-erfgoed stond hierbij steeds centraal, met als 

centrale vraag hoe dit te behouden, te vernieuwen 

en in de toekomst te presenteren. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid maakten oud- 

collega’s Harriët Sjerps, voormalig hoofd educatie, en 

Jet Bakels, jaren lid van het team Groote Museum, in  

de lente van 2021 een wandeling met Erik de Jong door 

het artis-Park en bevroegen hem over zijn visie op het 

bijzondere erfgoed van deze Amsterdamse dierentuin. 

Verdiepende informatie is toegevoegd door de leden  

en vrienden van de werkgroep Natura Artis Magistra, 

waarvan Erik de Jong jaren voorzitter was.
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Een wandeling door het erfgoed van artis is een initiatief van de 

werkgroep Natura Artis Magistra, waarvan Erik de Jong jaren 

voorzitter was. De leden zijn of waren verbonden aan artis of  

aan de Universiteit van Amsterdam.

Redactie: Harriet Sjerps en Jet Bakels, met dank aan Harry Kraaij

Verdiepende teksten: werkgroep Natura Artis Magistra en vrienden

Vormgeving en beeldredactie: Yolanda Huntelaar, Werkplaats 

Amsterdam. Beeld: zie credits; tekeningen dieren omslag binnen 

(plattegrond): Freepik; overige beelden: Jet Bakels, Harriet Sjerps 

en Yolanda Huntelaar.

Erik de Jong schreef ter gelegenheid van zijn 

afscheid als artis- hoogleraar Cultuur, Landschap 

en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam  

het essay Biophilia: van vensterbank tot landschap, 

te downloaden via deze QR-code.
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Plattegrond van ARTIS in 1854.
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een wa ndeling door het er fgoed va n a rtis   1

Waar begint onze wandeling? Erik de Jong: “Bij het bin-

nengaan van artis passeer je een symbolische drem-

pel. Hier stap je vanuit de stad het park in en betreed 

je een andere wereld. De stad wordt een groen park, 

ondergaat als het ware een metamor fose. Het park  

is ontworpen natuur, een architec tonische ruimte, 

gebouwd uit natuur met de aarde als vloer en een  

plafond – de boomkronen –, aan gekleed met planten, 

bomen, struiken, heesters en water. De bomen en de 

planten zijn in die schilderachtige compositie zo neer-

gezet, dat die je gaandeweg leiden door tijd en plaats. 

Daarmee bevrijdt de wandeling je geest, schept er 

ruimte – neurologen hebben ontdekt dat wandelen 

dat echt doet – en daarmee word je ontvankelijk voor 

de schoonheid van de bomen, de planten en uiteinde-

lijk ook de dieren. Ook vanuit medisch oogpunt vond 

men wandelen destijds al belangrijk. Al vanaf de 17de 

eeuw werd wandelen gezien als een gezonde activiteit 

en artsen schreven het vaak als heilzaam voor.

Het beginstuk met de rechte Papegaaienlaan voelt 

nog als een stuk van het openbare artis. We moeten 

ons voorstellen dat er aan deze Papegaaienlaan, die 

parallel loopt aan het Groote Museum, in de 19de eeuw 

een met bomen beplant plein lag met een muziektent. 

Wanneer de deuren en vensters van de Ledenlokalen 

van artis (nu restaurant de Plantage) in de zomer  

geopend waren, dan klonk daar muziek. Sommige 

stukken werden speciaal voor artis geschreven. Dat 

geeft al aan dat de culturele en sociale rol van dat 

park groot was. De leden kwamen hier niet alleen om 

dieren te bekijken, al waren die natuurlijk vanaf het 

begin onderdeel van de artis-collecties.”

Hoe keken mensen toen tegen dieren aan? “In  

Johannes van Beek’s Wandelingen in de tuinen van  

het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis  

Magistra te Amsterdam uit 1854, kun je lezen dat er 

heel specifiek naar de dieren werd gekeken. Ze wor-

den geclassificeerd naar woestheid, naar wildheid, 

naar gevaarlijkheid, allemaal op basis van uiterlijke  

kenmerken en gerelateerd aan de mens. Wilde  

Entree artis en  
de Papegaaienlaan1|
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van Huizen en Bussum, Pieter Langerhuizen, een honden-
liefhebber. Medeoprichter en later directeur van ARTIS 
(1849–1890), G.F. Westerman, hield eveneens erg van  
honden. Zijn graf op de Oosterbegraafplaats is gesierd  
met een sculptuur van een liggend hondje. 

dieren in de stad, dat gaf reden voor ongerustheid. 

Maar tegelijkertijd wilde men dat moment van ge-

vaar, die force of nature, graag ervaren, in de kooien, 

in de manier van opzetten van dode dieren en in 

schilderijen, zoals het enorme schilderij van Charles 

Verlat (uit 1855) van de buffel die door de tijger 

wordt besprongen. Dat hing oorspronkelijk in de 

zalen van het Groote Museum tussen de opgezette 

dieren, nu in de Tijgerzaal van artis.”

Hondensculpturen 
Harry J. Kraaij
Kijken naar dieren in ARTIS doet ons beseffen dat de we-
reldwijde variëteit in de fauna enorm rijk is. Toch zijn er 
maar weinig dieren waarmee we een levenslang bondge-
nootschap kunnen aangaan. De hond ervaren we als het 
trouwste dier. Dat ontroert ons vaak en het roept bij ons 
een zelfde gevoel van trouw op. Deze bijzondere relatie tus-
sen mens en dier wordt gesymboliseerd door de bronzen 
beelden van twee jachthonden, gemaakt door de Franse 
beeldhouwer Auguste Caïn (1821–1894). Ze zijn oorspronke-
lijk ontworpen als de brakken Brillador en Lumineau. Dit 
waren twee honden van verschillende rassen en generaties 
uit de meute van Château de Chantilly, een koninklijk 
jachtslot in Frankrijk. De forse bronzen beelden werden in 
1907 aan de dierentuin geschonken door de burgemeester 
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De rechte Papegaaienlaan 
in de 19de eeuw.
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We lopen nu langs ’t Veentje. Waarom is dat een bijzon-

dere historische plek? “Het park is opgebouwd uit  

water, aarde, planten, lucht. Dat zijn echt de gereed-

schappen van de landschapsarchitect. En omdat die 

vijvers hier al lagen, begin 20ste eeuw, heeft men be-

dacht om deze noordelijkste vijver tot een veentje te 

maken. Hier wilde artis naar de nieuwste inzich-

ten van de dier- en plantenecologie – dieren en plan-

ten ontwikkelen zich samen in één habitat – een 

biotoop inrichten met Nederlandse watervogels,  

Nederlandse waterplanten en Nederlandse grond. 

