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In de jaren 1838-1839 ontstonden twee genootschappen met een over

eenkomstige doelstelling; de een in Utrecht onder de naam Naturae et 

Artibus, de ander in Amsterdam onder de naam Natura Artis Magistra. 

Van het eerste genootschap is niet veel bekend; archivalia zijn tot dus

ver niet gevonden. Van het tweede genootschap bestaat een uitgebreid 

Pieter Smit studeerde biologie te Leiden en promo- archief en daarin werd een serie brie-
veerde aldaar in 1961 op een dissertatie over de inter

ven gevonden van professor Th .G . 

relatie tussen de ontogenèse en de fylogenese. In 1963 

werd hij wetenschappelijk hoofdambtenaar aan het van Lidth de Jeude, eigenaar en 

Biohistorisch Instituut van de RU Utrecht Hij publi-
, directeur van Naturae et Artibus en 

ceerde vele artikelen en een aantal grotere werken, 
waaronder History of the life sciences (1974) en Artis: de daaraan gelieerde Zoölogische 

een Amsterdamse tuin (1988). In 1987 trad hij terug als 

hoogleraar in de geschiedenis van de biologie aan de 

Utrechtse Universiteit, 

L Terken (1924) gingop latere leeftijd biologie stude

ren aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en studeerde 

in 1978 af mt als hoofdvak geschiedenis van de biolo

gie. Zij is momenteel bezig met een onderzoek naar de 

jong gestorven Steven Jan van Ceuns, medisch hoog

leraar te Utrecht in de 18e eeuw. 

Sociëteit. Ze waren gericht aan G.F. 

Westerman, initiatiefnemer en 

bestuurder van Natura Artis 

Magistra en directeur van Artis'. 

Deze brieven bleken een grote hoe

veelheid, tot nog toe onbekende, 

informatie te bevatten over Naturae et Artibus, in het bijzonder over 

het dierenbestand in de Zoölogische Tuin. Tezamen met een aantal 

Utrechtse bronnen wordt getracht een beeld te schetsen van de overeen

komsten, raakvlakken en verschillen tussen de beide genootschappen. 
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De derde september 1839 bracht de Rotterdamse predikant Asma een bezoek aan 

Utrecht. In zijn aantekeningen over die dag vermeldde hij dat de hoogleraar Van Lidth 

de Jeude bezig was met de aanleg van een zoölogische tuin, bestaande uit twee delen, 

gescheiden door een pad. 'Aan 't eene gedeelte werd 'n nieuw groot huis voor zijn 

hooggeleerde gebouwd. Men vond rondom verscheidene niet onaardig ingerichte, 

meestal ruime zitplaatsen voor de bezoekende leden (van het Genootschap Naturae et 

Artibus), zoo in de open lucht, als in grotten en hutten gebouwde verblijven. In den tuin 

waren afgeperkt een kampje voor herten etc, een vijver voor watervogels, benevens 

hokken en ruimte voor faisanten, hoenders, etc. Het meest trok onze aandacht een 

arend, die in een zoo ruime ijzeren en overdekte vierkante kooi was opgesloten, dat hij 

zich tamelijk vrij bewegen kon....In het andere deel van den tuin was een nieuw ge

sticht gebouw voor het kabinet voor de natuurlijke historie bestemd, doch nog niet toe

gankelijk, omdat er niet alles voltooid was, en de voorwerpen nog niet behoorlijk waren 

geplaatst. Een ander huis, zekerlijk voor den kastelein bestemd, alsmede om daaronder 

dak te kunnen zijn, troffen wij daar ook aan. In eene der kamers zagen wij daar ver

scheidene apensoorten, papegaaien etc; ook werd daar een slang bewaard, die wij ech

ter niette zien kregen. In deze tuin is ook een vijver, waar twee ganzen uit vreemde lan

den, een lepelaar, een ooijevaar, een reiger en twee roerdompen ... werden bewaard. 

Den 16 September werd deze sociëteit ingewijd: zij telde toen 151 leden en ieder lid con

tribueert jaarlijks ƒ 25.-' '. 

Hiermee maakte dominee Asma in kort bestek het bestaan bekend van de Sociëteit Na

turae et Artibus en van huis en tuin van Van Lidth de Jeude. Een en ander was bedoeld 

als een 'tehuis' voor de leden van dat Genootschap, als verblijfplaats voor een verzame-

r. Park Tivoli met Sociëteitsgebouw langs de Wittevrouwensmgel, hoek Nachtegaahteeg, 1859 Chromolitho. 
HUA, TA W4.24 (neg. N.O.314). 
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ling levende dieren en voor een museum voor het bewaren van geprepareerde dieren. 

Tot nog toe kon het eventueel nog bestaande archief van Naturae et Artibus niet wor

den getraceerd, maar het archief van het Genootschap Natura Artis Magistra uit Am

sterdam en de Artis-bibliotheek leverden, samen met een aantal gedrukte Utrechtse 

bronnen, zoveel informatie op, dat het mogelijk bleek een - zij het nog wat schemerig -

beeld te schetsen van het Utrechtse Genootschap en van de verzamelingen van Van 

Lidth de Jeude. Eerstgenoemde auteur bracht vooral de Amsterdamse gegevens bij 

elkaar, terwijl de tweede auteur voor de Utrechtse aanvullingen zorgde. 

Overeenkomsten en verschillen tussen beide genootschappen 

De Utrechtse situatie; Van Lidth de Jeude 

Theodorus Gerrit van Lidth de Jeude werd op 8 juli 1788 te Tiel geboren, als zoon van de 

toenmalige burgemeester2. Op 22 september 1806 werd hij als student in de filosofi

sche en medische faculteit van de Utrechtse Hogeschool ingeschreven. In 1811 ging hij 

naar Leiden om zich voor te bereiden op zijn promotie. Per 16 januari 1814 werd hij 

benoemd tot chirurgijn bij het Sedentair Hospitaal te Utrecht. 

Intussen was hij op 15 juni 1813 te Tiel gehuwd met Sara Johanna Jacoba Römer, gebo

ren 1793 te Utrecht en overleden 16 september 1835 te Zoelen. Op 24 november 1836 

trad hij, op 48- jarige leeftijd, opnieuw in het huwelijk, nu met Johanna Elisabeth 

Ledeboer, oud 34 jaar, weduwe van Johannes Philippus Pfeiffer (ook wel Feiffer ge

schreven). Deze weduwe bracht twee dochters in: Aegidia Johanna en Albertine 

Catherina Petronella Pfeiffer. Laatstgenoemde huwde 11 februari 1869, 39 jaar oud, met 

de Leidse hoogleraar in de dierkunde en directeur van het Leidse Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie, Herman Schlegel (1804-1884), oud 64 jaar en weduwnaar van 

Cornelia Budding >. 

Reeds 16 oktober 1815 volgde Van Lidth de Jeudes benoeming tot gewoon hoogleraar in 

de ontleedkunde en fysiologie aan de Hogeschool van Harderwijk. Op 23 november van 

dat jaar werd hij honoris causa bevorderd tot Matheseos Magister et Phil. Nat. Doctor 

aan de Utrechtse Academie metals promotor J.Th. Rossijn4. Toen in 1818 de Hogeschool 

in Harderwijk werd opgeheven, werd Van Lidth de Jeude 21 januari 1819 benoemd tot 

buitengewoon hoogleraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit 

van Utrecht en belast met het onderwijs in de dierkunde. In 1821 werd hij tevens 

benoemd tot directeur van de zojuist aldaar opgerichte Veeartsenijschool, waar hem 

het anatomisch onderzoek en het onderwijs in de ontleedkunde, fysiologie en botanie 

werd opgedragen, onder het genot van vrije woning in de school. In 1826 werd hij op 

zijn verzoek van dit directoraat ontheven en opgevolgd door Alexander Numan; wel 

bleef Van Lidth de Jeude er tot 1851 onderwijs geven en examens afnemen in ontleed

kunde, fysiologie, botanie, dierkunde en de kennis van het paard. In 1828 werd zijn 
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2. Theodorus Gerrit van Lidth de Jeude, ca. 1820. Anoniem por

tret Foto HUA, I.A. Van Lidth de Jeude J.C. (1) (neg. C50.593). 

functie aan de Utrechtse Universiteit omgezet in 

een gewoon hoogleraarschap en werd hem, naast 

het onderwijs in de dierkunde, tevens de zorg voor 

het zoölogisch museum van de Universiteit opge

dragen. Bij Koninklijk Besluit van 16 december 1858 

werd hem eervol ontslag verleend wegens het 

bereiken van de 70-jarige leeftijd. Hij overleed te 

Utrecht op 23 december 1863. 

Het onderwijs in de dierkunde van Van Lidth de 

Jeude was geen succes. Zijn opvolger, Pieter Har-

ting (1812-1885), was reeds in 1843 tot hoogleraar 

benoemd; eigenlijk wilden de Curatoren hem toen 

al het, tot de leerstoel van Van Lidth de Jeude behorende, onderwijs in de dierkunde 

opdragen. In zijn autobiografie schrijft Harting daarover: 'Lidth de Jeude had weder, 

gelijk hij gewoon was, in een geruimen tijd geen collegie gegeven. Soms duurden zulke 

intermezzo's jaren lang. Curatoren meenden nu in mij een geschikt persoon gevonden 

te hebben om daarin, zij het dan ook langs eenen omweg, verbetering te brengen' \ 

Harting had evenwel geen lust zich voordat karretje te laten spannen en legde zich, na 

zijn benoeming, in de eerste plaats toe op het microscopisch onderzoek der plantaardi

ge- en dierlijke weefsels, waarmee hij overigens wereldfaam verwierf. Eerst toen Van 

Lidth de Jeude in 1858 met emeritaat was gegaan, nam Harting diens onderwijstaak 

over, nadat 'zoölogie en vergelijkende anatomie sedert eene lange reeks vanjaren aan 

onze hoogeschool op eene inderdaad ergelijke wijze verwaarloosd waren.' 

Blijkbaar liet Van Lidth de Jeude zich weinig aan zijn universitaire taak gelegen liggen. 

Luiheid of gemakzucht kan men hem evenwel niet ten laste leggen en gebrek aan be

langstelling voor de dierkunde evenmin. Gedurende zijn leven slaagde hij er namelijk in 

een natuurhistorische verzameling bijeen te brengen, die waarschijnlijk de grootste 

privé-verzameling is die ons land ooit heeft gekend. Daarnaast was hij de stuwende 

kracht achter het Genootschap Naturae et Artibus en slaagde hij erin een zoölogische 

tuin in te richten. 

Het Genootschap Naturae et Artibus 

Van Lidth de Jeudes initiatief 'eene Inrigting daar te stellen, die voor ons Vaderland 

eenig in hare soort genoemd mag worden', leek aanvankelijk op veel steun te mogen 

rekenen. Zowel de Staatsraad-Gouverneur van de provincie als de Curatoren van de 

Universiteit en zelfs Z.M. de Koning waren zeer met de plannen ingenomen en volgden 

zijn verrichtingen met grote belangstelling". Intekenlijsten, met een oproep lid te wor-
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den van de op te richten Zoölogische Sociëteit Naturae et Artibus, werden neergelegd 

in de stedelijke Leeszaal en bij de sociëteiten Sic Semper en De Vriendschap, maar, om 

tot nog toe onopgehelderde redenen, meldde niemand zich aan. De procedure tot op

richting was evenwel in gang gezet en per 2 maart 1839 gaf de Gouverneur der provin

cie toestemming tot het 'inwerking brengen van eene Zoölogische Sociëteit'te Utrecht, 

op 23 maart gevolgd door de Koninklijke goedkeuring". 

De doelstelling van de Sociëteit was het bevorderen van de beoefening der natuurlijke 

historie, door het samenstellen van een zo volledig mogelijk museum van voortbreng

selen der natuur, door het geven van 'bevattelijk onderwijs' in deze wetenschap en 'de 

bevordering van het gezellig genoegen ... door de zamenkomst in de, aan deze stichting 

verbondene, Tuinen en Wandeldreven', aldus artikel 1 der statuten. 

Artikel 2 bepaalde, dat, ten behoeve van deze doelstelling, tuinen, sociëteitslokalen en 

het natuurhistorisch museum, 'alles toebehoorende aan den Hoogleeraar VAN LIDTH 

DE JEUDE, door hem, tot genoegen van de Leden der Sociëteit, worden opengesteld'. De 

dominante positie van Van Lidth de Jeude werd in artikel 11 verder gepreciseerd: 'Het 

bestuur der Sociëteit is opgedragen aan een college van acht Commissarissen, bene

vens eenen Directeur, die mede lid van dit Collegie is. De laatstgenoemde betrekking 

wordt door den Hoogleeraar VAN LIDTH DE JEUDE, als Eigenaar der Stichting, voortdu

rend waargenomen.' Andere artikelen bepaalden dat de secretaris van het Genoot

schap op voordracht van de directeur werd aangesteld, dat het financieel beheer 'uit

sluitend aan den Hoogleeraar VAN LIDTH DE JEUDE, als Eigenaar' diende te worden 

overgelaten en dat de wetenschappelijke en materiële inrichting van de Zoölogische 

Sociëteit 'geheel vrij' aan de directeur werd toevertrouwd \ 

Artikel 3 bepaalde dat in de maanden tussen oktober en april voorlezingen over een 

onderwerp uit de natuurlijke historie gehouden zouden worden en dat leden, die 'daar 

en boven, eenen meer doorloopenden Cursus over de Dierkunde wenschen bij te woo-

nen (zich), omtrent de voorwaarden, nader met den Hoogleeraar VAN LIDTH DE JEUDE' 

in verbinding kunnen stellen ". 

De bijbehorende tuin en zijn inrichting 

In augustus 1838 gaf Van Lidth de Jeude, die toen nog aan de Nieuwe Gracht bij 'den 

Plompen Tooren" woonde, te kennen voor zijn Museum van opgezette dieren een apart 

gebouw te willen oprichten. Per brief van 18 september 1838 werd hem vergunning ver

leend op de hoek van de Wittevrouwensingel en Nachtegaalsteeg een dergelijk 

gebouw in te richten. De ertoe benodigde grond werd evenwel eerst begin 1839, e n w e l 

in twee stukken, door hem verworven '". Het eerste kocht hij van A.E. Inckel op 14 janu

ari en het tweede van de Erven Bleu land op 9 maart 1839. 

Met het eerste stuk werd Van Lidth de Jeude eigenaar van een huis met hof en vier 

woningen. De vier woningen, met achtergelegen tuinen, waren 160 m2 groot en bevon

den zich op de hoek van de Wittevrouwensingel en Nachtegaalsteeg; daarnaast, rich-
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ting Kruisstraat, lag een (groot) huis, met schuur en plaats, samen 470 m2 groot. Dit 

moet welhaast het huis geweest zijn, dat, volgens dominee Asma, 'voor zijn hoogge

leerde gebouwd werd' ! ' . Op de plek van de vier, naast dit grote huis gelegen woningen 

met hun tuinen, werden dan de sociëteitszaal annex kolfbaan en biljartzaal gebouwd, 

met elkaar 1086 m2 groot. Achter deze aan de Singel gelegen bebouwing bevonden zich 

moestuinen, tezamen 3380 m2, zodat het hele perceel 3540 m2 moet zijn geweest. Het 

tweede grondstuk, dat 9 maart 1839 v a n de Erven Bleuland werd gekocht, bevatte een 

huis met plaats van 168 m2 en eveneens moestuinen, 2550 m2 groot, tezamen dus 2718 

m2. In totaal bezat Van Lidth de Jeude in het voorjaar van 1839 dus een terrein van ten 

minste 6258 m2. 

Volgens een advertentie in de Utrechtsche Courant van 29 mei 1839, was de tuin reeds 

vanaf 27 mei 1839 open voor de ledenvan de Zoölogische Sociëteiten in de Courant van 

3 juni van dat jaar werd vermeld, dat, volgens het reglement, de ledenvan de Sociëteit 

'dagelijks in de tuin en diergaarde mogen komen met hun Dames en Vreemdelingen' 

en dat'het Kabinet vier maal per weekte bezichtigen is van tien tot zes uur'. 

Over de situatie in september 1839 bericht ons dominee Asma. Volgens hem bevatte de 

tuin onder andere een beperkte menagerie, bestaande uit een perkje met herten, hok

ken voor fazanten en hoenders, een grote kooi met een arend en een vijver met water

vogels. De achter de bebouwing gelegen moestuinen moeten dus in hoog tempo in een 

lusttuin zijn veranderd. 