Die werden voor een groot deel uit het Naardermeer 

gehaald, dat toen net door toedoen van Jac. P. Thijsse 

Nederlands eerste beschermde natuurgebied was 

geworden. Het is eigenlijk een van de eerste stukken 

‘gemaakte’ natuur in Nederland.

’t Veentje markeert in artis het begin van de  

belangstelling voor de Nederlandse natuur en eco-

logie, met het recent neergezette polderlandschap 

en de lepelaarskolonie bij de entree als voorlopig 

eindpunt.”

Er broeden hier ook wilde ooievaars en kwakken?  

“Ja, dat is bijzonder. Dat is een wilde populatie en 

vrij uniek. Stadsnatuur komt steeds sterker in artis 

naar voren, daar is steeds meer belangstelling voor 

bij dier en mens. Veel dieren en insecten komen hier 

uit eigen beweging. Het werpt een ander licht op de 

ecologie van de stad, op vrijheid en onbegrensdheid 

– en dat in een dierenpark. De ijsvogel is terug. Dat 

geeft aan dat het park steeds nieuwe betekenissen 

kan aannemen en laat zien dat je de parkfunctie 

met goede ideeën dus steeds kunt vernieuwen.  

Je kunt die stadsnatuur stimuleren en de ontwikke-

lingen in educatieve programma’s laten zien.”

Transformatie  
Sandra den Dulk
Na de oprichting van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
Natura Artis Magistra ontstond de eerste dierentuin van 
Nederland (1838). Om zowel opgezette als levende dieren te 
kunnen tentoonstellen werd gefaseerd grond aangekocht: 
in 1838 buitenplaats ‘Middenhof’ en in 1840 de tuin van 
‘Vrede is mijn Lust’. De boomkwekers en tuin architecten 
Hendrik (vader) en Samuel (zoon) van Lunteren uit Utrecht 
maakten in 1842 een parkontwerp voor beide gedeelten  
in de toen gangbare landschapsstijl met slingerde wandel-
paden en boomgroepen, zodat de wandelaar elke keer ver-
rast werd door een nieuw uitzicht. Vader en zoon hadden 
een eigen kwekerij ‘Flora’s Hof’ en leverden zelf de gewas-
sen voor de parkaanleg van ARTIS. De beide parkdelen  
waren van elkaar gescheiden door de Nieuwe Prinsengracht 
en bezoekers werden met een pontje over en weer gevaren. 
In 1866 kreeg het genootschap de Nieuwe Prinsengracht in 
eigendom en werd de gracht getransformeerd tot drie ver-
schillende vijvers. Daarbij werden er twee ijzeren bruggen, 
naar ontwerp van architect Gerlof Salm, geplaatst. In 1911 
werd in de noordelijkste vijver, beter bekend als ’t Veentje, 
een vogelpoel voor Nederlandse watervogels aangelegd.

Verder lezen: Verlangen naar groene wandelingen. De wording van het 
stadspark in Nederland 1600–1940. Sandra den Dulk. Dissertatie  
Universiteit van Amsterdam, 2021.

Bij ’t Veentje en 
de drie vijvers2|
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een wa ndeling door het er fgoed va n a rtis   76   het k er bertter r as en de leeu w en

abstracte opvatting, een wetenschappelijke orde-

ning der dieren, terwijl het om individuen gaat  

die ook hun eigen verhaal hebben en waar wij ook 

verhalen aan toekennen.”

Vrij zicht 
Maarten Reesink 
Het Kerbertterras, vernoemd naar de toenmalige ARTIS- 
directeur, werd in 1929 geopend als nieuw leeuwenverblijf. 
Het was het eerste grote voorbeeld van wat werd genoemd 
een ‘Freianlage’, een verblijf waar de bezoekers vrij zicht 
hadden op de dieren doordat tralies hier waren vervangen 
door water. Dat idee kwam van de directeur van de Ham-
burgse dierentuin Carl Hagenbeck en vond al snel wereld-
wijd navolging. Niet zo vreemd, want wij mensen zijn vooral 
visuele wezens voor wie zicht het belangrijkste zintuig is 
(honden zouden een dierentuin héél anders inrichten).  
Bedenk daarbij dat de dierentuin steeds meer moest  
concurreren met de opkomende fotografie, en massamedia 
als film en televisie waarin wilde dieren wel in hun natuur-
lijke omgeving te zien waren. Die media maakten ook 
steeds zichtbaarder hoe beperkt de ruimte in dierentuinen 
is om natuurlijk gedrag te vertonen – behalve luieren (wat 
in het wild trouwens ook de meeste tijd van leeuwen vergt). 
Wat ons nu bovenal opvalt is die veel te kleine ruimte,  
precies de reden waarom een nieuw leeuwenverblijf voor 
ARTIS momenteel topprioriteit heeft.

Verder lezen: Dier en mens: de band tussen ons en andere dieren.  
Maarten Reesink. Amsterdam: Boom, 2021.

Het Kerbertterras met de leeuwen is een populaire plek 

voor het publiek. Ook voor jou? “Dit is niet mijn favo-

riete stuk, maar voor de geschiedenis van artis  

is dit terras wel belangrijk. Coenraad Kerbert was 

directeur van artis van 1890 tot 1927. Het terras 

benoem ik voor studenten altijd met twee woorden: 

presentatie en representatie. Je presenteert de die-

ren in een soort theater, hier het terras, en daarmee 

representeren ze bepaalde opvattingen die we heb-

ben over de natuur, over het dier en zijn land van 

herkomst. Het zijn voor mij twee belangrijke invals-

hoeken die veel vertellen over hoe we dieren willen 

houden, presenteren, zien en ervaren. Het geeft ook 

toeschouwers een plaats in wat eigenlijk een amfi-

theater is van dier en mens. Het inzetten van de be-

zoeker als onderdeel van presentatie en representatie 

is op verschillende plekken in artis terug te vinden.

Je ziet een en ander ook terug op de informatie-

bordjes. Die gaan altijd over de soort, hier de leeuw, 

met een aantal bijzonderheden. Maar er wordt niets 

gezegd over de persoonlijke biografie van een dier of 

over de relatie van deze dieren tot ons door de tijd 

heen. Ze hebben zelf eigenlijk geen ander verhaal 

dan dat ze de representant zijn van hun soort. De 

dieren mogen sinds enkele jaren geen eigen naam 

hebben op artis, wat heel vreemd is. Want de die-

renverzorgers geven ze wel een naam. Anders kun-

nen ze de dieren niet uit elkaar houden. Maar die-

ren hebben natuurlijk ook individuele kenmerken. 