Dankzij de verkoop-catalogus van 1854 weten we dat woonhuis en sociëteitszaal onder

ling verbonden waren. De zaal was circa 10,50 bij 6,50 m en had dus een oppervlakte 

van bijna 70 m2, lag op de hoek van de Singel en Nachtegaalsteeg en was van binnenuit 

met de keuken verbonden. Achter de zaal bevond zich de biljartkamer en langs de 

Nachtegaalsteeg was een (waarschijnlijk overdekte) kegelbaan. 

In het van de Erven Bleuland gekochte deel van de tuin bevond zich, aldus Asma, het 

(nieuw-gebouwde) natuurhistorische museum en ook nog een tweede gebouw, waarin 

blijkbaar in sommige vertrekken 

apen, papegaaien en een slang 

waren ondergebracht. Ook bevond 

zich in dit tweede gedeelte nog 

weer een vijver met verschillende 

water- en oevervogels. Er moet 

tussen maart en september 1839 

dus veel zijn gebeurd. Op het eerst 

3. Gezicht op de achterzijde van het 

Sociëteitsgebouw, 1913. Men ziet de Socië

teitszaal en de Biljartkamer aan de achter

zijde uitsteken. HUA W4.28 (C) (neg. 

CS390). 
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verworven terrein vond een verbouwing plaats van het herenhuis en de vier huisjes 

werden veranderd in een Sociëteitszaal met bijgebouwen en voorzover valt na te gaan, 

werd de oude woning op het terrein van de Erven Bleuland verbouwd tot het nieuwe 

Museum van Natuurlijke Historie. Van Lidth de Jeude had blijkbaar grote plannen, die 

sterk beïnvloed waren door het succes van het in 1838 opgerichte Amsterdamse zuster

genootschap Natura Artis Magistra, vooral door zijn snel in populariteit toenemende 

dierentuin, algemeen bekend onder de naam 'Artis'. 

Een welkome gelegenheid ter verdere verwezenlijking van zijn plannen deed zich voor, 

toen het naast deze tuinen gelegen 'Tivoli' (in die dagen beter bekend onder de naam 

'de tuin van Cees van Leeuwen') te koop werd aangeboden l :. Cornells van Leeuwen was 

exploitant van de Schouwburg op het Vredenburg en verhuurde de tuin voor allerlei 

uitvoeringen van publieke vermakelijkheid, zoals voor het geven van concerten, het 

afsteken van vuurwerk en het oplaten van ballonnen. Van Leeuwen huurde op zijn 

beurt Tivoli van de eigenaar, de Utrechtse koopman Hugo van Emmerik, en maakte in 

de Utrechtsche Courant van 17 mei 1838 bekend zich als huurder van de tuin terug te 

trekken, waarbij hij zijn beide dochters ais nieuwe huurders bij het Utrechtse publiek 

aanbeval. 

Deze zogenaamde 'tuin van Cees van Leeuwen' was in de eerste decennia van de vorige 

eeuw door de Utrechtse koopman Willem Alexander van Ewijck stukje bij beetje aange

kocht en tot een buitenverblijf ingericht, met woonhuis en schuur (360 m2), koepel met 

manege, keuken en tuinmanswoning, dat alles gelegen in een fraaie tuin met ruime 

wandelpaden, beplant met vruchtdragende bomen, planten en gewassen, inclusief 

twee vijvers, het geheel 8840 m2 groot, waarbij nog kwam een strook grond, behorende 

tot de Muldersteeg (610 m2). Dit fraaie park werd in zijn geheel op 2 mei 1842 door Van 

Lidth de Jeude voor ƒ 10.000.- gekocht, inclusief de intussen gebouwde houten gaande

rij in de gedaante van een winkelhaak, die dienst deed als concertzaal ". 

Door de aankoop van Tivoli bezat Van Lidth de Jeude een uitgestrekt park, met een 

oppervlak van 16.218 m2, dat in de huidige situatie wordt omgeven door Kruisstraat, 

Wittevrouwensingel, Nachtegaalstraat en Mulderstraat; de tegenwoordige Van Lidth 

de Jeudestraat loopt dwars over het toenmalige Sociëteits-terrein '4. 

De Amsterdamse situatie; het Genootschap Natura Artis Magistra 

Op 1 mei 1838 was in Amsterdam het Genootschap Natura Artis Magistra opgericht, met 

een overeenkomstige zinspreuk en doelstelling als die van Naturae et Artibus; in zekere 

zin vervulde het eerstgenoemde Genootschap een voorbeeldfunctie voor het tweede. 

Het Amsterdamse Genootschap had eveneens tot doelstelling het bijeenbrengen van 

zoölogische voorwerpen, ter bevordering van de kennis der natuur 'op eene aangena

me en beschouwelijke wijze'. In de oprichtingsconvocatie stond dan ook te lezen dat er 

naar gestreefd werd het verblijf in de tuin en zijn localiteiten zo aangenaam mogelijk te 

maken: 'tegen matige prijs zal men zich van zeer goede ververschingen kunnen voor-
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4. Minuutplan van de kadastrale gemeente Abstede, 1832. Sectie A, blad 1 (uitsnede), met belangrijkste kadas

trale erven die later deel uitmaakten van de Zoölogische Tuin. 

296-298 erven Bleuland (Singel-Kruissteeg) 

299-304 terrein van A.E. Inckel (Singel, hoek Nachtegaalsteeg) 

305 Muldersteeg 

306 Nachtegaalsteeg (nu: Nachtegaalstraat) 

307-309 terrein Cornells van Leeuwen (Tivoli) (tussen Kruissteeg en Muldersteeg) 

zien, waarbij voor een behoorlijke bediening zal worden gezorgd'. 

Het grote verschil met de Utrechtse situatie was, dat het initiatief tot de oprichting niet 

uit wetenschappelijke hoek was voortgekomen, maar goeddeels te danken was aan de 

onvermoeibare ijver van de veelzijdige boekhandelaar Gerard Frederik Westerman 

(1807-1890). De belangstellingvan de jonge Westerman was meer op het gebied van de 

natuurlijke historie dan op dat van de boekhandel gelegen en dat bracht hem tot het 

initiatief een inrichting ter bevordering van deze wetenschap te grondvesten. Hij dacht 

daarbij zowel aan het tonen van het levende dier als aan een verzameling van gecon

serveerde voorwerpen, aan een diergaarde zowel als aan een natuurhistorisch muse

um. Dankzij zijn onuitputtelijke werklust, doorzettingsvermogen en grote vindingrijk

heid, was hij in staat dit ambitieuze plan te verwezenlijken. Van groot belang daarbij 

dat hij erin slaagde de belangstelling van vele vooraanstaande Amsterdamse burgers, 

waaronder reders, fabrikanten, handelslieden en hogere bestuursfunctinarissen, voor 

zijn plannen te winnen en hen voor verschillende bestuursfuncties te interesseren. Het 

aantal leden van het Genootschap nam van meet af aan snel toe en dank zij hun 

enthousiasme konden de verzamelingen van het Genootschap zich in rap tempo uit

breiden mef tal van exotische voorwerpen, afkomstig uit alle delen van de wereld, 

zowel levende voor de diergaarde als dode voor het museum. 
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Vanaf 1 mei 1842 tot aan zijn dood op 9 mei 1890 was Westerman de alom tegenwoor

dige directeur van diergaarde en museum, maar dan niet in de zelfbenoemde en vrijwel 

onaantastbare positie van Van tidth de Jeude, maar als een bestuurder, die op de jaar

lijkse algemene vergadering verantwoording moest afleggen en door de leden perio

diekwerd herbenoemd. 

De tuin en zijn inrichting 

De oprichting van het Genootschap Natura Artis Magistra ging gepaard met de aan

koop van het buiten Middenhof, groot 4675 m2, gelegen aan de Plantage Middenlaan, 

ongeveer ter hoogte van het huidige hoofdgebouw (met de bekende Artiszalen) en het 

zogenaamde Artisrestaurant ' \ Het bestond uit een herenhuis, een tuinmanswoning, 

orangerie en koepel, gelegen in een Engelse landschapstuin met kostbaar geboomte en 

een vijver met bruggetje. In deze entourage van betrekkelijk geringe afmetingen moest 

het snel groeiende bezit aan levende en dode have worden ondergebracht. 

In het eerste jaar kon door relatief kleine aanpassingen wel het nodige worden bereikt; 

in de tuin werden wat bomen gerooid, kooien geplaatst voor de roofvogels en hokken 

voor de pauwen en hoenders en met mooi weer zullen ook wel de papegaaien en ara's 

naar buiten zijn gebracht; voor het onderbrengen van enkele geiten en schapen moes

ten perken worden aangelegd en nachtverblijven worden gebouwd; voor het aange

kochte luipaard en de geschenk ontvangen civetkat moesten eveneens onderkomens 

worden ingericht. Tropische zoogdieren, zoals apen, werden in het, als hoofdgebouw in 

gebruik genomen, herenhuis ondergebracht en tropische vogels in de koepel. 

Het begin van het natuurhistorisch museum werd gevormd door de verzameling van 

Reindert Draak (1786-1866)' "'. Zij was in de begintijd, wegens ruimtegebrek, in de 

Stadsherberg ondergebracht, schuins tegenover het Middenhof gelegen. Spoedig na de 

oprichting begonnen voor het Museum bestemde voorwerpen van alle kanten toe te 

stromen en deze werden, in eerste instantie, in het hoofdgebouw ondergebracht. De 

behoefte deze verzameling met die van Draak te verenigen was alleszins begrijpelijk 

en nog in 1838 besloot men tot dat doel de orangerie en koepel te verenigen met een 

nieuw te bouwen houten loods van 46 bij 4,50 meter. Deze loods sloot het terrein aan 

de achterzijde af en werd op 9 september 1839, een goede week dus nadat dominee 

Asma zijn bevindingen over zijn bezoek aan Utrecht had neergeschreven, feestelijk 

geopend. 

Het onderscheid tussen beide genootschappen 

Samenvattend kunnen we constateren dat er in september 1839 in ons land twee veel 

op elkaar gelijkende gebeurtenissen hebben plaats gevonden: in Amsterdam de inwij

dingvan een 'Locaal tot plaatsing van het kabinet van opgezette voorwerpen', gelegen 

in de diergaarde 'Artis' en behorend tot het een jaar eerder opgerichte Genootschap 

Natura Artis Magistra en in Utrecht het gereedkomen van een tuin met dieren en een 
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natuurhistorisch Museum, toebehorend aan het op i april van dat jaar opgerichte 

Genootschap Naturae et Artibus. 

Behalve deze, laten zich tussen de beide instellingen nog een aantal andere overeen

komsten vaststellen: beide berustten op een genootschapsstructuur met een zinspreuk 

van overeenkomstige symboliek; beide waren gewijd aan de bevordering van de 

belangstelling voor de natuurlijke historie door middel van het houden van levende 

dieren in een diergaarde en het verzamelen van dode voorwerpen in een museum; van 

beide kon men slechts via ballotage lid worden en beide instellingen boden hun leden 

een combinatie van wetenschap en gezelligheid. In dat kader speelde, zoals we nog zul

len zien, het muziekleven een belangrijke rol. 

De verschillen tussen de beide instellingen, waarvan er reeds enkele zijn genoemd, 

waren minstens even opvallend. In Utrecht beschikte men bij de oprichting over een 

rijk voorzien en goed geordend natuurhistorisch Museum, eigendom van Van Lidth de 

Jeude, terwijl men in Amsterdam nog nauwelijks met de aanleg van de eigen collectie 

was begonnen. De Utrechtse verzameling was door een wetenschapsman tezamenge-

bracht en geordend, terwijl men in Amsterdam wars was van bemoeizuchtige weten

schappers en hen nog voorjaren buiten de bestuursfuncties hield; het waren goedwil

lende amateurs, die voorwerpen bijeenbrachten '". 

Een ander verschil was, dat Van Lidth de Jeude van aanvang af over een grote tuin 

beschikte, die hij naar eigen wensen kon doen aanleggen, maar waarin zich slechts 

enkele apen, een Russische en een Amerikaanse beer, een dromedaris en nog wat 

gewone hertensoorten bevonden, terwijl ook het vogelbestand niet veel voorstelde. 

Natura Artis Magistra had slechts de beschikking over een kleine, reeds volledig inge

richte tuin, maar was wel in staat in de loop van 1839 de beroemde menagerie van 

Cornelis van Aken aan te kopen, bestaande uit 54 soorten zoogdieren in 95 individuen 

en 42 soorten vogels in 76 exemplaren. Hiermee was Artis reeds na één jaar een grote 

dierentuin geworden, waarvoor het beschikbare terrein natuurlijk veel te klein was, 

maar gelukkig slaagde men er bijtijds in de nodige uitbreiding te realiseren ls. 

Het meest opvallende verschil was dat Van Lidth de Jeude de PERSOONLIJKE eigenaar 

was van huis, tuin en museum en tevens statutair tot directeur van Naturae et Artibus 

was benoemd, zodat de leden van dat Genootschap nauwelijks enige invloed op het 

beleid konden uitoefenen. Bij Natura Artis Magistra daarentegen werd het bestuur op 

de jaarlijkse algemene vergadering gekozen en moest het tevens verantwoording 

afleggen van zijn beleid. Dit Genootschap werd dan ook veel sterker door zijn leden 

gedragen; zij deden het Genootschap vele geschenken, uit alle delen der wereld, toeko

men, zowel van levende, voor de tuin bestemde dieren, als van voor het museum 

bestemde voorwerpen. Ook in financieel opzicht werd het Genootschap in ruime mate 

door de leden ondersteund. 

De verschillen in achtergrond blijken achteraf doorslaggevend te zijn geweest voor hun 

verdere ontwikkeling. 'Artis' is een begrip en het Genootschap Natura Artis Magistra 
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bestaat nog steeds; de natuurhistorische verzamelingen van Natura Artis Magistra 

zouden uitgroeien tot het huidige, omvangrijke Zoölogische Museum van de Univer

siteit van Amsterdam ". Het lot van Naturae et Artibus werd daarentegen reeds in 1852 

bezegeld, toen tuin en gebouwen voor het publiek werden gesloten •'•". 

Van Lidth de Jeudes toenaderingspogingen 

Het eerste traceerbare contact tussen beide Genootschappen dateert van 28 november 

1838, toen Van Lidth de Jeude schreef: 'Geen antwoord op mijne letteren ontvangen 

hebbende neem ik nogmaals de vrijheid UEd. uittenodigen om mijne verzameling te 

komen zien. Heusch, U zult er later spijt van krijgen!' Deze tweede uitnodiging heeft 

blijkbaar succes gehad, want in zijn brief van 23 december 1838 schreef Van Lidth de 

Jeude: 'Na de bezigtiging mijner verzameling kunt UEd. nu eenigzins over dezelver 

waarde oordeelen, en, daar mij gebleken is, dat er bij de Heeren kooplust bestaat en het 

vestigen eener dergelijke Sociëteit hier in Utrecht, veel tegenwerking ontmoet, zoodat 

de resultaten onzer pogingen nog altoos onzeker blijft, wil ik gaarne met UEd. in onder

handeling treden.' 

Het is een wat curieuze brief: ten eerste verwijst Van Lidth de Jeude naar tegenwerking 

van de zijde van 'Utrecht' '', en ten tweede wilde hij, nog voordat de opening van zijn 

museum had plaats gevonden, met Natura Artis Magistra in onderhandeling treden 

overeen eventuele verkoop van zijn collectiesJ-. Een derde merkwaardigheid is dat Van 

Lidth de Jeude nergens melding maakt van een eventuele verkoop van zijn kabinet aan 

de Utrechtse Universiteit. 

Op 16 september 1839 gingen enkele vertegenwoordigers van het bestuur van Natura 

Artis Magistra opnieuw naar Utrecht om bij de officiële opening van de Tuin en het 

Museum van Natuurlijke Historie aanwezig te zijn. Volgens het notulenboek van Natu

ra Artis Magistra deed de voorzitter in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag 

van de 'inwijding van de Zaal van de Hooggeleerde Heer Professor Van Lidth de Jeude te 

Utrecht'; verdere bijzonderheden werden niet gegeven. 

Daarna is het een tijdje stil, zeker vanuit Amsterdam stelde men zich zeer terughou

dend op. Om die stilte te doorbreken, bracht Van Lidth de Jeude op 21 juni 1841, in zijn 

kwaliteit van directeur van de Zoölogische Sociëteit te Utrecht, een bezoek aan Natura 

Artis Magistra. Na dit bezoek werden de 'Amsterdamsche Heeren schriftelijk en met 

aandrang' uitgenodigd een tegenbezoek aan Utrecht te brengen. 'Wanneer de Heeren 

vroeg afreizen kunnen wij mijne menagerie van een half dozijn dieren! en mijne 

Verzamelingen, die een weinig meer bevatten, op ons gemak, beschouwen'. In deze 

brief van 7 augustus 1841 doet Van Lidth de Jeude bovendien nog het voorstel zijn 

museale collecties 'met Amstels prachtige Diergaarde te vereenigen':i. 

Onder het genot van een 'eenvoudig dinétje', bracht het voltallig bestuur van Natura 

Artis Magistra op 26 september 1841 een officieel bezoek aan Van Lidth de Jeude. Enkele 
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dagen later schreef deze aan Westerman: 'Het gezelschap van HH. Bestuurderen van 

Natura was ons zeer vereerend en aangenaam: Verzeker allen van mijne hoogachting, 

en dat niets mij aangenamer zal wezen dan de vriendschap te onderhouden, met man

nen, van zoo veel echt hollandsche deugden.' In diezelfde brief bood hij tevens enkele 

dieren uit zijn menagerie te koop aan. Voor enkele andere vroeg hij toestemming ze 

gedurende de winter op het terrein van 'Artis' te mogen onderbrengen en tevens of het 

bestuur bereid was gedurende de zomer enige dieren tijdelijk in de Utrechtse tuin te 

plaatsen2'. Van Lidth de Jeude werd duidelijk door de nood gedreven: 'Wil Natura in dit 

plan, niet treden, dan moet ik mij, met den bezitter eener Menagerie verstaan. Want 

UEd. kunt begrijpen, dat mijne inrigting zóó niet blijven kan. En terugtreden en dezelve 

VERNIETIGEN, dat zoude de grootste dwaasheid zijn. En, daar aan wordt door ons niet 

gedacht. Doorzetten is het woord, al is hier tegewerking - geduld overwint ajles.' In de 

loop van 1841 en 1842 zag Van Lidth de Jeude zich genoodzaakt, zijn grotere dieren aan 

'Artis' te verkopen, terwijl hij de roofdieren, vanwege de kosten, al helemaal niet meer 

kon onderhouden. Het was in deze situatie alleszins begrijpelijk dat hij, op de een of 

andere manier, tegen het Amsterdamse Genootschap wilde 'aanleunen', maar daaraan 

had men daar niet zo'n behoefte. De notulen van de bestuursvergadering van 16 febru

ari 1842 vermelden dan ook niet meer, dan dat Van Lidth de Jeudes voorstellen in 

beleefde bewoordingen zullen worden afgewezen. 

In de zomer van 1843 werd een nieuwe poging ondernomen 25. In Utrecht beschikte men 

over goed grasland en gras-etende dieren zouden daar zodoende goedkoop geplaatst kun

nen worden: 'Zulk eene afwisseling zoude, mijnes oordeels, ook op Natura, op den duur, 

gunstig werken -terwijl eene Eigene Menagerie, door mij, op mijne kosten, in mijne Tuinen 

te plaatsen, eene nabootsing in het klein daarstelt, die voor geen van beide Inrigtingen nut

tig is ... en ik houde mij overtuigd, dat indien Uwe Maatschappij wilde, het Haar weinig 

moeite zoude kosten, om zich, binnen zeer korten tijd, van mijne geheele inrigting koste

loos meester te maken. Ik wensche alleenlijk - indien Utrecht eens eene afdeeling van 

Natura werd -aan de, djaorrnj} tot stand gebragte, Stichting, werkzaam te blijven.' 

Met deze brief ging Van Lidth de Jeude wei heel ver in zijn toenaderingspogingen tot 

het Amsterdamse Genootschap, maar het feit dat hij aan de door hem 'tot stand 

gebragte Stichting werkzaam wilde blijven', zal de animo daar zeker niet hebben ver

groot2''. In dezelfde brief, waarin hij het plaatsen van Artisdieren in Utrecht aan de orde 

stelde, sneed Van Lidth de Jeude ook het thema van een 'wederkerig lidmaatschap 

tegen eene zeer matige contributie' aan. Ook hiervoor bestond bij Natura Artis 

Magistra weinig animo, maar men wilde vermijden Van Lidth de Jeude al te zeer voor 

het hoofd te stoten2". 

Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van 11 december 1843 werd aan alle 

leden van Natura Artis Magistra een circulaire toegezonden, waarin onder meer te le

zen stond: 'De fraaije terreinen, het met zorg en onbekrompenheid bijeengebrachte 

Museum van Utrechtsch Zoölogische Tuinen, zijn U, M.H.! zonder twijfel te wèl bekend, 
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dan dat eene uitwijding over dezelve, tot toelichting van het voorstel, noodig kan wor

den geacht.'Voor slechts vijf gulden kon men buitenlid van de Utrechtse Sociëteit wor

den, waarbij men alle rechten van het gewone lidmaatschap verkreeg, 'terwijl door 

eene goede bediening, tegen matige prijzen, hun verblijf aldaar zoo veel mogelijk zal 

worden veraangenaamd'. 

In een lange brief van 15 december 1843 gaf Van Lidth de Jeude op nogal pathetische 

wijze uiting aan zijn gevoelens van vreugde en dankbaarheid. Hij schreef daarin onder 

meer 'zich zeer getroffen te voelen door de edelmoedige en vriendelijke Bescherming 

van Natura Artis Magistra en de belangelooze Welwillendheid, die mij eene zoete 

belooning is, voor zoo vele opofferingen, aan eene wetenschap gebragt, welke door 

UEd. naar waarde geschat wordt... Ik neem Uwe edelmoedige bescherming aan, Mijne 

Heeren! - met een getroffen en dankbaar Hart! Mogten Uwe pogingen met eenen gun

stigen uitslag bekroond worden ... [k, (wiens belang als eigenaar der Stichting, met den 

gelukkigen uitslag, zoo zeer in verband staat), \k wil niet alleen, maar ajje de onbevoor

oordeelde, edel denkende Ingezetenen van Utrecht, zullen moeten zich verblijden, 

wanneer Uwe Schoone Grootsche Stichting, onze Kleine in hare bescherming neemt. En 

wij zullen ajjes aanwenden, wat, bij eenen gewenschten uitslag in ons vermogen is, om 

onze Medeleden van Natura Artis Magistra wèl te ontvangen'. 

Natuurlijk besefte ook Van Lidth de Jeude wel dat slechts op minimale wijze aan zijn 

wensen tegemoet gekomen was, zonder dat daarbij ook maar enige afbreuk was 

gedaan aan de zelfstandigheid van Natura Artis Magistra. In zijn brief van 27 februari 

1844 deed hij dan ook een nieuwe poging om tot een soort fusie van beide 

Genootschappen te komen. Hij stelde daarin voor twee bestuursleden van Natura Artis 

Magistra in het bestuur van Naturae et Artibus op te nemen, 'zondereenige financiële 

responsabiliteit - DAT SPREEKT VANZELVE, alleen als Raadgevers ... ter vertegenwoordi

ging van de Amsterdamsche Leden, dan zullen wij een schoon geheel daarstellen en, 

met den tijd heeft Natura der Hoofdstad, eene afdeeling in Utrecht, op één uur 

afstandsü ...de tijd vordert spoed. Het schoone jaargetijde nadert ...die Lieve Natüür! in 

hare huishouding zijn nimmer te korten - alles is wijsheid - orde en spaarzaamheid, ja 

vriend Natura Artis Magistra - daarom moeten wij ONZE Stichtingen met moed en kragt 

volhouden'. 

Het bestuur wees het voorstel, om namens Natura Artis Magistra twee personen in het 

bestuur van de Utrechtse Sociëteit te benoemen, af, met het argument, 'dat zulks de 

schijn zoude kunnen geven als wilde Natura Artis Magistra over hare zuster inrigting te 

Utrecht eenige invloed uitoefenen.' Een duidelijker afwijzing van de Utrechtse plannen 

is nauwelijks denkbaar. In dezelfde brief van 7 maart 1844 stuurde men Van Lidth de 

Jeude een namenlijst van personen, die Buitenlid van Naturae et Artibus wilden wor

den. Nog voor het einde van de maand zond Van Lidth de Jeude 71 diploma's, waarbij hij 

aantekende dat 'een Album in gereedheid gebragt zal worden, waarin wij zullen ver

zoeken, dat de HH. Leden van Natura, die Buitengewone Leden te Utrecht zijn, hunne 
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handteekening te plaatsen, wanneer zij ons met hun bezoek vereeren ten einde per

soonlijk met Hun Edelen kennis te maken en alle verwarring en misbruiken te voorko-

men'. 

In diezelfde brief deelde hij mee dat op de eerstvolgende bestuursvergadering van zijn 

Sociëteit, alle bestuursleden van Natura Artis Magistra tot erelid van Naturae et Artibus 

zouden worden benoemd. Het bestuur van Natura Artis Magistra besloot daarop alle 

Utrechtse bestuursleden uit te nodigen tot het ere-lidmaatschap van hun Genoot

schap28. 

De reactie van Van Lidth de Jeude was, zoals gewoonlijk, weer overdadig uitbundig, 

maar de plichtplegingen over en weer konden niet verhullen, dat de één, Van Lidth de 

Jeude, iets wilde, dat de ander, Natura Artis Magistra, niet wilde29. 

Eerst 23 maart 1846 kwam er weer een langere brief uit Utrecht, waarin Van Lidth de 

Jeude 'tot ondersteuning en uitbreiding mijner Stichting' aan Westerman voorstelde: 

'1. Het Bestuur der Zoölogische Sociëteit, te Utrecht, (en inzonderheid de ondergetee-

kende, ais DIRECTEUR EN EIGENAAR dier Sociëteit) hooge prijs stellende op eene 

Zusterlijke vereeniging dezer Stichting, met de Bloeijende Maatschappij, Natura Artis 

Magistra, te Amsterdam, wenschte: dat alle de Leden van Natura etc. - ook tevens Le

den zouden zijn van de Utrechtsche Zoölogische Scietejt (zoo lang deze, als zoodanig, 

blijft bestaan, en overeenkomstig de Bestaande Statuten, of nader te bepalene 

Reglementen) op gelijken voet, als alle de overige BUITENGEWONE LEDEN der Utrecht; 

sehe Sociëteit; 

2. Om deze vereeniging zoo gemakkelijk, en min kostbaar, als mogelijk is, te maken, zal 

de jaarlijksche Contributie, BEPAALDELIJK voor de LEDEN VAN NATURA, gesteld worden: 

op Twee guldens, voor elk' persoon, met het regt van Introductie der LEDEN, VAN DE, BIJ 

HEM INWONENDE FAMILIE, - onder de UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE, dat alle de Leden 

van Natura tot dit Lidmaatschap toetreden; 

3. Het bedrag van de geheele som zal, door de vriendelijke tusschenkomst van het Be

stuur van NATURA ARTIS MAGISTRA, na aftrek der verschotten en onkosten, aan den 

Eigenaar der ZOOL. SOCIëTEIT te Utrecht tegen kwitantie worden ter hand gesteld.' 

Van Lidth de Jeude verzocht Westerman dit voorstel alleen dàn in de algemene leden

vergadering in te dienen, als er een redelijke kans zou bestaan, dat het ook zou worden 

aangenomen. 'In allen geval verzoek ik dringend, voor een prostitutie bewaard te blij

ven! Wanneer het voorstel mögt worden afgestemd, dan moet zulks niet, in het Han-

delsblad of eenig ander nieuwspapier, bekend gemaakt worden; gelijk de vorige reis; 

maar zoo veel mogelijk geheim blijven ... Gaat het voorstel dóór - dan kunnen wij alles 

nader schriftelijk, tusschen de beide Besturen vaststellen - en, in dat geval, alle publici-

teit aan de zaak geven'3". 

Het heeft er alle schijn van, dat Van Lidth de Jeude er alles aan gelegen was de precaire 

situatie van zijn Sociëteit voor de buitenwereld verborgen te houden; blijkbaar was er 

veel leedvermaak. Echter op veel medewerking van Natura Artis Magistra kon hij ook 
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niet rekenen, want, zo schreef Westerman: 'Het bestuur is het op dit punt volkomen 

eens geworden dat een voorstel om door een verhoging van de contributie alle leden 

van Natura als buitenlid der Utrechtsche Sociëteit aangenomen te zien, te veel tegen

kanting bij den steeds berekenenden Amsterdammer vinden zoude'. Wel werd Van 

Lidth de Jeude uitgenodigd, zijn denkbeelden in een circulaire uiteen te zetten en die 

aan alle leden van Natura Artis Magistra toe te zenden. Het Genootschapsbestuur zou 

dan op de algemene ledenvergadering de leden op het belang van het Utrechts 

Genootschap wijzen en tot algemene deelname opwekken. 

Tegenwerking en waardering 

Hierboven was herhaaldelijk sprake van tegenwerking, die Van Lidth de Jeude van de 

zijde van 'Utrecht' zou ondergaan. Bijzonder bitter liet hij zich uit in zijn brief van 25 

mei 1844, waarin hij schreef: 'Ik sta alleen, benijd, belasterd, tegengewerkt, gesmaad in 

het Utrechtsche avondblad; - geplaagd door opgeruide jongelieden!' Het lijdt geen 

twijfel dat Van Lidth de Jeude een aantal zeer onaangename ervaringen heeft beleefd, 

maar het is moeilijk deze thans nog op hun merites te beoordelen. In de jaren 1843 en 

1844 deed hij, behalve toenadering zoeken tot Natura Artis Magistra, ook nog andere 

pogingen het hoofd boven water te houden. Zo vroeg hij, in een brief van 8 februari 

1843 aan de gemeenteraad van Utrecht toestemming tot oprichting van een Maat

schappij onder de zinspreuk 'Naturae et Artibus'. Zijn plannen hadden betrekking op 

het verkrijgen van bescherming van Tuin en Museum van de zijde van de gemeente, 

maar een commissie uit de gemeenteraad besliste dat zijn wensen te veelomvattend 

waren om zijn plannen te kunnen aanvaarden. In een brief van 13 augustus 1844 her

haalde Van Lidth de Jeude zijn verzoek om bescherming door de stad, waarbij hij wees 

op het belang van de Sociëteit voor onderwijs, muziekuitvoeringen en andere sociaal-

culturele activiteiten". 

Er was zeker ook wel waardering voor zijn activiteiten. Belangrijke personen brachten 

een bezoek aan zijn Zoölogische Tuin en Museum en zeker zal het bezoek van Koning 

Willem II hem veel genoegen hebben gedaan '-. Een herhaling vond plaats in 1847 toen 

de Koning de in dat jaar te Utrecht gehouden Nijverheidstentoonstelling bezocht, 

waarvoor ook een deel der Zoölogische Tuin beschikbaar was gesteld. Van Lidth de 

Jeude greep trouwens allerlei gelegenheden aan Tuin en Museum onder de aandacht 

van het publiek te brengen. Zo vonden de universitaire feestelijkheden van de lustra 

van 1841 en 1846 er, voor een deel althans, plaats en werden er concerten en lezingen 

georganiseerd, maar de donkere wolken, die van meet af aan boven Naturae et Artibus 

hingen, wilden alsmaar niet verdwijnen. Sombere geluiden over de toekomst werden 

steeds duidelijker gehoord; typerend is het commentaar in de Utrechtsche Courant van 

23 juni 1847: 'Het ware te wenschen, dat de laauwheid voor die schoone inrigting meer 

algemeen wijken mögt en de groote meerderheid onzer stedelingen ook hare hulde en 
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ondersteuning bij die van zulke hoog geplaatste personen voegde, wij hadden dan nog 

aldaar veel schoons te wachten. Doch wij vreezen, dat men de inrigting hulde zal toe

brengen, wanneer de tuinen eenmaal gesloten, voor niemand meer toegankelijk zijn en 

de Sociëteit alzoo opgeheven zal wezen' '3. 

Deze woorden bleken maar al te waar; Zoölogische Tuin, noch Museum, hebben ooit de 

wezenlijke belangstelling van het Utrechtse publiek kunnen trekken, waardoor de situ

atie steeds meer onhoudbaar werd. Hoewel Koning Willem III nog in september 1853 

een bezoek aan onder meer het Museum bracht, werd de Tuin reeds een jaar later in 

openbare verkoop gebracht. 