Het hele idee is dat je iets presenteert vanuit een 

Het Kerbertterras  
en de leeuwen3|
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obelisk, staat hij voor de wetenschap. Hij houdt een lauwer-
krans boven het portretmedaillon van Westerman. De tuin 
werd in 1863 aangelegd op de plek die vrijkwam toen de 
giraffes die er verbleven een nieuw onderkomen kregen.  
De tuin heette toen nog de Franse Tuin, bijzonder in een in 
Engelse stijl aangelegd park. Op een gegeven moment is de 
tuin gehalveerd. Het Westerman monument staat in de halve 
cirkel die overbleef van de oorspronkelijke middencirkel. Op 
de hoeken van de tuin staan links en rechts twee op Griekse 
godinnen gelijkende beelden van vrouwen die de lente en  
de zomer symboliseren. Bij de entree van de tuin houden 
twee gelijksoortige beelden van mannen de wacht, als sym-
bolen van de herfst en de winter. De vrouwen dragen oogst 
van het land. De jonge man draagt een dode tijger als jacht-
trofee. Opmerkelijk in een dierentuin! De rond 1882 aange-
kochte beelden hebben her en der in ARTIS gestaan voordat 
ze in de jaren dertig van de 20ste eeuw in de Hollandse Tuin 
hun huidige bestemming vonden. De oude bankjes waarvan  
de poten de vorm hadden van takken zijn vervangen door 
wat saaiere banken. Maar wat een rust. Een stiltetuin bijna, 
aan weers zijden omgeven door zes hoge bomen. Bezoekers 
strijken er neer om een boek te lezen, of om een van huis 
meege nomen boterham te nuttigen. Dat is dan wel weer 
heel Hollands.

We zijn nu bij de Hollandse Tuin binnen het artis-Park. 

Hoe past deze tuin in het geheel? “De Hollandse Tuin 

heette eerst Franse Tuin. artis kocht alle stukken 

grond in fases aan in de tweede helft van de 19de 

eeuw, de tijd van historisme in de kunst en de archi-

tectuur. Omdat typisch Hollandse tuinen in de 17de 

eeuw rechtlijnig, geometrisch en kleinschalig waren, 

werd dat hier gereproduceerd. De aangelegde natuur 

werd geometrisch vormgegeven, ook de bomen. De 

taxussen werden als groene beeldhouwwerken gezien 

en tot piramides gesnoeid. De Hollandse Tuin is ook 

de plek voor het Westerman Monument (uit 1891),  

een eerbewijs aan een van de oprichters van artis. 

Westerman wordt op het monument verheerlijkt  

met verschillende symbolen zoals het Amsterdamse 

stadswapen en de leeuw. Het markeert de lange  

artis-geschiedenis. De leeuw was het symbool van 

artis. Je kunt dat ook zien aan het beeldhouwwerk 

op de poort van artis: daar zien we de leeuw om-

ringd door symbolen van kunsten en wetenschappen.”

De stiltetuin
Jonneke Bekkenkamp
Veel gazon en weinig border. Dat is Hollands aan de Hollandse 
Tuin. De aanleg is classicistisch en Frans: een strakke geo-
metrie van cirkels, rechthoeken en tot sculp turen gesnoeide 
struiken. Het in 1891 onthulde monument ter ere van G.F. 
Westerman, een van de oprichters van ARTIS, zou niet mis-
staan aan een Parijse avenue. Onderaan een ontspannen 
vrouw, met een arm uitnodigend geopend op haar knie,  
richting de naast haar uitgestrekte leeuw. Ze kijkt omhoog 
naar een jonge man die net geland lijkt. Met de vleugels op 
zijn rug, in lijn met de vleugels van de adelaar boven op de 

De Hollandse Tuin en het  
Westermanmonument4|
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een wa ndeling door het er fgoed va n a rtis   1110   de volh a r ding en het etnogr a fisch museum

als vermogende, economische handelsnatie, met een 

rijkdom die voor een deel afhankelijk was van koloni-

ale goederen. Het houden en tonen van dieren beves-

tigde dat. Je mag, zo niet moet, je afvragen wat artis 

voor koloniale imprint heeft, zeker in deze tijd waar-

in we onze tradities en denkwereld moeten dekoloni-

seren. Het verkrijgen en vervoeren van dieren is na-

tuurlijk veranderd, dierenwelzijn en de aanpassing 

van dierentuinen naar internationale normen heb-

ben het houden van dieren sterk veranderd – maar 

de discussie over het houden van dieren ten behoeve 

van de gecombineerde belangen van natuurbescher-

ming, educatie en vermaak is in het licht van de  

geschiedenis niet minder actueel en belangrijk.

Vanuit dit perspectief van de veranderende om-

gang met de natuur en met onze eigen geschiedenis, 

We staan nu bij de gieren en de ingang van gebouw  

De Volharding. Jij hebt daar als artis-professor veel  

colleges gegeven, maar wat was vroeger de functie van 

dit gebouw? “De Volharding is nu kantoor en college-

zaal, maar van origine  was het een pakhuis dat is 

gesloopt om ruimte te bieden aan het Etnografisch 

Museum, met destijds een van de eerste grote kolo-

niale collecties in Nederland. Met meer dan 12.000 

objecten uit onder andere Afrika, Indonesië en Oce-

anië en de vele materialen en grondstoffen die voor 

de 19de-eeuwse economie van belang waren, kwam 

daar het economische en commerciële belang van 

de koloniën ter sprake. Het is dus niet zo onschuldig 

geweest als je misschien zou denken en dat moet  

als onderdeel van de artis-geschiedenis onder ogen 

worden gezien en bespreekbaar gemaakt. Deze  

tijd vraagt daar om. Dat geldt ook voor het Groote 

Museum elders op het terrein, dat ooit vol stond  

met skeletten en opgezette dieren, uit artis en van 

elders, gesteenten en entomologische verzamelin-

gen. Dat waren vaak giften van leden die van hein-

de en ver objecten en dieren naar artis brachten. 