Van Lidth de Jeudes menagerie 

In een artikel in de Utrechtsche Courant van 3 juni 1839 werd de rijke inhoud van het 

Museum beschreven, gelegen in een fraai aangelegde Zoölogische Tuin met daarin 

'eenige levende Dieren, weike Vrolijkheid en Gezelligheid geven, zoodat men te midden 

van het bloeijende Plantenrijk het Rijk der Dieren, in levende en eigenaardige Natuur 

kan zien'34. 

Over de samenstelling van deze menagerie van Van Lidth de Jeude was tot nog toe niet 

veel bekend, maar vooral dankzij de correspondentie met Natura Artis Magistra bleek 

het mogelijk daar meer inzicht in te krijgen. 

Een eerste aanwijzing kunnen we, zoals we aan het begin van dit artikel zagen, vinden 

in de aantekeningen van Asma uit september 1839. In de tuin bevonden zich: een afge

scheiden perk met (dam)herten, ruimten ingericht voor fazanten en hoenders en een 

kooi met een (steen)arend, in de vijvers hielden zich ganzen en roerdompen, reigers, 

ooievaars en lepelaars op en er zullen zich daarin zeker, hoewel niet met name ge

noemd, meerdere soorten eenden hebben bevonden, terwijl in de kasteleinswoning 

verschillende soorten apen en papegaaien en een slang waren ondergebracht. 

Begin 1840 vond een belangrijke uitbreiding van het dierenbestand plaats. De (Javaan

se) python werd met Artis geruild tegen een edelhertbok, een stel Laponderapen, een 

blauwe mandril, een neusbeer en een rode- en blauwe raaf. Bovendien ontving Van 

Lidth de Jeude van een van de leden van zijn Sociëteit een dromedaris en een, waar

schijnlijk uit Suriname afkomstig, navelzwijn ten geschenke i5. 

Aangezien hij niet over voldoende winterstalling beschikte, liet Van Lidth de Jeude, via 

zijn préparateur en dierverzorger, L.D. van der Wurff "', vragen of men in Amsterdam 

eventueel genegen was een deel van zijn levende have over te nemen. Daarvoor kwa

men in aanmerking: het in het voorjaar door ruil verkregen edelhert, de neusbeer en de 

beide Laponderapen, en tevens nog de dromedaris, een jong damhertbokje met twee 

hindes, een Aguti of goudhaas, acht Javaanapen en een capucijnaap, een grote witte 

kaketoe, zeven Kaapse ganzen, twee reigers, twee lepelaars en drie ooievaars, tezamen 

te koop voor ƒ 900.-. Om het publiek in het voorjaar van 1841 toch wat in eigen tuin te 
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kunnen laten zien, zou hij dan enkele doubletten uit de Amsterdamse diergaarde in 

Utrecht willen onderbrengen. Zoals we reeds zagen, ging men in Amsterdam niet op 

deze voorstellen in. 

Het overwinteringsprobleem kwam tegen het einde van 1841 echter wederom aan de 

orde en evenals het jaar daarvoor bood Van Lidth de Jeude Artis enkele dieren te koop 

aan. Dankzij dit aanbod krijgen we, en passant, een overzicht van de in die tijd in 

Utrecht aanwezige dieren. Te koop werden namelijk aangeboden: een edelhert bok voor 

ƒ40.-; een mannetje en twee wijfjes van het damhert voor ƒ 75.-; een Javaans hert voor 

ƒ 60.-; de dromedaris voor ƒ 300.-; en een Russische en Amerikaanse beer samen voor 

ƒ 200.-. Wat de vogels betreft: een steen- of koningsarend voor ƒ 30.-; twee pauwen 

met één gewone en twee bonte pauwinnen eveneens voor ƒ 30.-; en ten slotte een aan

tal papegaaiachtige vogels, te weten een rode- en een blauwe raaf, een kleine witte ka

ketoe met gele kuif, een grote dito met rode kuif en een groene papegaai. Wat de pape

gaaien betreft, liet hij de prijsbepaling gaarne aan Westerman over. Bovendien bood 

Van Lidth de Jeude nog enkele dieren ten geschenke aan, 'mids de geschenken het ken

merk hebben, dat zij in Amsterdam TIJDELIJK geplaatst zijn. Dit blijve onder ons'. Het 

betrof: 'Eene geit van Thibet of Angora', met een dito jonge bok, een 18 voet lange Ja

vaanse python met kooi, twee exemplaren van de Javaanse dwergkat (onder de naam 

Felisjavanensis) en het Surinaamse (navel)zwijn. 

De reactie van het bestuur van Natura Artis Magistra was - als gewoonlijk -afhoudend; 

in een brief van 11 oktober 1841 liet men Van Lidth de Jeude weten, dat, aangezien de 

meeste opgesomde dieren reeds in de eigen verzameling aanwezig waren, het moeilijk 

zou zijn de leden over te halen één van de genoemde dieren aan te kopen; over de 'ge

schenken' werd met geen woord gerept. 

In deze jaren bereikte de Utrechtse menagerie zijn grootste uitbreiding. Blijkbaar wa

ren de kosten echter te hoog om op dezelfde voet door te kunnen gaan, want in zijn 

brief van 3 januari 1842 schreef Van Lidth de Jeude aan Westerman dat hij van 'het 

voornemen, om eene blijvende Menagerie, aan onze Sociëteit te verbinden' af moest 

zien. Wel herhaalde hij zijn voorstel om van tijd tot tijd enkele Artis-dieren in Utrecht 

tentoontestellen en tevens liet hij weten graag van een paar dure kostgangers te wor

den ontlast, waaronder de Dromedaris '7 en de beide beren. In het bijzonder zou hij 

deze fraaie dieren graag aan Natura Artis Magistra willen overdoen, omdat het toch 

wel erg jammer zou zijn hen ten behoeve van het Museum te moeten doden. 

In Amsterdam toonde men interesse voor de dromedaris en de (zwarte) Amerikaanse 

beer; tezamen met de Russische beer vroeg Van Lidth de Jeude ƒ 420.- voor de drie die

ren. 'Daar de bruine beer (bedoeld werd de Russische beer), voor U, geene waarde 

heeft', aldus Van Lidth de Jeude, 'zullen wij dien Knaap maar, in zijn Rotshol, laten zit

ten, want op die plaats moet toch iets blijven, voor het gezigt' en wat de dromedaris 

betreft, schreef hij: 'Spoedig antwoord zal mij veel plezier doen, want, waarde vriend! 

de kernel is MIJ te KOSTBAAR, in het onderhoud. Hij moet naar Amsterdam of... hij moet 
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sterven!' De omstandigheden voor dit dier waren inderdaad precair, want 22 januari 

1842 liet Van der Wurff weten, dat over acht dagen de dromedaris 'door het mes (zal) 

moeten sterven ... Mevrouw wil geen eten voor die arme stakkerd geven... Veel moeite 

doen ik om het dier zijn leven nog watte rekken, anders wordt de zelve opgezet en een 

skelet ervan gemaakt'. 

In Amsterdam toonde men echter weinig haast. Na ongeveer een maand liet men we

ten wel in het dier geïnteresseerd te zijn, maar over te weinig geld te beschikken om 

het te kunnen kopen en daarom de voorkeur aan een ruilovereenkomst gaf. Uiteraard 

was Van Lidth de Jeude daar niet in geïnteresseerd, maar wel liet hij weten dat promp

te betaling niet noodzakelijk was. 

Ondertussen hield Van der Wurff de heren in Amsterdam van de ontwikkelingen op de 

hoogte. Begin maart liet hij hen weten, dat de dromedaris inderdaad zo spoedig moge

lijk weg moest: zijn hok en de omheining van zijn perk waren reeds afgebroken, want 

op die plaats zouden bloemperken worden aangelegd, terwijl het dier de gehele winter 

op stal had gestaan. Van Lidth de Jeude wilde hem, met de (een jaar tevoren door ruil 

verkregen) Casuaris, thans voor ƒ 300.- aan 'Artis' overdoen, maar, liet Van der Wurff 

weten, hij wilde proberen het dier voor ƒ 200.- tot ƒ 225.- te bemachtigen. 

Dat is hem gelukt, want drie dagen later was Natura Artis Magistra voor ƒ 200.- eige

naar van de Dromedaris. Het benodigde geld werd bijeengebracht, doordat enkele 

bestuursleden bereid bleken in de buidel te tasten. Het dier was erg stijf, niet meer 

gewend te lopen en verkeerde in een slechte conditie. 

Kort na deze transactie schreef Van Lidth de Jeude aan Westerman: 'De Heeren van 

Natura zijn in de daad! een weinig te vasthoudend - maar, daar ik mij een weinig gene

reuzer betoonen wil, en mijn, in der waarheid, lief Dier gaarne te Amsterdam, in Uwe 

Schoone Menagerie, geplaatst zag, zal ik den Americaanschen Zwartrok, met zijne 

woning, voor negentig jjulden ... verlaten'. Intussen liet Van der Wurff aan Westerman 

weten, dat Van Lidth de Jeude zelf ƒ 60.- voor de beer en ƒ 20.- voor het hok wilde heb

ben, maar dat zijn vrouw ƒ 90.- voor het geheel wilde. Hij bood aan te bemiddelen en 

een lagere prijs te bedingen: 'het kost mij wel veel moeite en geduld maar afin en tus-

schen bijden een hoop scheldwoorden maar dat zet ik de teering niet van ik zal UEd. 

altijd een dag voor af schrijven wanneer UEd. de Beer kund laate af haale...'. In septem

ber 1842 werd het dier per pakschuit naar Amsterdam vervoerd voor de prijs van zestig 

gulden, naar alle waarschijnlijkheid inclusief het hok. 

Uit een brief van Van der Wurff van 29 juli 1842, weten we dat, na de verkoop van de 

beer, zich in de menagerie van Van Lidth de Jeude nog de volgende dieren bevonden: 

drie Amazone-papegaaien, drie witte kaketoes met gele kuiven, een rode en een blau

we raaf, een grote kaketoe met rode kuif, drie pauwen en een pauwin, de Russische 

beer, een Javaans tijgerkatje en drie ooievaars en een paar Kaapse eenden38. 

Van de inhoud van de menagerie van Van Lidth de Jeude wordt een overzicht gegeven 

in een bijlage achter dit artikel. 
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Sociale activiteiten 

De voorlezingen 

Artikel 3 van de statuten bepaalde dat in de maanden tussen oktober en april voorlezin

gen over een onderdeel uit de natuurlijke historie gehouden zouden worden. Reeds in 

de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant van 16 december 1839 liet Van Lidth de 

Jeude weten zijn lessen over de 'Natuur-Geschiedenis voor de leden en hunne dames' 

te beginnen op donderdag 19 december om half zeven, in de grote gehoorzaal van de 

Zoölogische Sociëteit. Ook in de volgende jaren gaf hij deze lessen, maar dan in een der 

vertrekken van het Museum 3'. 

In het zomerseizoen werden ook wel voordrachten gehouden, zoals blijkt uit de 

Utrechtsche Provinciale en Stadscourant van 16 december 1845. Daarin werden blijkbaar 

uiteenlopende onderwerpen door diverse sprekers behandeld. Aansluitend op een serie 

succesvolle zomerlezingen besloot de directie van de Zoölogische Sociëteit de reeks 

voort te zetten en de Courant geeft daarvan het volgende overzicht: 'De reeks (werd 

geopend door) raadsheer J.C. VOORDUIN, met een fraaije rede over hetJMederlandsch 

Vojks-Karakter, daarop sprak de advocaat O. BRAET BISDOM VAN CATTENBROEK over de 

Zelfkennis, - prof. VAN LIDTH DE JEUDE over de Zoölogische Sociëteit, ter beantwoording 

der vragen, wat deze inrigting in den oorsprong was? wat zij thans is? wat zij in de toe

komst te wachten heeft?, - prof. DE FREMERY over het Vuur, de heer GLIMMERVEEN over 

de Waarheid, prof. VAN LIDTH DE JEUDE, over de vergiftige Slangen, de advocaat A.A.T. 

VISSCHER, over de Heksenprocessenjn Utrecht, en eindelijk jongstleden Woensdag prof. 

VAN LIDTH DE JEUDE, over het nuttige en_aangename eener algerneene beoefening der 

dier- en plantkunde voor dej^beschaafden mensen'. 

Ter vergelijking: reeds kort na de oprichting van Natura Artis Magistra bood de Amster

damse hoogleraar Willem Vrolik aan, een serie 'Dierkundige Lessen' voor de overige 

leden van het Genootschap te verzorgen. Een relatief klein aantal leden, voornamelijk 

artsen, steunde dit initiatief, maar de animo van de zijde van het bestuur voor een der

gelijke onderneming bleek gering. Als reactie op de desinteresse van het bestuur, richt

ten Vrolik en zijn aanhangers daarop per 1 april 1841 een 'Wetenschappelijke Vereeni-

ging ter Bevordering der Kennisvan de Natuurlijke Historie' op. Om daar lid van te kun

nen worden, moest men, althans aanvankelijk, lid van het Genootschap zijn, maar ver

der voer de Wetenschappelijke Vereeniging een eigen koers. De meeste voordrachten 

waren aan de natuurlijke historie of (vergelijkende) anatomie gewijd, maar er waren 

ook sprekers, die zulke zaken als wetenschappelijke reizen, microscopie, de ordening 

van de dierenwereld, of nog wat filosofischer onderwerpen zoals de cirkel als grondslag 

van de dierlijke gedaante of de catastrofen-theorie behandelden. 

Gezien de geringe belangstelling binnen het Genootschap, besloot men al spoedig het 

lidmaatschap van de Wetenschappelijke Vereeniging ook voor niet-leden van het 

Genootschap open te stellen; een succes is deze Vereeniging evenwel nooit geworden. 
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Het aantal leden bleef gering en het bezoek aan de vergaderingen nam steeds verder af. 

In het najaar van 1847 kwam men tot de conclusie dat verder voortbestaan zinloos was. 

Het heeft er op zijn minst de schijn van dat de wetenschappelijke belangstelling in 

Utrecht groter was dan in Amsterdam, hetgeen mogelijk wijst op het verschil in 'afkomst'. 

T I V 0 LI. ff'H 

De zomerconcerten 

Het eerste zomerconcert in de Utrechtse tuin zou, volgens de Utrechtsche Provinciale en 

Stadscourant van 12 mei 1844, plaats vinden op 22 mei, onder directie van J.H. Kufferath, 

in de 'Musijkzaal' van de Zoölogische Sociëteit, 's avonds om 7 uur. 

In zijn brief van 18 mei 1844 aan. Westerman, verzocht Van Lidth de Jeude deze aankon

diging bij de leden van Natura Artis Magistra bekend te maken, want dankzij de kort 

tevoren gereed gekomen spoorverbinding, zouden de Amsterdammers het concert 

kunnen bijwonen4". Van Lidth de Jeude was blijkbaar van mening dat deze concerten 

de leden van Natura Artis Magistra zouden stimuleren om zijn onderneming een 

bezoek te brengen. In een brief van 27 februari 1844 stelde hij voor, om ten gerieve van 

de leden van Natura, gedurende de zomer woens

dagavond-concerten te geven, bijvoorbeeld door 

het 'Utrechtsche Orchest', 'dat zich alle moeite zal 

geven, om, door groote klassike musiek zoowel, als 

door Harmonien en Chooren onze ooren te strelen. 

Maar, zullen de Amsterdamsche Leden, die zoo 

vele en voortreffelijke Musjek hooren, wel den 

Woensdag avond in Utrecht komen om een 

Concert bij te wonen? Zoude het niet raadzaam 

wezen, om het uitmuntend orchest van den ver

dienstelijken Stumpfte engageren, voor Matinées 

musicales, ten einde de Amsterdamsche Leden 

gelegenheid te geven, om hun geliefde Frascati-

orchest, in onze Tuinen wederte hooren?'41. 

In elk geval meldt de Provinciale en Stadscourant 

van 13 juni, dat daags tevoren, woensdag 12 juni 

1844, het 'Eerste Harmonieconcert' in de 

Zoölogische Tuin had plaats gevonden, dat de 

leden had verrast 'op menig romantisch stuk, een 

genre, hetwelk men overal voor zulke Concerten 

bezigt en tot dusverre alhier verzuimd was'. 

In diezelfde Courant van een maand later, maakte 

Met toestemming ran de fYel EU sichtbare 
Begering dezer Stad. 

(1760) V De Ondcrgeteekende heeft de «er het 
Publiek te berigten, dat rij, de Tergunnieg Tan 
H. H. Leden der Zoölogische Sociëteit verkregen 
hebbende, den TL-IK, vroeger bekend onder dec cast» 
Tan TIVOLI, maar thans bchooreBde tot de terreinea 
der Zoölogische Sociëteit, Toor het publiek, gedu-
reDded« aanitaande TITÈEDE KERMTStTEEK 
t» openen, in denselben ter deier gelegenheid zal 
geren , Tin 

IU5MG is TO? \\ m imm so ma 
des morgens van 15 tot -i ure f 

en des namiddags 7 tot 10 ure . 

IIARMOMYONCERT, 
uitgeroerd doer de AMSTERDAMSCHEHARMOSIF. 

, VEREEHIGING , onder directie ? » de Heeren 

VAN DEFf FINCK EN L.PPITS. 
Entree de» morgens 40, en des namiddags 60 Cu , 

gedeeltelijk in verleering, 
Voor it kermis u i de Tragere ingang Tta Tivoli 

geopend zijn. 
NB. Overeenkomstig de, Bet 4e Directie der 

Zoologische Sociëteit, gemaakte schikkingen tullen (Je 
Hli. Leden dier Sociëteit met huone inwonende Fa
milie Tan bovengemelde genoegens G ü T U kunnen 
gebruik maken, roer de Introductie Tan Logees en 
Vreemdelingen, sullen echter gedurende dese laatste 
krrmisweek de gewone EntreV-gelden moeten betaald 
worden. P. E. f À tl LEEUWEH 

NB. Het Museum van Natuurlijke Historie 
sal tegen de Kermis 1er beiigtiging weder geopend 
lijn , tegen betaling Tan 50 Cts. de persoen. 

5. Aankondiging een concert in Tivoli in 1844 met mededeling 
over de openstelling van het Museum van Natuurlijke Historie. 
Utrechtsche Provinciale en Stadscourant, [12]juli 1844. 
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Mej. P.E. van Leeuwen bekend, dat zij van 'de HH Leden der Zoölogische Sociëteit' ver

gunning verkregen had in 'den Tuin, vroeger bekend onder den naam van TIVOLI, maar 

thans behoorende tot de terreinen der Zoölogische Sociëteit, voor het publiek, gedu

rende de aanstaande TWEEDE KERMISWEEK ... des morgens van 12 tot 4 ure en des 

namiddags van 7 tot 10 ure' Harmoniecon-certen te geven, uitgevoerd door de 

'Amsterdamsche Harmonievereeniging onder directie van de Heeren Van der Finck en 

Lippits.' De toegangsprijs was 's morgens 40 en 's middags 60 cent, 'gedeeltelijk in ver

teering' en tijdens de kermis was het Museum opengesteld voor het publiek, tegen be

taling van 50 cent. 

In een brief van 12 juli 1844 stelde Van Lidth de Jeude Westerman van de evenementen 

in kennis en stelde voor 'dat de Leden van Natura Artis Magistra die leden zijn (of NOG 

zouden WILLEN WORDEN) van mijne Inrigting KOSTELOOS voor zjch EN DE BIJ HEN INWO

NENDE FAMILIE kunnen profiteren, zoowel van deze concerten als van de vuurwerken, 

welke, bij goed weder, Donderdag en Zaterdag Nachts zullen plaats hebben'42. 

Het is niet bekend hoeveel concerten in de Utrechtse tuin hebben plaats gevonden, 

maar we hebben het jaar 1844 uitgekozen als model voor de zomerconcerten, zoals die 

ook in de eerstvolgende jaren in Utrecht werden uitgevoerd. Het is vooral de kastelein 

van de Sociëteit, J. Wolters, die zich met de organisatie van de concerten heeft belast43. 

Voorzover onze gegevens reiken, vond eerst op 9 september 1847 het eerste Artis-con-

cert plaats; daarna zou er, zoals gezegd, nog een lange reeks volgen. Deze concerten 

hadden bij Natura Artis Magistra zeker een positief effect op de toeloop van nieuwe 

leden. Minder duidelijk is het effect van de concerten op het ledenbestand bij Naturae 

et Artibus, maar dat zij een wervende werking zouden hebben gehad op de Amster

dammers voor het Utrechtse gebeuren, mag wel uitgesloten worden geacht. 

Openbare vermakelijkheden 

In juni 1847 werd in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht een 

'Tentoonstelling der Voortbrengselen van Nationale Nijverheid en Kunsten' gehouden. 

Bij deze gelegenheid wilde Van Lidth de Jeude, zoals hij Westerman in zijn brief van 6 

juni liet weten, naast het Zoölogisch Museum, een eigen tentoonstelling van 'Planten 

en opgezette Dieren' organiseren, 'waarmede wij vooral ten doel hebben, om de Zucht 

voor de Dier- en Kruidkunde, meer en meer, onder onze Landgenooten, optewekken'. 

Hij vervolgde: 'Ik neem de vrijheid UEd. en de overige H.H. Bestuurderen van Natura, 

ten vriendelijkste, te verzoeken, ons wel eenige Bijdragen, uit Uwe Schoone en rjjke 

Verzameling van opgezette Zoogdieren en Vogelen, voor deze Expositie, te willen sup

ped iteeren [verschaffen]. A[le_s, wat het ook zij, veel of weinig, is mij welkom, en voorde 

goede conservatie zal alle Zorg gedragen worden ... De voorwerpen, door Natura, tot de 

Tentoonstelling bijgedragen, zullen, met eene EERVOLLE VERMELDING, in het oogloopend 

geplaatst worden'. De tentoonstelling werd woensdag 16 juni geopend en was voor de 

leden van Natura Artis Magistra voor half geld toegankelijk (dat wil zeggen voor ƒ0,25)44. 
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"> ;* ;Jü 6. Gezicht in de Tuin van de Sociëteit met de 

Muziektent, ca. i8jo. HUA W4.25 (neg. 

C5.521). 

Ter gelegenheid van de tentoon

stelling vond er in de Zoölogische 

Sociëteit op 23 juni 1847 's avonds 

om half zeven een concert plaats 

onder leiding van J. Eduard 

Stumpft. Vreemdelingen, die zich, 

bij gelegenheid der tentoonstellin

gen, in Utrecht bevonden, konden 

dit concert bijwonen en toegangs

bewijzen bekomen bij de kastelein aan het lokaal van de Sociëteit". Het concert werd uit

gevoerd door het Frascati-orkest uit Amsterdam en dat schijnt bij sommige 

Utrechtenaren op bezwaren te zijn gestuit. Een recensent schreef daarover namelijk in de 

Utrechtsche Courant van 23 juni 1847: 'Van Lidth de Jeude moet onpartijdig genoemd wor

den en is ijverig bezig om kunsten en wetenschappen op het sterkst voor te staan, ja zelfs, 

met groote opofferingen te ondersteunen ... De directeur der Zoölogische tuinen heeft 

getoond eenen vasten wil te bezitten om zijne tuinen te doen floreren en wat kon hij ons 

dan aangenamers schenken dan een concert van den heer Stumpf... Moge de belangeloze 

opoffering van den directeur hem door het publiek ruimschoots vergoed worden en men 

hem alzoo waarderen en tegemoet komen waar hij zulks noodig heeft...' "'. 

Aan de muziek-uitvoeringen hebben overigens meerdere orkesten deelgenomen, hoe

wel daarover geen details gevonden zijn. 

Op de rol van de Tuin bij de universitaire feestviering van de lustra van 1841 en 1846 

werd hierboven reeds gewezen. 

Van Lidth de Jeudes Museum 

Van Lidth de Jeude bezat waarschijnlijk ooit de grootste privé-verzameling van ons 

land. De eerste vermelding dateert van 1825, toen Koning Willem I diens verzameling, 

of althans een deel ervan, aankocht ten behoeve van de Utrechtse Universiteit '". 

Van Lidth de Jeude zette daarna zijn verzamelactiviteiten voort, om aan het einde van 

1835 zijn kabinet aan de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bieden '\ Dit aanbod 

was vergezeld van een catalogus en hij vroeg er tussen de 40.000 en 50.000 gulden 

voor; de aankoop zou moeten dienen als een schenking aan de Utrechtse Universiteit, 

ter gelegenheid van het aanstaande tweede eeuwfeest '". De Minister vroeg de direc

teur van het Leidse Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, C.J. Temminck, om advies; 

deze gaf te kennen de verzameling niette kennen, maar er desgewenst wel een onder

zoek naar te willen instellen ' . 
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De verkoop ging niet door en Van Lidth de Jeude ging voort met de uitbreiding van zijn 

verzamelingen. In de Utrechtsche Courant van 3 juni 183g lezen we dat 'het fraaie kabi

net ... eerstdaags naar een ruim Locaal aan een der singels zal verhuizen en daar zal 

worden opengesteld voor de leden der Zoölogische Sociëteit'. 

In dit licht doet de reeds genoemde brief in het Artis-archief van 23 dec. 1838, waarin 

Van Lidth de Jeude te zelfder tijd zijn gehele verzameling aan Natura Artis Magistra te 

koop aanbood, wat vreemd aan. Maar, gezien het vervolg, geeft deze brief ons, en pas

sant, een idee van de omvang en indeling van de verzameling: 'Ik geef echter in beden

king, of het niet te bejammeren zoude wezen, dat zulk een volledig kabinet in deelen 

verkocht moest worden? en dat men b.v. de opgezette Dieren zoude bezitten en dezel-

ver geraamten, schedels en verdere praeparaten missen? Welk een schoon geheel 

zoude het Museum van Natura Artis Magistra opleveren, indien mijne geheele collectie 

bij die des Heeren Draak konde gevoegd worden! Buitenlanders en Landgenooten zou

den, dunkt mij, door hunne lofspraak, de Amsterdamsche Regering tot bescherming 

uwer Sociëteit, en de Burgerij tot deelneming noopen. 

Maar wil men alleen de iste afdeeling koopen, ik heb er vrede mede, al wilde men zelfs 

alleen de Dieren dezer afdeeling, zonder de anatomische voorwerpen nemen. 

De tweede en derde afdeeling zijn echter zoo Rijjc, de exemplaren zijn zoo zuiver en vol

komen en er bevindt zich zoo veel zejdzaajns onder dezelven, dat veel tijd en onnoeme

lijke kosten tot het zamenbrengen van een dergelijk geheel zouden gevorderd worden. 

Ik raad dus UEd. alles in eens te nemen , l. 

Hoe Uwe wenschen mogen uitvallen - ik verwacht nader berigt - en verzoek intusschen 

geheimhouding'. 

Van de zijde van Natura Artis Magistra toonde men echter geen belangstelling; in de 

eerste plaats had men op dat moment niet eens voldoende geld om het kabinet van 

Draak te kunnen aankopen en in de tweede plaats ontbrak het aan de nodige ruimte, 

om een zo grote verzameling als die van Van Lidth de Jeude onder te kunnen brengen'2. 

Intussen bleef Van Lidth de Jeude onverdroten doorgaan met het uitbreiden van zijn 

verzamelingen. In 1841 kocht hij twee omvangrijke collecties. De eerste betrof die van 

C.J. van Klinkenberg (1769-1841), een Utrechtse apotheker. De basis hiervan bestond, 

volgens Boeseman, uit dat gedeelte van het Stadhouderlijk Kabinet van Willem V, dat 

in 1795 niet naar Parijs was afgevoerd ,!. Over Van Klinkenberg zelf is weinig bekend, 

maar we weten dat zijn verzameling uit wel 11.920 voorwerpen bestond en dat daarvan 

een uitgebreide catalogus is vervaardigd, die evenwel tot op heden niet is teruggevon

den 54. De tweede aankoop betrof het kabinet van Reindert W. Draak, de in 1840 ontsla

gen directeur van het Genootschap Natura Artis Magistra; dit was dezelfde collectie, 

die in 1838 in de Amsterdamse Stadsherberg te zien was geweest". 

Enige jaren later onderging het Museum nog enkele grote uitbreidingen, onder andere 

door de aankoop van het kabinet van G.A.G.P. baron van der Capellen (1778-1848), van 

1816 tot 1826 gouverneur-generaal van Oost-lndië, die een aanzienlijke verzameling van 
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dieren uit die gebieden bezat"1. Ook weten we, uit een brief van Van der Wurff uit 1845, 

dat Van Lidth de Jeude pogingen heeft aangewend het 'Kabinet van Prof. Frimmerij te 

koopen ik heb hetzelve opgenoomen en begroot' ' . 

Voorts deed hij pogingen om door onderhandelingen met Natura Artis Magistra aan 

nieuwe voorwerpen te komen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een prijslijst van 

eventuele doubletten van diervellen, skeletten en andere naturaliën, die in zijn Mu

seum nog ontbraken, of door het onderling ruilen van voorwerpen*. 

Veel toeschietelijkheid van Amsterdamse kant was er niet; het bleef, voorzover valt na 

te gaan, bij het af en toe schenken van een huid of skelet van een of ander zoogdier. 

Van Lidth de Jeude moet zeer veel tijd en geld in zijn Museum gestoken hebben. Een 

aanwijzing betreffende de intensiteit waarmee er aan het Museum werd gewerkt, vin

den we in een brief uit begin 1844: 'Ik werk met vrouw en kinderen 59 (want alles helpt 

mede!) vlijtig aan mijn kabinet. De mineralen zijn in orde - aan de Conchiliën [schelp

dieren] wordt ook gearbeid, gelijk mede aan de Zeegevyassen enz. dan zullen wij de 

Korstdieren, Arachniden [spinnen] en Insekten onderhanden nemen, en daarbij de Ex

emplaren voor Natura uitzoeken 60. Dan volgt de nombreuze collectie van Amphibieën 

en Visschen, de Anatomische Verzameling (waaraan van der Wurff reeds bezig is) en 

eindelijk de Vogelen en Zoogdieren, met de rijke collectie van Ouadrumana. Gij zult 

(daarmee vleye ik mij) over alles te vrede zijn, - en ik geloof, dat mijn geheel Museum -

een uitmuntend Supplement, voor de Collectie van Natura artis Magisjra zal uitmaken. 

- l'union fait la force! alles met den tijd'. 

De grote activiteiten rond de herinrichting van het Museum hadden vermoedelijk te 

maken met de incorporatie van het in 1844 aangekochte kabinet-Van Klinkenberg, 

maar wat vooral opvalt zijn Van Lidth de Jeudes niet-aflatende pogingen zijn Museum 

met de collecties van Natura Artis Magistra te verenigen. Hoe dan ook, per brief van 12 

juli 1844 liet Van Lidth de Jeude zijn Amsterdamse vrienden weten dat het 'Museum op 

maandagmorgen 10 ure wordt geopend; wij vleyen ons met een druk bezoek van onze 

Amsterdamsche vrienden en WELDOENERS. Na hartelijke groetenis van mij, vrouw en 

Dochteren aan UEd., Uw vrouwtje en verdere vrienden, noem ik mij met achting en 

vriendschap...'. Het droge antwoord van Westerman kwam eerst twee weken later: 

'Tijdgebrek heeft mij belet de feestelijkheden bij te woonen; ik heb er veel van ge

hoord'. 

Hoewel het Museum-Van Lidth de Jeude binnen de kring van vakbroeders een grote 

faam genoot61, waren het aantal bezoekers en de daarmee samenhangende entree

gelden, bij lange na niet voldoende om een dergelijke uitgebreide verzameling te 

onderhouden, laat staan uit te breiden. Op 14 november 1849 deed Van Lidth de Jeude 

dan ook een laatste (indirecte) poging Natura Artis Magistra voor zijn Museum te inte

resseren: 'Daar ik eenige Engelsche geleerden gesproken heb, die een allergunstigst 

oordeel, over mijne Zoölogische verzamelingen, geveld, en mij verzekerd hebben, dat 
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dezelve zeer voordeelig, in Engeland, zouden kunnen geplaatst worden; zoude ik, bij 

mijne klimmende jaren, wel genegen zijn, mijne, met zoo vele opofferingen bij één 

gebragte, voorwerpen, op eene eervolle wijze, buitenslands te plaatsen. Te meer, daar, 

in ons vaderland, en vooral in Utrecht, daarvoor weinig kans is, en het voortdurend 

bestaan onzer Hooge School nog geenzins zóó zeker is. 

Gij komt nu zelden in Utrecht? anders zoude ik Ued. inviteeren mijn boeltje nog eens in 

oogenschouw te nemen - wij zouden dan te zamen eens een' voorslag kunnen maken, 

aangaande de waarde en prijs, waarvoor het geheel zoude kunnen worden afgestaan. 