Het kwam voort uit het idee van de grootsheid van 

de natie, en het belang van Amsterdam als handels-

centrum. Dat zie je ook aan het beroemde artis- 

vignet van de Amsterdamse stedenmaagd, die door 

wilde dieren en door kunsten en wetenschappen 

wordt omringd. artis strekt tot eer van Amsterdam 

De Volharding en het 
Etnografisch museum5|
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De koloniale geschiedenis vinden we ook terug  

in het Indonesische, of meer specifiek: Sumatraan-

se, Minangkabau-huis uit 1915, waar nu de kuif-

makaken rondlopen. Ook daar zie je de relatie  

tussen koloniale artis-collecties en wat hier in 

driedimen sionale vorm verschijnt als dierenverblijf: 

het werd gebouwd naar een model in het Etnogra-

fisch Museum. Op de Internationale Koloniale en 

Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amsterdam van 

1883, werd dergelijke architectuur gepresenteerd als  

onderdeel en symbool van de Nederlandse natie.  

De ruïne die hier vlakbij ligt, laat weer een andere 

relatie met de museale collecties van artis zien.  

artis-dierkundige A.F.J. Portielje (1886–1965) ) huis-

vestte uilen in deze ruïne, die hij baseerde op een 

klein uilendiorama in het toenmalige Museum der 

Nederlandse Fauna, gelegen in een vleugel van het 

bibliotheekgebouw op artis. Het werd door hem  

bewust opgebouwd als een theaterdecor met een 

toneel waarop Nederlandse waterdieren en uilen 

konden worden geobserveerd. Nu zit er alleen nog 

een sneeuwuil in, de tralies zijn weg en er is een net 

gaf ik hier ook de colleges voor de artis-leerstoel. Als 

een levend, complex geschiedenisboek over meer dan 

180 jaar omgang met natuur bood het artis-Park 

daarvoor een hoogst instructieve en rijke context.

Collectie etnografica
Claire Weeda
Rond 1880 was de collectie etnografica in ARTIS dermate 
gegroeid dat de directie besloot deze in een eigen optrek  
onder te brengen. Door de koloniale verzameldrift waren  
er immers duizenden artefacten uit Nederlands-Indië, China, 
Japan, Korea en Afrika meegenomen naar Nederland: ge-
bruiks- en zoölogische voorwerpen, sieraden, kleding. In  
1888 opende ARTIS ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubi-
leum de deuren van het Etnografisch Museum. Het door 
A.L. van Gendt ontworpen gebouw verrees op de plek van  
het rijstpakhuis De Volharding. De daarin uitgestalde objec-
ten toonden de pracht van alles wat de natuur en cultuur 
voortbrengen. Maar ze waren ook kostbaar. Dieven op  
Nederlandse bodem hadden de collectie dan ook gauw in  
het vizier. In de nacht van 6 op 7 juli 1903 breken ze in en 
nemen een grote buit mee. In het rapport van politiebureau 
J.D. Meijerplein lezen we over 28 ontvreemde objecten, 
waaronder een staatsiekruis van Madoera, een broche be-
staande uit twee tijgernagels met goud gemonteerd, twee 
gouden kabaaispeldjes, een paar verguld zilveren oorknop-
pen en een schaamplaatje voor een kind. In 1910 is de grote 
collectie geschonken aan de Vereeniging Koloniaal Instituut, 
en uiteindelijk deel geworden van de collectie van het 
Tropenmuseum. Door de Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen wordt vandaag de dag, binnen het program-
ma ‘Teruggave van culturele objecten’, geëvalueerd of de 
objecten in aanmerking komen voor teruggave aan de  
landen van herkomst.

Het Minangkabau-huis  
en de uilenruïne6|

De grote zaal van het Ethnografisch Museum in gebouw De Volharding.
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zouden willen tonen, was het voor de bezoeker zeker  
interessant om de kunstvoorwerpen, vaak geïnspireerd op 
dieren, hier te bekijken. Een van de pronkstukken vormde 
het beeld van Ganesha, de god met het olifan tenhoofd uit 
het hindoeïsme. Ganesha is de god van kennis en wijsheid, 
hij ruimt hindernissen op en is de beschermheilige van  
reizigers. Wie net de olifanten in de dierentuin in het echt 
heeft gezien, begrijpt hoe goed deze eigenschappen aan-
sluiten bij de kwaliteiten van dit imposante dier. 

Verder lezen: Voor informatie en afbeeldingen zie NMVW-collectie (de 
online database van de collecties van het Nationaal Museum van Wereld-
culturen, waar het Tropenmuseum onderdeel van uitmaakt). Voormalig 
ARTIS-objecten hebben de A van ARTIS in hun collectiecode.

overheen gespannen. De oehoes zijn er niet meer. 

Het is inmiddels meer een waterlandschap gewor-

den met Japanse kraanvogels. Er is hier een nieuw 

soort educatie zichtbaar gemaakt: je kunt je verdie-

pen in hoe deze vogels dansen en je die bewegingen 

eigen maken. Het is dus eigenlijk weer een soort  

theaterplatform, maar nu een waar je samen met 

de dieren in optreedt in plaats van alleen de be-

schouwende en analyserende kijker te zijn.”

Aziatisch erfgoed
Jet Bakels
Het Minangkabau-huis, met zijn opvallende dakpunten, is 
tegenwoordig het onderkomen van de zwarte kuifmakaken, 
een apensoort die alleen voorkomt op het Indonesische 
eiland Sulawesi. Aanvankelijk was het een onderkomen 
voor Indonesische hoefdieren als de karbouw en de ban-
teng. Als architectonisch voorbeeld diende vermoedelijk 
een van de Indonesische huismodellen die destijds werden 
getoond in het Etnografisch Museum. Hoewel we kunst  
uit verre landen nooit meer als ‘exotisch’ in een dierentuin 

Ganesha, Javaans tempelbeeld 
(TM-A-5951) uit de 13de eeuw en 
(onder) het huismodel van de 
Minangkabau (TM-A-1527), uit 
de voormalig ARTIS-collectie,  
nu collectie Nationaal Museum 
van Wereldculturen.
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Worden er ook recepten gegeven? “Nee, nog niet. Ik 

begeleidde wel eens een programma voor kinderen 

en studenten en dan gingen we proeven en kijken 

naar de vorm, groei, worteling en kleur van de 

plant, en dat vervolgens tekenen. Ik vroeg ze dan 

waarom ze iets tekenden of mooi vonden. Over die 

schoonheid wordt niet zoveel gesproken, maar dat is 

voor mij erg belangrijk als het gaat om ons natuur-

besef. Dat is ook natuurbeleving: want wat is die 

natuurlijke schoonheid, wat voor poort opent die 

voor ons? Dat alles heeft op een betrekkelijk een-

voudige manier een enorme verrijking van artis 

betekend. Het park heeft een enorme sprong voor-

waarts gemaakt. Ik ben ook heel blij met de bekro-

ning van artis als botanische tuin in 2020 en al 

iets eerder als arboretum, een erkenning van het 

park als groen erfgoed.”

Laten we even stilstaan bij de eetbare tuin. Hoe is die 

ontstaan? “artis heeft altijd bloemperken gehad, 

ook in de 19de eeuw, als demonstraties van horticul-

tuur: wat de mens vermag door de natuur te cultive-

ren. Bloemperken in het landschapspark bieden de-

tail in vorm, kleur, geur en variëteit en zijn door hun 

groei telkens boeiend. Planten konden, net als die-

ren, vanaf het begin op een grote belangstelling re-

kenen. We wilden meer dan tien jaar geleden bij de 

ontwakende belangstelling voor voedsel graag een 

onderdeel van het park als voedseltuin inrichten.  

Dat werd helaas niet toegestaan. Ton Hilhorst – die 

verantwoordelijk is voor de beplanting in artis – 

kwam met het idee om van de bloemperken eetbare 

tuinen te maken. Dat hebben we samen verder ont-

wikkeld. De planten kunnen worden gevoerd aan 

dieren, maar ook kinderen kunnen ervan eten. Als 

er een rondleiding is, mogen mensen proeven. Dat 

is een enorm succes: want je kunt nu heel dicht bij 

planten komen, ze aanraken en koesteren en onder 

de indruk raken van hun groei, nut en schoonheid 

en je realiseren wat het vraagt om ze te planten en 

te verzorgen.”

De eetbare  
tuin7|
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Bodhisattva Jizo
Harriët Sjerps
Bodhisattva Jizo is een echte blikvanger in het park. Menig 
bezoeker schiet een kiekje van het beeld omringt door 
kersen bloesem of bedolven onder kleurige herfstbladeren. 
Ver vooruitlopend op de huidige mode om tuinen met 
Boeddhabeelden te versieren, voegde ARTIS in 1875 dit 
beeld en die van Boeddha Dainichi Norai (Grote Zon Boed-
dha) toe aan zijn collectie.  Dit was indertijd mogelijk ge-
maakt dankzij de inspanningen van een goede relatie van 
ARTIS, kapitein Noordhoek Hegt, die destijds in het Japanse 
Yokohama gevestigd was. Hij verwierf een collectie beelden 
nadat in 1868 een eind kwam aan het toen heersende  
shogunaat. De bevolking keerde zich tegen de oude  
tradities, tempels werden leeggeruimd en boeddhistische 
kunstvoorwerpen werden omgesmolten of verhandeld.

In dit beeld wordt Jizo verbeeld als monnik met in  
de linkerhand een lichtjuweel en in de rechterhand een 
rinkelstaf (met lotusknop aan de steel). Een bodhisattva  
is een helper van iedereen in moeilijkheden. Jizo is de  
toegewijde beschermer van reizigers, kinderen en vrouwen 
die moeder willen worden. 

Verder kijken: Het beeld van Dainichi Norai is te bewonderen in de door 
Wim Tap ontworpen Japanse Stenentuin (oplevering 1981). In het Volken-
kundig Museum te Leiden is in de boeddhazaal nog een beeld van de  
Grote Zon Boeddha uit dezelfde Noordhoek Hegt-collectie te bezichtigen. 

In en nabij de Japanse stenen tuin staan twee impo-

sante boeddhistische beelden. Is dit niet een van je fa-

voriete plekken? “Ja, zeker, die beelden zijn geweldig 

erfgoed. Beide beelden zijn uit Japan meegenomen 

in 1872, toen de Meiji-periode was aangebroken en 

een nieuwe regering Japan opende voor het Westen. 

De nieuwe leiders hebben het boeddhisme en  

shintoïsme hervormd en ook tempels laten afbreken 

– geen vrolijke geschiedenis. Daardoor kwamen dit 

soort beelden vrij. In de rekeningen worden dit ‘af-

godsbeelden’ genoemd. Heidens! Dan zie je ook de 

afstand tussen de oorspronkelijke betekenis en onze 

christelijke, protestantse cultuur. Ze zijn hier tot 

tuinbeeld geworden, tot iets exotisch. Oorspronke-

lijk waren het cultusbeelden in een tempel.

Dit is Bodhisattva Jizo. Het tweede beeld staat in 

de Japanse Tuin. Dat vind ik eigenlijk de mooiste 

plek van artis. Dan zie je dat artis weliswaar een 

park is, maar dat het door zijn beplantingen op ver-

schillende plekken steeds meer een tuinkarakter 

krijgt. Die twee elementen vind ik erg mooi, want de 

tuin staat voor de kleinschaligheid, en het park voor 

de grote lijnen en de arboretum-collectie. De tuin-

gedeelten bieden detail en differentiatie. Onderhoud 

aan de tuinen had tien jaar geleden geen prioriteit, 

de potentie ervan werd niet echt gezien. Om dat te 

herwaarderen heb ik mij erg ingezet.”

De Japanse Tuin en  
boeddhistische beelden8|
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een geschilderde achtergrond. Door het veranderen-

de licht lijkt het diorama je naar binnen te trekken, 

je te overtuigen dat je de natuur in moet. Het is een 

belangrijk monument in de geschiedenis van de  

Nederlandse natuureducatie.

De duinen van Texel
Bert van de Roemer 
Is het toeval dat de uitvinder van de fotografie, Louis  
Daguerre, ook de bedenker is van het eerste diorama?  
Net als een foto probeert een diorama (letterlijk: iets ergens 
door zien) een bedrieglijk echte weergave van de werkelijk-
heid te geven. Net als een foto, probeert een diorama te 
ontkennen dat het eigenlijk door mensenhanden gemaakt 
is. Het Heimans Diorama – vernoemd naar onderwijzer en 
natuur-educator Eli Heimans – toont achter glas een ver-
bluffend realistisch schouwspel. Met zand en steen, gepre-
pareerde planten en opgezette vogels is een stuk duin-
landschap van Texel nagebouwd. De driedimensionale 
voorgrond gaat naadloos over in een groot geschilderd 
landschapsschilderij van 9 bij 28 meter. Door lichteffecten 
ziet de bezoeker in tien minuten de zon opkomen en  
ondergaan waardoor het gecreëerde landschap nog specta-
culairder wordt. Geen wonder dat het diorama na opening 
in 1926 op de eerste bezoekers een grote indruk maakte.  
Zij waren nog niet zo gewend aan bewegende beelden  
zoals wij tegenwoordig en ook was een retourtje naar  
zee tamelijk bijzonder voor stadse mensen en kinderen.  
In ARTIS konden ze de natuur aan zee beleven, net echt!