Ik meld U zulks echter confidentieel, en reken op Uwe discretie. Vereer mij met een let

tertje, in antwoord, en geloof mij steeds hoogachtend Uwe Dw. Dr. en Vriend...'. 

Een antwoord op deze brief werd niet gevonden. 

Het doek valt 

Met het ouder worden, zag Van Lidth de Jeude steeds meer in, dat zijn plannen een 

voor een stuk liepen op de werkelijkheid. Wel werden er bij tijd en wijle nog concerten 

in de Tuin gegeven, maar de sociale functie, zoals die was voorzien, had deze eigenlijk 

nooit gespeeld en een diergaarde, in de geest van Artis, was, wegens de hoge kosten, 

ook nooit van de grond gekomen. Het Museum was weliswaar rijk van inhoud, maar 

trok te weinig publiek om de kosten ook maar bij benadering te dekken en pogingen de 

inhoud bij bestaande collecties in Leiden of Amsterdam onderte brengen, waren steeds 

weer mislukt. Het geheel ging een onzekere toekomst tegemoet en in 1852 nam Van 

Lidth de Jeude, als eigenaar van de sociëteit en bijbehorende bezittingen, dan ook het 

besluit om Tuin en Sociëteitsgebouw definitief te sluiten''2. 

We zullen het lot van de verschillende onderdelen van zijn bezittingen in het kort schet

sen. 

Tuin en Gebouwen 

In 1854 verscheen de 'Beschrijving van de Gebouwen en Tuinen der ontbonden Sociëteit 

Naturae et Artibus in Abstede bij Utrecht'; zij zouden 22 juli 1854 door notaris H.A.R. 

Vosmaer in het openbaar worden geveild. Het geheel werd aangeboden in drie delen, 

die afzonderlijk beschreven werden61. Deze beschrijvingen waren vergezeld van een 

plattegrond en geven in hun totaliteit een beeld van een stukje Utrechtse cultuurge

schiedenis, waarvan nog nauwelijks iets is terug te vinden. Om deze reden willen we 

enkele passages uit de 'Beschrijving' hier weergeven. 

Het eerste deel betrof het 'hecht, sterk en weldoortimmerd Heerenhuis en verdere Ge

bouwen met grooten Tuin, alleraangenaamst gelegen aan den Stads-Singel op het 

meest bezocht gedeelte der wandelingen ... Deze Huizing voor weinige jaren nieuw uit 

den grond opgebouwd, heeft drie Voorkamers, waarvan eene Opkamer, allen uitziende 
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over een ruim voorplein op den Stads-Singel naar de Wittevrouwenpoort; voorts eene 

groote Achterkamer met drie deurramen en eene tweede Achterkamer met twee 

ramen, beide uitzigt hebbende op de smaakvol aangelegde Tuinen ... Keuken met for

nuis, regen- en weiwaterpompen, kasten, bekluisde Kelder met afgeschoten bergplaat

sen voor wijn, aardappelen, enz. Aan dit Heerenhuis belendende en uit hetzelve toe

gankelijk is eeneten vorigen ja re geheel vernieuwde Zaal [Sociëteitszaal], liggende aan 

den Stads-Singel op den hoek der Nachtegaalsteeg, met vijf spatieuse deurramen, uit

komende op het voorplein aan den Stads-Singel, heeft eene lengte van ruim 15 el bij 

eene breedte van 9 1/2 el', prachtig gestucadoord, met stookplaats, buffet en 'onmid-

dellijken toegang tot de keuken van het Heerenhuis. Achter deze Zaal en met dezelve 

door eene dubbele glazendeur communicerende is eene tweede Zaal'[Biljartkamer] van 

11 bij 8 el, etc. en 'tot dit perceel behoort een groote Tuin van 47 roeden 90 ellen, smaak

vol aangelegd met vijver, menagerie, zitplaatsen, koepels, enz., vol heesters, vrucht-

boomen en hoog geboomte, omgeven van rasterwerk en schuttingen, waarin eene 

poort, uitgang gevende op de Nachtegaalsteeg', tezamen 47 roeden 90 ellen'". 

Het tweede deel bestond uit 'een onlangs nieuw getimmerd Gebouw, bevattende een 

groot Vertrek met nis, buffet, enz., eene Warande aan den Stads-Singel en ramen, 

zoowel op den Tuin uitzigt gevende als op den Singel; deze Tuin is smaakvol aangelegd 

met vijver, zitplaatsen en begroeid met vele bloeijende heesters en opgaand hout, alles 

ter grootte van 27 roeden 18 ellen''\ 

Het derde deej omvatte 'een uitgestrekte Tuin, vroeger genaamd TIVOLI ... Deze Tuin, 

gelegen naast de voorgaande perceelen en met dezelve één geheel uitmakende, is met 

den meesten smaak aangelegd, beplant met opgaand hout, vele heesters en vrucht-

boomen, waarin zich bevindt een Zeer Ruim Plein omgeven aan de eene zijde van twee 

groote Concertzalen, elk lang 25 el bij eene breedte van nagenoeg 7 el; in het midden 

dezer Zalen is eene Tribune voor een groot volledig orkest en eene andere voor een 

klein orkest... met 20 raamdeuren en twee hardsteenen stoepen op het evengemelde 

plein met goudvischkom en fontein; aan de andere zijde is dit plein omgeven door eene 

galerij ... met zitplaatsen ... aan de Concertzalen annex en daarmede communicerende 

eene net betimmerde Kasteleinswoning' met keuken, bakoven, fornuis, etc, en een 

zeer ruime warande aan het plein. 'Dit perceel met vele wandeldreven van hoog 

opgaand hout, met zomerhuisjes en zitplaatsen, is met de beide vorige perceelen zeer 

geschikt tot het geven van Feesten en het houden van talrijke Vereenigingeji voor 

muziek, kunst en wetenschap, zoo als de groote Akademische en andere feesten aldaar 

sedert vele jaren gegeven zijn'''''. 

De verkoop ging evenwel niet door! Het lukte namelijk niet de drie terreinen als één 

geheel van de hand te doen '•' en Van Lidth de Jeude besloot toen het gehele complex te 

verhuren aan de voormalige kastelein van de Zoölogische Sociëteit, Joseph Wolters. In 

navolging van de familie van Leeuwen, maakte deze - maar nu van de drie tuinen geza

menlijk - wederom één groot ontspanningspark onder de naam Tivoli68. 
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8. Gezicht in de Tuin, kort voordat de 

afbraak van Tivoli een aanvang nam, 1929. 

HUA W4.28 (B) (neg. C18.873). 

De gebouwen op de hoek van de 

Wittevrouwensingel en de Nachte

gaalsteeg werden ingericht als 

Buitensociëteit; Van Lidth de Jeude 

zelf bleef aan de Singel wonen6''. 

In 1862 werd de huur van Tivoli 

overgedragen aan de zwem- en 

schermmeester Abraham Johan

nes Abspoel. Nadat Van Lidth de 

Jeude op 23 december 1864 was overleden, verkochten zijn erfgenamen, de beide 

stiefdochters, op 30 juli 1870 gebouwen en park aan Abspoel. Deze pakte de zaken daar

na groot aan en verving de open, houten concertzaaltjes door een groot Concertge

bouw. Op 2 oktober 1871 werd het nieuwe'concert-, casino- en vauxhallgebouw' feeste

lijk geopend. 

23 juni 1880 werd Tivoli door de erven Abspoel opnieuw geveild en bij die gelegenheid 

gekocht door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Park Tivoli. Het park werd 

verfraaid en omgeven door een ijzeren hek; het Concertgebouw werd uitgebreid met 

een koffiekamer en de gebouwen op de hoek van Wittevrouwensingel en Nachtegaal

steeg (inmiddels Nachtegaalstraat) werden geheel aan het park en het Concertgebouw 

gekoppeld. Zo groeide Tivoli uit tot een grote organisatie en het voornaamste uitspan

ningsoord van Utrecht. 

In de 20e eeuw ging het geleidelijk bergafwaarts; het Concertgebouw moest dringend 

gerestaureerd worden en het park had zeer te lijden gehad van een aantal erin gehou

den manifestaties. De aandeelhoudersvergadering van 8 april 1929 besloot park en So

ciëteitsgebouw te verkopen aan een bouwonderneming. Deze nam de afbraak rigoreus 

ter hand: de oude bomen werden omgehakt, de gebouwen werden gesloopt, de vijvers 

werden gedempt en het vrijkomende terrein werd volgebouwd met woningen. Op de 

plaats van het Sociëteitsgebouw verrees een groot kantoorpand ". 

Het Museum en zijn inhoud 

In januari 1858 ontvingen Temminck en Schlegel een brief van Van Lidth de Jeude, 

waarin deze kenbaar maakte zich zorgen te maken over het lot van zijn Museum. Aan 

het einde van het jaar zou hij met emeritaat gaan en zijn grootste zorg was om zijn ver

zamelingen voor Nederland te behouden. Hij wilde vooral voorkomen dat zij publieke

lijk geveild zouden worden, waardoor de onderdelen over de gehele wereld verspreid 

zouden raken, en hij had daarom een brief aan Z.M. de Koning geschreven, met hetver-
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zoek het geheel op rijkskosten aan te kopen en de inhoud over de natuurhistorische 

musea van Leiden, Utrecht en Groningen te verdelen "'. Aan de brief was een handge

schreven, kort overzicht van de inhoud van het Museum toegevoegd, dat in twee sec

ties was ingedeeld: een zoölogische- en een anatomische. Om een indicatie te geven 

van zijn rijke inhoud, willen we hier aan de hand van dit overzicht een korte beschrij

ving van dit Museum geven. 

De Zoölogische verzameling 

Eerste Afdeling: zoogdieren 

Bij de zoogdieren zijn, aldus Van Lidth de Jeude, alle families en de meeste geslachten 

vertegenwoordigd. Van de in totaal 1062 nummers hadden er 700 betrekking op opge

zette exemplaren en 372 op voorwerpen op alcohol72. 

Er waren 309 geraamten, waarvan we willen noemen dat van een Javaan, een 

Madoerees, een Nederlands kind en een menselijke foetus; voorts nog 257 skeletten, 

met als bijzonderheden een skelet van een olifant van Sumatra, twee rhinocerossen, 

drie dolfijnen, waaronder een 'colossale bruinvisch' en een walvis van 62 voet lengte; 

deze laatste was afkomstig uit het kabinet van R. Draak en kwam hierboven reeds ter 

sprake. 

Voorts bestond de zoogdier-verzameling uit een groot aantal schedels en koppen, 

waaronder 102 mensenschedels, afkomstig van oude Romeinen, Kaukasiërs, negers, 

mongolen, etc. en twee getatouëerde hoofden van inboorlingen van Australië en 

Nieuw-Zeeland. Behalve deze mensenschedels, waren er nog 561 dierenschedels, waar

onder vijf walrusschedels en 14 behorende tot andere, in het water levende, zoogdieren 

(als zeekoeien, dolfijnen en dergelijke); schedels van een jonge olifant, vier rhinoceros-

• sen, twee giraffes en twee nijlpaarden; 12 schedels van verschillende paardenrassen en 

166 fraaie, gepaarde horens en geweien. 

Apart willen we hier noemen de belangrijke collectie van wel 400 foetussen, waaron

der die van apen, vleermuizen, nijlpaard, olifant en cachelot [potvis]: enkelen ervan 

waren bovendien nog van de placenta voorzien. 

Tweede Afdeling: vogels 

Ook hier werd vermeld dat alle families in het Museum vertegenwoordigd waren. Er 

waren niet minder dan 3240 nummers van keurig opgezette exemplaren, vaak in groe

pen gerangschikt, en bovendien nog 60 nummers van voorwerpen op alcohol. Voorts 

vermeldt het overzicht de aanwezigheid van 300 vogel-skeletten, waaronder die van 

casuarissen uit Oost-lndië en Australië, van grote roof- en zwemvogels, etc. 
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Derde Afdeling: reptielen (en amfibieën) 

Deze derde afdeling bestond uit 120 opgezette exemplaren en uit 1460 voorwerpen op 

alcohol, alles goed geconserveerd, tezamen dus uit 1580 nummers. Voorts waren enoo 

skeletten, waaronder die van grote land- en zeeschildpadden, ratelslangen, boa con

strictors (waaronder grote exemplaren) en pythons; enige skeletten waren onder gla

zen stolpen geplaatst7'. 

Vierde Afdeling: vissen 

'Eene nette verzameling, van 425 opgezette Exemplaren, en j20 voorwerpen in liquor', 

tezamen dus 1345 voorwerpen. Er waren bovendien nog 50 geraamten van haaien, rog

gen en andere zee- en riviervissen 'zeer zuiver en net gesceletteerd'. 

Tot slot was er nog een collectie van 305 schedels van vogels, reptielen en vissen, waar

onder die van zeer grote krokodillen, van vele geslachten van schildpadden en slangen, 

zoals van ratelslangen, adders en brilslangen, sommigen met de gifklieren, afvoerbui-

zen en giftanden uitgeprepareerd, etc, 'alles keurig bewerkt'. 

De Anatomische verzameling 

De anatomische afdeling bestond uit een verzameling van preparaten van zoogdieren, 

vogels, reptielen (en amfibieën) en vissen. Daarbij werden de volgende onderdelen 

onderscheiden: 

1. Gedroogde anatomische preparaten 'ter verklaring van de ligchaamsbouw en be

werktuiging dezer Dieren'. 

a. 'de werktuigen der Spijsverteringen ademhaling, waaronder groote voorwerpen met 

de ingewanden in hunne ligging enz.', 150 stuks. 

b. Preparaten van been- en spierstelsel, met lichaamsdelen als kop, romp, skeletten en 

ledematen, met de spieren en andere onderdelen eraan, 'ter opheldering van het 

mechanisrpusder bewegings werktuigen, enz.', 250 stuks. 

2. Geïnjicieerde preparaten ter illustratie van de bloedsomloop, 'geheele Tronken, Kop: 

pen, ledematen enz. met Haitjjlagaderen, aderen alle met rood e en blaauwe was qp : 

gespoteji' van alle genoemde klassen, geplaatst onder grote glazen stolpen en klokken, 

70 stuks. 

3. Preparaten op liquor met organen der spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling, uri-

neafscheiding, voortplanting, enz. en de verschillende zintuigen, waaronder bijv. het 

oog van een walvis. 

4. 'Eene allerbejangrijksjeverzamejing van praeparaten en Voorwerpen, die betrekking 

hebben op de vorming en ontwikkelingvan Embryo en foetus in de vier Classen van ge

wervelde Dieren'. 

a. Het ontstaan van het ei en de ontwikkeling der vrucht bij vissen en reptielen en 'de 
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ontwikkeling der kiekens in geheele Reeksen van 1-21 dagen'. 

b. 'Ontwikkeling van denMensch van i-g Maanden: Embryones -foetus van verschillen

de menschen-Rassen. Zeer belangrijk'. 

c. 'Verschillende Monsters van Menschen, Zoogdieren en Vogelen, waaronder zeer 

fraaye en zeldzame zaken voorkomen'. 

d. 'Onvoldragen en Voldragen foetus van Zoogdieren; als Apen, Vledermuizen, Mieren; 

eters, aard- en schjldyarkens, Luijaards, Knaagdieren - voorts Huisdieren en Carnivora 

en eindelijk Tapirs, Hippopotamus en Elephant. Deze verzameling is één ig in hare soort 

- en is niet, dan, met grof geld en groote moeite, verkregen!! (Eenige vruchten zijn met 

de Placenta verbonden)', 400 stuks. 

Samenvattend, bestond het gehele Museum-Van Lidth de Jeude dus uit: 1062 zoogdie

ren (waarvan 362 op alcohol); 3300 vogels (waarvan 60 op alcohol); 1580 reptielen en 

amfibieën (waarvan 1460 op alcohol); 1345 vissen (waarvan 920 op alcohol), tezamen 

omvattend 7287 dieren. Voorts waren er nog 309 geraamten van zoogdieren, 300 van 

vogels, 100 van reptielen, en 50 van vissen; 102 schedels en hoofden van mensen, 561 

schedels van zoogdieren en 305 van vogels, reptielen en vissen samen; 470 gedroogde 

preparaten; 575 preparaten op liquor en 400 foetussen van zoogdieren, tezamen 3172 

anatomische preparaten. Dat brengt het totale aantal voorwerpen op 10.459. 