Verder lezen: Speculative Taxidermy. Natural History, Animal Surfaces, 
and Art in the Anthropocene. Giovanni Aloi. New York:  Columbia  
University Press, 2018.

Achter de gevel van het Aquarium schuilen vele verha-

len. Wat kunnen we er zien – en wat niet? “Het Aqua-

rium is het sluitstuk van het bouwproject artis.  

artis telt 26 rijksmonumenten, waaronder deze. 

Het is gebouwd in wat heet de City Beautiful-archi-

tectuur; de laat 19de-eeuwse stad tooit zich met grote 

publieke monumenten van allure in de classicisti-

sche bouwstijl, zoals dit aquarium. Het Aquarium 

met de grote glazen vensters werd mogelijk door de 

geavanceerde watertechniek en door het gebruik 

van verdikt glas dat de spanning van het water kon 

houden. Het Aquarium is ook een industrieel monu-

ment. Met zijn stoommachine, en de wijze waarop 

het zeewater in de grote waterbakken kon worden 

verzameld en rondgepompt. Het hart van het Aqua-

rium, dat verder niemand ziet, is een industrieel 

hart, het is echt een mechanisme. 

artis wilde graag een Aquarium, maar de stad 

wilde alleen toestemming geven als het werd geo-

pend als studieplek voor studenten van de Amster-

damse universiteit. artis wilde dat eerst niet, maar 

uiteindelijk werd de dierentuin behalve voor leden 

ook voor studenten opengesteld. Daarom zijn er ook 

zoveel ingangen: voor studenten, voor leden, voor 

hoogleraren, er was een collegezaal in gebouwd.  

Het was een echte leerplek.”

Een bijzonder onderdeel is het Heimans Diorama. 

Hoe past dat hier? “In het begin van de 20ste eeuw 

was het de bedoeling om onder leiding van Jac. P. 

Thijsse en artis-directeur Coenraad Kerbert van 

het Aquarium een groot natuurhistorisch museum 

te maken. Dat is er nooit van gekomen. Het beetje 

geld wat daarvoor al bijeen was gebracht, is omgezet 

in het zo genaamde Heimans Diorama. Dat was een 

eerbetoon aan Eli Heimans, een groot botanicus die 

samen met Jac. P. Thijsse de natuur op een toegan-

kelijke wijze onder de aandacht bracht bij stadsbe-

woners. Je kijkt in een kunstmatig duinlandschap 

op Texel, met de bijbehorende dieren en planten en 

Het Aquarium en het  
Heimans Diorama9|
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Bioloog en dichter Dick Hillenius voor een deel van de collectie anatomisch- 
zoölogische preparaten, 11 maart 1970

10|

Dick Hillenius
Jet Bakels
Tegenwoordig heeft alleen de directeur het voorrecht ‘op 
ARTIS’ te wonen. Maar decennia geleden bewoonde Dick 
Hillenius – dichter, schrijver, bioloog en conservator van  
het Zoölogisch Museum op ARTIS – van 1957 tot 1973 met 
zijn gezin een van de Salmhuisjes. Hillenius was een kenner 
van kameleons. Dieren die door hun voorkomen, verbazing-
wekkende kleurpatronen en hun vermogen tot snelle  
camouflage zeker tot zijn verbeelding spraken. Schrijver- 
bioloog Tijs Goldschmidt bezocht Hillenius af en toe als 
student. “Ik denk dat onderwerpen als camouflage en mimi-
cry hem intrigeerden. Hij zag de natuur wel als een leer-
meester, terwijl hij met menselijke leermeesters niet veel op 
had. Hillenius had een lenige, speelse geest en een Nescio- 
achtige afkeer van ‘hoge heren’ en poeha. Dierengedrag  
dat hij in ARTIS of in het wild observeerde inspireerde hem 
tot een verfrissende kijk op menselijke interacties. In die 
tijd vonden velen dat hij de sprong van dieren naar mensen, 
of menselijke dieren, te gemakkelijk maakte, maar mij 
stoorde dat niet. Hij had er weinig wetenschappelijke  
pretentie mee, maar doorbrak intussen al wel het fnuikende 
dualisme tussen mens en dier dat hardnekkig in stand  
werd gehouden.”

Verder lezen: Ademgaten. Denken over dieren. D. Hillenius. Gelezen 
door Tijs Goldschmidt. Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot, 2009.

De Salmhuisjes lijken een beetje uit de toon te vallen. 

Hoe komt dat? “Deze huisjes waren oorspronkelijk 

verbonden met de kazerne aan de overkant. Ze zijn 

gebouwd in chaletstijl. Mensen herinneren zich mis-

schien dat ze vroeger wit waren geschilderd, de pa-

tronen van de balken erop waren groen. Maar bij 

het kleuronderzoek dat we bij de restauratie van 

monumenten hebben gedaan, zijn deze kleuren, die 

de architect Gerlof Salm heeft gebruikt, tevoorschijn 

gekomen. De gekozen bouwstijl is rustiek, ook om-

dat het een utilitair, houten gebouw was.

De Salmhuisjes zijn heel lang werkplaatsen ge-

weest, maar er hebben ook belangrijke biologen ge-

woond. artis-conservator, bioloog en schrijver Dick 

Hillenius heeft hier veel van zijn onderzoek gedaan, 

op een, wat zal ik zeggen, heel eigen en inspirerende 

wetenschappelijk-poëtische manier.

Momenteel zijn de artis-Ateliers hier gevestigd. 

Vanuit de ateliers vertrekken kinderen en volwasse-

nen om te gaan tekenen in het park. Dan heb je  

opnieuw natuur, kunst en wetenschap op een voor 

de hand liggende en rijke manier bijeen. Dat maakt 

ongelooflijk veel inspiratie los. Die inspiratie is weer 

een voedingsbron voor allerlei andere ervaringen 

die misschien weer naar voren komen in ons dage-

lijkse leven in de stad en onze omgang met de na-

tuur. Dat zijn allemaal katalysatoren die ons helpen 

liefde voor natuur te ontwikkelen.”

De Salmhuisjes  
en de ateliers
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We zijn aangekomen bij de artis Bibliotheek. Wat is de 

positie van deze bibliotheek in het grote geheel van het 

park? “De bibliotheek is een onderdeel van het hele 

systeem artis: het representeert kennis, alles wat je 

zou willen weten over de natuurhistorische collec-

ties van dieren en planten in het park en hun relatie 

met de wereld van de natuur. Wat artis niet kon 

verzamelen in het park of in zijn museale collecties 

kon hier worden samengebracht in tekst en beeld. 

Het is bovendien heel bijzonder dat de boekenzaal 

nog helemaal intact is met zijn meubels, schilderij-

en en boeken.

De artis Bibliotheek is mede ontstaan omdat een 

van de oprichters van artis, G.F. Westerman, een 

boekhandelaar was. Hij heeft zijn boeken geschon-

ken aan de artis Bibliotheek. Op een goed moment, 

in de jaren zestig van de 19de eeuw, komen er ook 

gelden vrij om werkelijk een bibliotheek te bouwen. 

Het moest een groot, monumentaal gebouw worden 

met een gevel aan de stads- en aan de parkkant. Bei-

de gevels zijn versierd met namen van natuuronder-

zoekers, van de klassieke oudheid tot dan toe, van 

wie de werken of illustraties zich in de bibliotheek 

bevinden. De collecties – boeken, prenten, tekenin-

gen – vormen een unieke reis in de ontdekking van 

de natuur en zijn een ware schatkamer voor onze 

natuur- en cultuurgeschiedenis. Een voorbeeld is  

“Nu zijn we bij de derde tuin, bij de dwergmarmot-

ten. Deze is ontworpen door Climmy Schneider en 

vind ik het aller-allermooist, met vaste planten en 

heesters. Het natuurbeeld dat hier ontstaat is van 

een natuurlijk veld, een wildernis, met het hele  

seizoen van ontwikkeling en neergang. Ook met 

brandnetels ertussen. Het is natuurlijk bedacht en 

aangeplant, maar alle planten kunnen zonder met 

elkaar te concurreren uitgroeien tot hun mooiste 

vorm, in hun meest natuurlijke habitus. En dat 

geeft een enorme vrijheid in beeld en beleving!  

Zeker in dit namiddaglicht is dit voor mij een van 

de mooiste plekken van artis geworden en past 

heel treffend in nieuwe opvattingen over natuurlijke  

tuinen, de rol van insecten en het verlangen naar 

een losse en vrije natuurbeleving in plaats van een 

al te gecultiveerd plantbeeld.”

11| De wilde  
tuin

De ARTIS Bibliotheek, 
een levende studieplek12|
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oprichting. En na dertig jaar kregen deze ‘papieren dieren’ 
een eigen onderkomen: de bibliotheek. De door Gerlof 
Salm en zijn zoon ontworpen ARTIS Bibliotheek opende 
haar deuren in 1868. Het gebouw werd onlangs grondig 
gerenoveerd. De prachtige collectie, nu eigendom van de 
Universiteit van Amsterdam, herbergt een van de belang-
rijkste verzamelingen natuurhistorische handschriften, ge-
drukte werken, tekeningen en aquarellen ter wereld. U vindt 
er de werken van Maria Sibylla Merian, geschilderde schel-
pen van Johann Gustav Hoch, kleurige paradijsvogels van 
François LeVaillant, het handschrift en bijbehorende aqua-
rellen over de honingbij van Johannes Schepens, de won-
derschone plaatwerken van John Gould, de werken van  
Carl Linnaeus, een verzameling van meer dan 60.000 af-
beeldingen van dieren uit de periode 1500–1900 en een 
keur van de – vooral 19de-eeuwse – natuurwetenschap.  
De bibliotheek is op afspraak toegankelijk.

Verder lezen: De natuur op papier: 175 jaar ARTIS Bibliotheek. Hans  
Mulder en Erik Zevenhuizen. Amsterdam: Athenaeum, 2013. 
De ontdekking van de natuur. Hans Mulder. Amsterdam: Terra, 2021.

de verzameling Iconografica Zoölogica, een grote 

collectie van prenten met afbeeldingen van dieren 

(inclusief de mens), waaraan je kunt aflezen hoe 

men geworsteld heeft met het afbeelden van dieren. 

Hoe verbeeld je een dier dat je nog nooit hebt ge-

zien, of een plant? De collectie bevat ook originele 

boeken en tekeningen van Maria Sibylla Merian,  

ook wel de eerste ecoloog genoemd en overigens de 

enige vrouw van wie de naam aan de stadskant op 

de gevel prijkt.

Recentelijk zijn hier nog de archieven van Eli  

Heimans en Jac. P. Thijsse aan toegevoegd en  

manuscripten van Rob Leopold (1941–2005), een  

belangrijke filosoof-ecoloog. Met deze collecties kan 

de bibliotheek (beheerd door de Universiteit van 

Amsterdam) zich ontwikkelen tot een echt studie-

centrum voor de geschiedenis van de bestudering 

van de natuur in tal van kunsten en wetenschappen 

en ook op het gebied van natuurbescherming. De 

opgave is nu om die bibliotheek als een levende  

studieplek te behouden en niet alleen maar als een 

historisch interieur.”

Natuurhistorische collecties
Hans Mulder
Er leven uiteraard veel meer dieren op de wereld dan er in 
de dierentuin rondlopen. Om toch zoveel mogelijk van de 
levende natuur te laten zien, werd die daarom ook verza-
meld op papier. In ARTIS gebeurde dat al vrijwel vanaf de 
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levend in het park kon aanschouwen, kon in het 

Groote Museum in de verzamelingen bekeken  

worden, óf je kon het naslaan in de bibliotheek.

Het tweede belangrijke gebouw aan het plein 

huisvestte de Ledenlokalen; nu is er o.a. het restau-

rant de Plantage gevestigd. artis was een genoot-

schap waar iedereen graag lid van wilde zijn, zowel 

mensen uit de bovenklasse als de middenklasse. 

Ook vrouwen kregen vanaf 1842 toegang, onder be-

paalde voorwaarden. Omdat de zalen in het Groote 

Museum te klein werden, heeft men in de jaren  

zeventig van de 19de eeuw de ledenlokalen gebouwd. 

Die bestonden uit een enorm grote ontvangstzaal 

met twee paviljoens. Grote delen hiervan zijn in het 

begin van de oorlog door het verzet verwoest, om-

dat hier het Bevolkingsregister gevestigd was, met 

alle persoonsbewijzen van Joodse Amsterdammers. 