Rekent men een gemiddelde waarde van ƒ 5.- per voorwerp, dan zou de verkoop een 

bedrag van ƒ 52.295.- moeten opbrengen. Deze berekening is op een plaats in het hand

schrift uitgevoerd; onbekend door wie. Zo'n schatting moet aan de lage kant zijn 

geweest, gezien de vele zeldzaamheden en prachtige preparaten. Bij de opsomming 

van de inhoud van zijn anatomische voorwerpen, schrijft Van Lidth de Jeude ergens, dat 

sommige stukken hem wel tussen de honderd en duizend gulden hadden gekost. 

De veiling van 1858 

Er is geen antwoord op Van Lidth de Jeudes noodkreet van januari 1858 gevonden en de 

openbare verkoping vond derhalve plaats: Musé zoölogique, de Mr. Ie Dr. Th.G. Van Lidth 

de Jeude, Partie Ire, lime et IVme contenant les collections de mammifères, d'oiseaux et de 

poissons, dont la vente publique aura lieu, Mardi, le 6 Aril 1858, et les jours suivants '. 

In het voorwoord schreef Van Lidth de Jeude: 'C'est une chose vraiment bien triste, 

q'une pareille collection, dont l'acquisition a coûté tant de peines et de sacrifices, doive 

être mise aux enchères dans un Pays aussi florissant que le nôtre, et sous un Gouverne

ment éclairé et bienveillant, qui se glorifie de protéger les sciences utiles!... Découragé 

partant de peines,-partant de déceptions, je me suis résolu à la vente publique de mes 

collections, bien que cela me soit pénible!'. 

Te koop werden aangeboden: 697 opgezette zoogdieren, 3267 opgezette vogels, 427 

vissen en 909 voorwerpen op liquor. Het betrof in grote lijnen de eerste, tweede en 
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vierde afdeling van het zoölogische gedeelte. De derde afdeling, die der reptielen en 

amfibieën, wilde Van Lidth de Jeude op een later tijdstip verkopen, tegelijk met het 

anatomische gedeelte van zijn Museum. In de catalogus werd deze veiling aangekon

digd voor augustus/september van dat jaar. 

De catalogus was zeer uitgebreid. Om een indruk te geven: 6 nummers betroffen de 

Orang Oetan, 14 de gibbons, 29 het geslacht Semnopithecus (slankapen), 32 het ge

slacht der meerkatten, 29 de makaken en 17 de bavianen. In totaal waren 145 nummers 

gewijd aan de apen van de Oude Wereld en 78 aan die van de Nieuwe Wereld en 10 aan 

de lemuren of halfapen. 

De veiling was allesbehalve een succes. Van de zoogdieren werden slechts 275 num

mers verkocht en van de vogels slechts 799, terwijl de vissen van de veiling werden 

teruggetrokken. 

Boeseman geeft een overzicht van de kopers; voor ons doel is het interessant dat Schle

gel 35 zoogdieren en 90 vogels kocht voor het Leidse Rijksmuseum en dat Westerman 11 

zoogdieren kocht voor het museum van Natura Artis Magistra \ 

De weinige verkochte exemplaren en de lage prijzen moeten Van Lidth de Jeude hevig 

hebben teleurgesteld; in 124 kisten kreeg hij de niet verkochte voorwerpen terug en het 

zal hem niet licht gevallen zijn het geheel weer op orde te brengen. De voorgenomen 

veiling in de nazomer van dat jaar werd afgelast en tot hij in december 1863 overleed, 

horen we niets meer van het Museum, dat blijkbaar wel in het ooit daarvoor bestemde 

gebouw bleef ondergebracht. 

De veiling van 1867 

In een brief van 20 januari 1865 vroeg het Leidse College van Curatoren Schlegel om 

advies; het Museum-Van Lidth de Jeude was aan die Universiteit te koop aangeboden. 

In zijn antwoord van 6 februari 1865 wees Schlegel op het belang van deze collectie, 

vooral in verband met de- soms unieke - exemplaren, afkomstig uit het voormalig kabi

net van de Stadhouder. Hij stelde voor het Leidse Rijksmuseum, als het centrale natuur

historische museum van ons land, de eerste keus te geven. Ongeveer de helft van de 

voorwerpen zou daarvoor in aanmerking komen, een iets kleiner deel zou dan moeten 

worden verdeeld tussen de natuurhistorische musea van de Universiteiten van Utrecht 

en Groningen; de collectie menselijke schedels zou eveneens naar Leiden moeten 

komen en de restanten zouden over verschillende middelbare scholen verdeeld kunnen 

worden. In diezelfde brief gaf Schlegel tevens een overzicht van de aanwezige voorwer

pen met de geschatte waarde: 

420 opgezette zoogdieren, ƒ 1900.-; 2437 opgezette vogels, ƒ 2800.-; 270 zoogdieren op 

alcohol,/1900.-; 766 skeletten (310 zoogdieren, 286 vogels, 100 reptielen en amfibieën en 

70 vissen), ƒ 5900.-; 166 paar geweien en horens, ƒ 450.-; 777 schedels (444 zoogdieren, 

286 vogels, 34 reptielen en amfibieën, 13 vissen), ƒ 1900.-; meer dan 100 menselijke sche-
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dels, ƒ 1000.-; ongeveer 1300 anatomische voorwerpen, ƒ 2500.-; reptielen en amfibieën 

(1400 op alcohol, 129 opgezet en 94 als carapax [rugschild]), tezamen ƒ 2000.-; 1336 vissen 

(waarvan 910 op alcohol en 426 opgezet), ƒ 800.-; meer dan 10.000 insekten, tezamen 

ƒ 4500.-; 633 schaaldieren (250 opgezet en 383 op alcohol), ƒ 1100.-; 477 spinnen en dui

zendpoten (257 op alcohol en 220 opgezet), ƒ 300.-; 351 wormen (251 op alcohol en 100 in 

glazen buizen), ƒ 300.-; 386 mollusken 'Cirrhopods', etc. op alcohol, ƒ 400.-; enige duizen

den soorten schelpen, ƒ 8500.-; een collectie lagere ongewervelde dieren, ƒ 1750.-; zodat 

de totale waarde van het overgebleven deel van het Museum-Van Lidth de Jeude werd 

bepaald op f 38.000.-. 

Schlegel wees in het bijzonder op de vele waardevolle alcoholpreparaten van zoogdie

ren, reptielen en amfibieën, afkomstig uit het Stadhouderlijke Kabinet en op de talrijke 

waardevolle insekten en schelpdieren; over de verzameling skeletten schreef hij, dat 

die wel eens de beste van de wereld zou kunnen zijn, met die van het Rijksmuseum in 

Leiden als goede tweede n. 

Het ministerie van binnenlandse zaken bleek evenwel niet bereid het geld beschikbaar 

te stellen, dat nodig was om het gehele Museum-Van Lidth de Jeude aan te kopen. Toen 

vroeg Schlegel aan het curatorium der Leidse Universiteit toestemming om voor 

ƒ 4000.- desiderata voor het Leidse Museum te mogen kopen. Hoewel het antwoord op 

deze vraag niet bekend is, slaagde Schlegel er in elk geval wel in - in eerste keus - een 

aantal belangrijke voorwerpen voor het Rijksmuseum te verwerven. Ook andere 

gegadigden, vooral het British Museum, slaagden daarin, voordat in 1867 de openbare 

verkoop plaats vond. Interessant in verband met ons verhaal is, te vermelden dat 

Natura Artis Magistra een deel van de schelpenverzameling heeft aangekocht ~. 

Het restant van het eens zo fraaie Museum-Van Lidth de Jeude werd 30 september 1867 

te Utrecht geveild: Catalogue du Muséum d'Histoire Naturelle de feu Ie Dr. Th.G. Van 

Lidth de Jeude ... dont la vente publique aura lieu Lundi le 30 Septembre 1867 et les jours 

suivants ..."'•. Toen deze veiling plaats vond, waren derhalve de belangrijkste stukken 

reeds verkocht; reptielen, amfibieën en vissen ontbraken nagenoeg volledig en de - kort 

tevoren nog vrijwel complete - anatomische verzameling werd door Schlegel gekocht 

en in de catalogus niet meer genoemd. Volgens Boeseman hadden de curatoren van de 

Leidse Universiteit, op voorstel 

van Schlegel, de aankoop, van dit 

deel der collectie mogelijk 

gemaakt; ten minste een deel van 

9. De Sociëteitsgebouwen kort voordat zij in 

ig2g werden afgebroken. Hierop ziet men 

het, na de opheffing van de Zoölogische 

Sociëteit aangebrachte, toegangshek tot 

het 'nieuwe' Tivoli. Links van het toegangs

hek is thans de Van Lidth de Jeudestraat, 

1929. HUA W4.28 (E) (neg. C50.606). • H 
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7. Giraffe of kameel-paart. Ingekleurde gra

vure door C. Bogerts naar tekening door G. 

Haasbroek, opgenomen als Tab XXXIa in 

Regnum animale door A. Vosmaer 

(Amsterdam 1804), dat een beschrijving 

bevat van de voormalige stadhouderlijke 

menagerie. De giraffe betrof echter een 

geprepareerd vel en geraamte, die deel uit

maakten van het stadhouderlijk kabinet. 

Uit het exemplaar van Th.G. van Lidth de 

leude, nu bezit van de Artis Bibliotheek. 

de zoölogische voorwerpen kwam 

in het bezit van het Leidse Zoölo

gisch Laboratorium, terwijl de 

voorwerpen die betrekking had

den op de anatomie van de mens, 

in het Anatomisch Kabinet werden 

ondergebracht''. 

Ten opzichte van de catalogus van 

1858, steekt die van 1867 wat pover 

af. Erin opgenomen waren 267 

opgezette zoogdieren, 1857 opge

zette vogels, 148 zoogdier- en 195 

vogel-skeletten en 152 vogelsche-

dels. Er waren 5 nummers met vogelnesten en -eieren, waarvan er een bestond uit 90 

nesten met 432 eieren, allen onder glazen stolpen; een ander nummer bestond uit 760 

eieren. Voorts was er nog een aantal aparte nummers met onder andere een grote par

tij (meest van Java afkomstige) vogelhuiden; een collectie van 250 vrijlevende- en inge

wandswormen; meer dan 300 flessen met insekten en hun larven op alcohol; een grote 

partij schelpdieren; huiden van reptielen en carapaxen; 14 flessen met gewervelde die

ren op alcohol; de schedel van een narwal. 

De grootste koper op deze veiling was (wederom) Schlegel: 209 zoogdieren, 325 vogels, 

78 zoogdierskeletten, 174 vogelskeletten, 137 vogelhuiden, vrijwel alle vogelnesten en 

eieren, het gehele aanbod aan schelpen, reptielenhuiden en carapaxen. Resumerend 

kunnen we stellen, dat het leeuwendeel van het Museum-Van Lidh de Jeude in de 

natuurhistorische musea van Leiden en Londen terecht is gekomen; een klein gedeelte 

werd opgekocht door Utrechtse verzamelaars en voorzover bekend heeft Natura Artis 

Magistra slechts de bovengenoemde verzameling schelpdieren gekocht. 

De veiling van de bibliotheek 

Van Lidth de Jeude bezat een wetenschappelijke bibliotheek van een ongekend grote 

rijkdom; op natuurhistorisch gebied waren alle belangrijke werken erin aanwezig, vaak 
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in de meest fraaie uitvoering. In wezen zou deze catalogus, zeker wat de dierkundige 

wetenschappen betreft, de basis kunnen vormen voor een bibliografie over de natuur

historische literatuur van die tijd. 

Ook dit deel van zijn bezit werd na zijn dood in het openbaar verkocht: Catalogue de la 

Bibliothèque d'Histoire Naturelle et de Médecine, d'un Atlas de Zoölogie en 16.500 plan

ches en 926 cahiers, de 200 lettres autographes de naturalistes et médecins, de quelques 

microscopes, etc., délaissé par Mr. Th.G. Van Lidth deJeude, Professeur d'Histoire Naturel

le à l'Université d'Utrecht, 26-29 mars 1866"". 

We willen een zeer beknopt overzicht geven van de inhoud van deze catalogus. De sec

tie 'Algemeen' (nrs. 1-154) bevat alle mogelijke handboeken, zoals een gekleurde uitga

ve van Houttuyn in 37 delen, de werken van Bonnet, Cuvier, Buffon, Von Humboldt, Van 

Leeuwenhoek en nog vele anderen, en niet te vergeten een gewone- en een prachtuit-

gave van Seba's Thesaurus"; voorts veel belangrijke Linneana, vele verkoopcatalogi van 

natuurhistorische veilingen, dissertaties, klassieke werken (zoals een drietal uitgaven 

van de werken van Plinius), reisverslagen (zoals die van Cook in 13 delen), etc. De sectie 

'Anthropologie en Ethnographie' omvat 46 nrs. met (pre-Darwinistische) literatuur 

over de oorsprong en de verscheidenheid van de mens, cranologie, etc, vrijwel alle be

langrijke literatuur over deze onderwerpen is vertegenwoordigd. Dan volgt de sectie 

'Zoölogie', waaronder de vergelijkende anatomie en de algemene zoölogie, ingedeeld 

in de verschillende onderafdelingen. Het zou te ver voeren een opsomming te geven 

van de in de verschillende secties genoemde boeken; we willen volstaan met op te mer

ken, dat het nauwelijks mogelijk 

lijkt een ommissie aan te geven. 

Dan volgen enkele kleinere secties 

met betrekking tot gebieden, waar

mee Van Lidth de Jeude zich in min

dere mate heeft bezig gehouden: 

paleontologie, mineralogie, botanie 

en land-en tuinbouw. Interessanter 

is de sectie veeartsenijkunde, in die 

tijd een nog beginnende weten

schap, met 39 nrs. vertegenwoor

digd. 

10. Aapmensen. Tekening en gravure door 

Jan Christiaan Sepp & Zoon in F. Houttuyn, 

Natuurlyke historie of uitvoerige beschry-

ving der dieren, planten en mineraaien, 

Amsterdam 1767. Het gaat hier om een voor

stelling van wezens waarvan men aannam 

dat zij een kruising tussen mens en aap 

waren, zoals die in Indië zouden voorkomen. 

Voorheen in bezit van Th.C. van Lidth de Jeu

de, nu toebehorend aan deArtis Bibliotheek. 
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Dan volgt de Geneeskunde. De sectie anatomie (207 nrs.) bevat tal van klassieken uit de 

16de (Coiter, Vesalius, Falloppius, Fabricius, etc), de 17de (Pauw, Bertholini, Malphighi, 

de Graaf, van Diemerbroek, Descartes, Bidloo, etc.) en de 18de eeuw (Albinus, Vicq 

d'Azyr, Von Haller, Sandiford, Petrus Camper, etc), alles volledig en in de originele uit

voering. Een zelfde beeld geeft de sectie fysiologie (206 nrs.), met onder andere een 

zeldzame uitgave van Galenus uit 1521, de Opera van Haller in 31 delen, de werken van 

Treviranus, Burdach en die van vele andere 'klassieke' auteurs. Kleinere secties beslaan 

de pathologie en therapie (386 nrs.), de chirurgie en de obstetrica. Onder het hoofd 

hygiëne en pharmacie (132 nrs.) wordt onder andere een zeer zeldzame Nederlandse 

uitgave van de Hortus Sanitatis uit 1520 vermeld. In totaal geeft de catalogus 2102 boek

titels, waaronder tal van seriewerken. 

Apart te vermelden is de Atlas de zoologie, d'anatomie comparée et de botanie, formé 

par Ie feu van Lidth de Jeude, etc., comprenant environ 16.500 planches avec d'innombra

bles figures. Er volgt een uitgebreide beschrijving van de inhoud, die uit 458 'cahiers' 

bestaat, die in systematische volgorde het (plant-?) en dierenrijk beschrijft, met wisse

lende aantallen afbeeldingen. Volgens F. Pieters werd deze zeer grote collectie op die 

veiling door R.T. Maitland voor zichzelf gekocht. De vele duizenden prenten en oor

spronkelijke tekeningen werden door hem uit eigen bezit aangevuld en daarna kwam 

het geheel in het bezit van de Artis-bibliotheek82. 

Eveneens zeer waardevol waren de 122 autografen van naturalisten en medici. Om 

enige namen te noemen: Horsfield, Reinward (veel), Lichtenstein, Schlechtendahl, 

Schlegel, Blume, Jan van der Hoeven, de Vrieze, Schroeder van der Kolk. Interessant is 

een brief van Anthonie van Leeuwenhoek, geciteerd als volgt: 'Pièce aut. sig. (feuille de 

l'album del. Koesten Blok), 30 Avr. 1698. Avec un beau dessin en sepia et encre de Chine, 

de J. Goeree (1707) et au verso la sig. aut. de Bernh. Fullenius (1698)'si. 