In het zwaar beschadigde middendeel werd recent 

Micropia gevestigd, en opnieuw een restaurant.

artis heeft zich als erfgoedbeheerder moeten  

uitvinden in samenwerking met de Amsterdamse 

“We zijn het park uitgelopen en terechtgekomen  

op het artisplein, sinds enkele jaren een publieke 

ruimte. Het plein heeft een prachtig tapijt van  

bakstenen, ontworpen door landschapsarchitect 

Michael van Gessel. Op deze plek was vroeger een 

bomenplantage; het is het eerste stuk grond dat  

in 1838 werd aangekocht door de stichting Natura 

Artis Magistra. Hier hebben altijd mensen buiten 

gezeten onder de bomen, pratend, genietend van 

eten en drinken, luisterend naar muziek. Nu is het 

aan de stad gegeven, als een veilige publieke ruimte, 

plein en park ineen.

Er staan twee belangrijke gebouwen. Het Groote 

Museum, gebouwd in 1852–’54, waarin zich op  

de begane grond de ontvangstzalen voor de leden 

bevonden. Leden kwam daar samen om lezingen  

te horen en om elkaar te ontmoeten. Vanuit de cen-

trale hal kon je, via een schitterende monumentale 

dubbele trap die nu helemaal gerestaureerd is, naar 

boven. Dan kwam je in de expositieruimten waar 

de natuurhistorische collecties van artis werden 

getoond. Dat waren skeletten en opgezette dieren, 

maar ook insecten, gesteenten en in het begin de 

eerste collecties etnografica. Er hingen af en toe 

schilderijen, er stonden bustes van Georges Cuvier, 

Carl Linnaeus en van de grootse Duitse natuur-

vorser Alexander von Humboldt. Dus wat je niet 

Het ARTISplein en 
het Groote Museum13|
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We staan hier bij een plaquette in de bestrating van het 

artisplein ter gedachtenis van de oprichting van het 

Parlement der Dingen op 23 september 2015. Wat is 

hier gebeurd? ”Het ‘Parlement der Dingen’ is een ini-

tiatief van Partizan Publik, een cultureel productie-

huis en campagnebureau. Het is geïnspireerd op 

ideeën van de Franse filosoof Bruno Latour, en gaat 

over het geven van rechten aan de ‘dingen’ die zelf 

geen stem hebben. Dat kunnen dieren, dingen of 

planten zijn. Want waarom zouden we rechten al-

leen maar voor ons, als mens, hebben gereserveerd? 

En hoe zou een parlement eruitzien als niet-mense-

lijke dingen een stem in deze wereld zouden heb-

ben? Hoe zou die klinken? Degenen die namens  

de natuur optreden, en met wie we nog veel te  

vaak onbekend zijn, zijn allereerst de inheemse be-

volkingsgroepen die al eeuwenlang met de natuur  

hebben samengewoond en die ook van zichzelf  

zeggen: ‘Wij zijn deze natuur – deze natuur is onder-

deel van ons!’

Zo’n initiatief voedt ook de discussie over het  

houden van dieren in artis in de huidige tijd: hoe 

gaan we met de natuur om. Dat is geen makkelijk 

monumentenzorg en de Rijksdienst Cultureel  

Erf goed. Dat is niet altijd eenvoudig geweest. Er 

moest onderzoek gedaan worden naar de bouw-

geschiedenis, de interieurs, het park, de ligging in 

de stad, naar nieuwe functies en mogelijkheden,  

en we werkten steeds samen met ontwerpers, aan-

nemers, uitvoerders en adviseurs. Er is daarbij een 

schat aan materiaal en inzichten vrijgekomen over 

de 19de- en vroeg-20ste-eeuwse architectuur van  

artis. Het idee van het erfgoed is altijd geweest: 

kun je oude functies op een nieuwe, moderne en 

actuele manier terug brengen? Telkens hebben we  

in dit vernieuwingsproces aansluiting gezocht bij  

de tradities van Natura Artis Magistra. Daar zijn  

het artisplein met de Leden lokalen, en het terug-

brengen van de museale traditie met Micropia en 

het Groote Museum, een heel mooi samenhangend 

voorbeeld van.

Het belang van artis is het ensemble van park, 

gebouwen en levende en dode collecties. Het is  

uniek levend erfgoed, dat voor de toekomst een  

blijvend zorgvuldige omgang vraagt en een nieuwe 

koers voor educatie die natuur en cultuur als diep 

verweven begrijpt.” 

De Oprichtingsplaquette  
van Parlement der Dingen14|
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onderwerp. Ook dat vraagt om een dialoog. Het 

liefst natuurlijk met de ‘dingen’ zelf en hun 

vertegenwoor digers, maar ook met elkaar, en ik 

denk ook vooral met onszelf. Dit perspectief opent 

een geheel nieuwe en fundamentele nieuwe manier 

van beschouwen, denken en uiteindelijk doen – als 

we willen. Het vraagt om een inclusieve en holisti-

sche manier van onszelf heropvoeden. Ten aanzien 

van natuur en ten aanzien van onze cultuur, waar-

in we ons er steeds meer van bewust worden dat  

we met de oude wijzen van omgang met de levende 

wereld om ons heen in een dramatische situatie  

terecht zijn gekomen.

Onderzoeken en verbeelden
Joost Janmaat en Tijs Middelkoop
Het Parlement der Dingen is de arena waarin mensen  
politiek bedrijven met niet-mensen. Het concept komt van 
de Franse filosoof Bruno Latour, die stelt dat de tegenstel-
ling natuur-cultuur een schadelijke fictie is, en een oorzaak 
van een veronachtzaamde relatie met het niet-menselijke 
leven. Kunnen we het niet-menselijke leven opnieuw, slim-
mer, inspirerender en effectiever onderdeel maken van 
onze culturele en politieke rituelen, zodat de belangen van 
niet-mensen beter behartigd worden? Het Parlement der 
Dingen onderzoekt die vraag, en biedt ruimte om te luiste-
ren naar een paling, je de droom van een spons te verbeel-
den of te onderzoeken hoe de Noordzee een politieke deel-
nemer kan zijn.

Het Parlement organiseerde talloze gesprekken op allerlei 
bestuurlijke en culturele podia. Vanuit het Parlement  
ontstond de Ambassade van de Noordzee. De Ambassade 
stelt dat de zee van zichzelf is, diversiteit van het leven is 
van belang voor alle leven, en maakt zich – als artistiek- 
academisch collectief – sterk voor een politieke vertegen-
woordiging. De Ambassade won in 2020 de Groeneveldprijs 
voor haar vernieuwende rol in het maatschappelijk debat 
over de positie van landschap en natuur.

Verder lezen: www.ambassadevandenoordzee.nl