Tot slot waren er nog 7 microscopen en een fraaie globe met planetenstelsel en derge

lijke. 

Bijlage 

Inhoud Menagerie-Van Lidth de Jeude 1840-1842 

1840 

Apen blauwe mandril 

Laponder man en vrouw 

8 Javaanapen 

capucijnaap 

Russische beer idem 

Amerikaanse beer idem 

neusbeer 

2 Javaanse dwergkatten idem 

Roofdieren Russische beer idem idem 
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Hoefdie 

Knaagdieren 

Roofvogels 

Hoenderachtigen 

Eenden 

etc. 

Reigers 

etc 

dromedaris 

edelhert bok 

3 damherten 

Aguti of goudhaas 

7 Kaapse ganzen 

2 reigers 

3 ooievaars 

2 lepelaars 

idem 

idem 

idem 

Javaans hert 

Tibetaanse (Angora) 

geiten bok 

Surinaams zwijn 

steenarend 

2 pauwen en 

3 hennen 

4 pau
wen 

2 Kaapse 
eenden 

idem 

achtigen 
grote witte kaketoe 

met rode kuif 

rode raaf 

blauwe raaf 

idem 

kleine witte kaketo 

met gele kuif 

idem 

idem 

groene papegaai 

idem 

3 idem 

idem 

idem 

3 Ame-

zone 

pape

gaaien 

Reptielen 2 Javaanse pythons 

Bij de Apen 

De blauwe mandril en het paartje Laponderapen kwamen in 1840 naar Utrecht, in ruil voor een der pythonslangen. Van üdth de Jeude 

moet toen reeds in het bezit zijn geweest van 8 Javaanapen en een capucijnaap, want die werden, samen met de Laponderapen, immers 

eind 1840 aan Natura Artis Magistra te koop aangeboden. In het voorjaar van 1841 werd niet meer over apen gesproken; waarschijnlijk 

waren toen alle apen uit de menagerie verdwenen, mogelijk in de winter van 1840/41 overleden. Daarvoor pleit, dat Van üdth de Jeude in 

1841 genegen was de Russische beerte ruilen tegen apen, vermoedelijk omdat deze dieren toen in zijn menagerie ontbraken. 

Bij de Roofdieren 

De in 1840 aanwezige neusbeer was bij de ruil met de pythonslang begrepen en vermoedelijk in 1841 reeds overleden. De Amerikaanse 
beer werd in 1842 door Artis gekocht en de bruine beer bleef achter; diens lot is niet bekend. Een van de tijgerkatjes werd in 1843 door Van 
Lidth de Jeude aan Artis geschonken; het lot van de ander is onbekend. 

Bij de Hoef dieren 

Het Edelhert was in 1840 betrokken bij de ruil met de pythonslang en werd, tezamen met de dromedaris en de damherten, aan Natura te 
koop aangeboden. Voor 1841 worden ook nog opgegeven een geit en bok van het Tibetaanse ras; het is niet duidelijk of die in 1840 ook 
reeds aanwezig waren. Alle hoefdieren werden in 1841 aan Natura Artis Magistra te koop aangeboden, maar daar had men toen slechts 
belangstelling voor de dromedaris, die in 1842 werd gekocht. 
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Bij de vogels 

Bij de papegaaiachtige vogels waren de rode en blauwe raaf afkomstig van deruil met de python uit 1840. Het lijkt waarschijnlijk dat de 

overige vertegenwoordigers van deze groep toen ook reeds aanwezig waren. Ook moeten we aannemen dat er meer soorten eenden in 

de vijvers aanwezig waren dan er in de tabel worden genoemd. Merkwaardig is het ontbreken van reigerachtigen in 1841. 

Bij de reptielen 

In 1840 moeten er twee Javaanse pythonslangen aanwezig zijn geweest, waarvan er een, door ruil, in het bezit van Artis kwam. Het lot 

van het tweede dier, een kanjer van 18 voet lang, is onbekend; wel werd dit exemplaar in 1841 'als geschenk' aan Natura Artis Magistra 

aangeboden, maar, zoals elders uiteengezet, niet aanvaard. 

Gebruikte afkortingen 

CAL) Archief van de Gemeentelijke Archief- en Fotodienst te Utrecht. 

HUA Het Utrechts Archief. 

UC Utrechtse Courant. 

UPS Utrechtse Provinciale en Stadscourant. 
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Noten 

Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens afkomstig uit het archief van het Amsterdamse Genootschap Natura Artis Magistra, dat berust 

op het Gemeentearchief Amsterdam, en uit de Artis-bibliotheek. 

1 Nieuw Utrechts Dagblad, 6 dec. 1958. 
2 Hij promoveerde op 23 november 1815 en was daarmee de eerste promovendus aan de RijKSuniversiteit Utrecht (HUA, Archief 
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Curatoren RUU, 650). In dit archief wordt als zijn geboortedatum 13 juli 1788 opgegeven, terwijl het Nieuw Nederlandich Biografisch 

Woordenboek 8 juli 1788 geeft. 

3 Deze gegevens werden gevonden in de huwelijksakten op HUA. De beide (stiefdochters van Van tidth de Jeude waren, zoals we nog 

zullen zien, tevens zijn erfgenamen. Vermeldenswaard is nog dat Schlegel in 1866 een vogel beschreef onder de naam Charitornis 

Albertinae, voor welke naam hij de volgende verklaring gaf: 't'épithète conférée à ce charmant oiseau rappelle le nom de l'une des 

aimabeles filles de notre défunt ami, le professeur van Lidth de Jeude; qui, mainte fois, a eu la bienveillance de nous faire (d.w.z het 

feidse Rijksmuseum), avec une grace parfaite, les honneurs des riches collections de son père' (Boeseman, 1970,190, voetnoot). 

4 Album Promotorum Acad. Traj. 1815-1836; 1815, nov. 23. 

5 Harting, 1961, 53. Halting werd eerst tot buitengewoon hoogleraar in de farmacologie en de plantenfysiologie benoemd en daarna, 

in 1846, formeel tot gewoon hoogleraar in de dierkunde en vergelijkende anatomie. Volgens Van Cittert-Eymers, 1979,137, was Van 

Lidth de Jeudes functioneren als directeur van de Veeartsenijschool evenmin een succes. 

6 Alg. Komt- en Letterbode 1839 (I), 357. Afschriften van de brieven met adhesiebetuigingen van de gouverneur, de koning en de cura

toren, HUA, GAU, 577 (958), 26 nov. 1838. 

7 HUA, GAU, 577 (958), 10 dec. 1838 en 4 april 1839 in afschrift. Volgens de UC van 1 april 1839 werd op die dag authorisatie voor de 

oprichting verleend. 

8 Het College van Commissarissen bestond uit notabelen uit Utrecht en omgeving en wisselde van jaar tot jaar sterk in samenstelling. 

Het eerste College van Commissarissen was samengesteld uit zulke vooraanstaande leden als: L van Toulon, gouverneur van 

Utrecht; de secretaris van Staat G.A.G.P. baron van der Capellen, oud gouverneur-generaal van Ned. Oost-lndië en president-curator 

van de Utrechtse Universiteit; C.C.CJ. baron van Lynden van Sandenburg, lid van Gedeputeerde Staten; P. Ras, advocaat-fiscaal van 

Zee- en Landmacht; en nog wat andere grootheden. Het aantal leden bedroeg 70 in 1839, r8o in 1841, steeg tot 280 in 1845 en klom 

langzaam op tot 320 in 1850. Het bleken er op den duurte weinig te zijn om het Genootschap draaiende te houden, 

9 De overige artikelen hielden zich bezig met zaken als contributies, openingstijden, ballotage en categorieën van leden. Interessant is 

nog het laatste artikel (21): 'Indien de Eigenaar zijne pogingen, tot instandhouding dezer Zoölogische Sociëteit, geheel zag misluk

ken, en dezelve gevolglijk zoude willen ontbinden, zal hij verpligt zijn, daarvan ééne maand voor het einde van het Societeits-jaar, 

aan het Collegie van Bestuur kennis te geven.' Zoals we nog zullen zien, zou dit artikel in 1852 in werking treden. 

10 Het terrein was in de toen nog zelfstandige gemeente Abstede gelegen. 

11 In een brief van 6 dec. 1844 vroeg Van Lidth de Jeude toestemming om het huis, vanouds genoemd 'De Oude Nachtegalen' (beho

rende tot de Lokalen der Zoölogische Sociëteit) en gelegen aan de Singel, te mogen verbouwen. Daarbij zou een groot gedeelte van 

het oude huis vervallen en tot bloemperk worden en om het geheel zou een hekwerk komen. De gemeente is met dit voorstel 

accoord gegaan. Het is niet duidelijk of het hier het van Inckel gekochte huis betrof of het pand dat met het tweede terrein (van de 

Erven Bleuland) werd gekocht. 

12 Volgens Van der Meulen, 1983,165-172, werd de naam 'Tivoli' door Cees van Leeuwen in een mededeling in de UC van 17 mei 1838 

voor het eerst gebruikt. De bezittingen van Van Lidth de Jeude en Cees van Leeuwen waren door een voetpad gescheiden, ongeveer 

op de plaats waar thans de Van Lidth de Jeudestraat loopt. Op 16 maart 1848 heeft Van Lidth de Jeude het 'recht va n u it- en overweg 

aan en van den Singel en de Muldersteeg als mede van de Wendplaats in gezegde steeg, beiden thans met den tuin Tivoli vereenigd' 

(HUA, GAU, 577 (954). Later, na de dood van Van Lidth de Jeude, zou er een probleem ontstaan of er-al dan niet moedwillig - grond 

van de gemeente bij die van de Zoölogische Sociëteit getrokken was. Het probleem ontstond bij de verbreding van de 

Nachtegaalsteeg en de eigendom van de Muldersteeg; wethouder J.LB. de Murait heeft naar aanleiding daarvan een uitgebreid rap

port opgesteld m.b.t. de door Van Lidlh de Jeude gekochte percelen en hun herkomst (HUA, GAU, 577 (i.h.b. nrs. 953 en 954)). In een 

exploit van dec. 1868 werden de erfgenamen (de beide stiefdochters van Van Lidth de Jeude) gelast tot ontruiming van de zich bin

nen de afrastering bevindende stadsgrond (HUA, GAU, 577 (959)). 

13 HUA, Notariële archieven, U324C037, dossier 12787 (notaris Gerardus Hendrikus Stevens). In het contract werd o.m. bepaald dat Mej. 

P.E. van Leeuwen het recht behield tot aan het einde van 1842 publieke vermakelijkheden in de tuin te organiseren; ook voor 1843 

kreeg zij toestemming gedurende de tweede kermisweek de tuin te gebruiken voor het organiseren van festiviteiten, evenwel 

onder de voorwaarde uitdrukkelijk te vermelden dat deze plaats vonden op 'Tivoli, thans behoorende tot de terreinen der 

Zoölogische Sociëteit'. Deze gegevens werden ontleend aan Van der Meulen, 1983,165. Uit welke elementen de tuin door Van Ewijck 

was samengesteld is te vinden in de 'Geschiedkundige nasporingen' van De Murait (HUA, GAU, 577 (956)). 

14 Zoals in noot 13 reeds werd vermeld, ontstonden er na zijn dood moeilijkheden over de eventuele 'incorporatie'van gemeentegron

den in het tuincomplex van Van tidth de Jeude. Volgens latere berekeningen (HUA, GAU, 577(953)) zou het oppervlak niet 16.218 m2, 

maar slechts 16.104 m2 hebben bedragen. Een deel van dit verschil kan worden verklaard uit een door de gemeente goedgekeurde 

transactie van 1844 (HUA, GAU, 577 (950)), waarbij 45 vierkante el (om niet) aan Van Lidth de Jeude werd afgestaan; een ander deel 

uit het feit dat aangenomen werd dat de Muldersteeg (610 m2) eigendom was van Cees van Leeuwen en met de aankoop van 'Tivoli' 

automatisch aan het tuincomplex werd toegevoegd. 

15 Ter vergelijking: het terrein van Van tidth de Jeude bedroeg in 1839 reeds 6258 m2. 

16 Deze verzameling was reeds vóór de oprichting in het bezit van het Genootschap Natura Artis Magistra. 

17 De Amsterdamse hoogleraar in de anatomie, Willem Vrolik, heeft jarenlang tevergeefs geprobeerd het beleid van het bestuur in een 

meer wetenschappelijke richting te leiden. 

18 Dat was de tuin van de Sociëteit 'Vrede is mijn Lust', vlak bij de 'Middenhof' aan de Plantage Middenlaan gelegen. De menagerie-

Van Aken bezat een fraaie collectie grote katachtige roofdieren, wel 20 soorten apen, een alligator en een boa constrictor en niet te 

vergeten een heel grote olifant. Voor meer details, zie Smit, 1996,133 e.V. 

19 Tot voor weinige jaren was dit museum gevestigd in het nog steeds bestaande Aquariumgebouw van Artis; ruimtegebrek leidde 

ertoe, dat het thans is ondergebracht op Mauritskade 61. De enorme ethnografische collectie van het Genootschap vormde de kern 

van het in 1921 opgerichte Koloniaal Instituut, thans Instituut voor de Tropen, zie Smit, 1988, 24-34. 
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20 Hierop zal later in dit artikel nader worden ingegaan. 

21 Het is niet duidelijk geworden waaruit die tegenwerking bestond. Wel geeft het in dit verband te denken dat de lijsten, waarop men 

voor het lidmaatschap kon intekenen (zie hiervoor), oningevuld bleven. 

22 Het was overigens niet de eerste poging van Van tidth de Jeude om zijn kabinet te gelde te maken, want, volgens Boeseman, 1970, 

190 had hij in 1835 zijn 'Museum' ook reeds aan de minister van Binnenlandse Zaken te koop aangeboden, vermoedelijk met de 

bedoeling dat het dan in de collecties van het Leidse Rijksmuseum van Natuurlijke Historie zou worden opgenomen. 

23 Korte tijd later, 2 sept. 1841, bracht Westerman een informeel bezoek aan Van tidth de Jeude. Naar aanleiding daarvan bevindt zich 

in het Artis-archief een schrijven in zijn handschrift, onder het hoofd 'Dag der visite op het Dejeuner bij Madame la Professorinne 

tidth de Jeude'. Het lijkt een soort tafelspeech, maar het bevat ook een passage, waarin Van üdth de Jeude de suggestie doet de 

gemeente Amsterdam - die belang bij de diergaarde zou hebben - te laten bijdragen in de kosten: 'faat zij geld geven om een ver

meerderd kabinet bijvoorbeeld dat van Lidth de Jeude; men vergrootte het terrein...'. De gemeente Amsterdam toonde zich in het 

geheel niet bereid aan het Genootschap financieel bij te dragen. Zo werd bijv. de aankoop van de menagerie-Van Aken en de daar

voor benodigde terreins-uitbreiding betaald uit een onder de leden uitgeschreven lening. Alle onderstrepingen in de aangehaalde 

correspondentie van Van tidth de Jeude komen ook in het origineel voor. 

24 Het ging vooral om de maanden tussen april en september. Van Lidth de Jeude zou in het bijzonder graag de olifant, een tapir, gnu 

of een of andere antilopen-soort of grazend vee, willen ontvangen en ook enkele apen en wat de vogels betrefteen casuarisen een 

pelikaan, 'alles bij afwisseling en ter Uwer keuze'. 

25 Brief naug . 1843. 

26 De Amsterdamse 'burgeramateurs' hadden zeker geen behoefte een Utrechtse 'hooggeleerde pottenkijker' binnen te halen: wat 

dat betreft had men daar reeds genoeg ervaring opgedaan met prof. Willem Vrolik, die de nodige pogingen ondernomen had 

Natura Artis Magistra in een meer wetenschappelijke richting te stuwen (vgl. noot 17). 

27 In de gehele discussie over het wederkerig lidmaatschap is steeds sprake van Amsterdammers, die tevens lid van Naturae et Artibus 

konden worden, maar niet van het omgekeerde. 

28 In deze brief gaf Van Lidth de Jeude een lijst van de op dat moment in functie zijnde commissarissen van Naturae et Artibus: O. Braat 

Bisdom van Caltenbroek, president; CL Schuller, advocaat; A.H. van Moorsel, lid Kamer van Koophandel; F.C. Blekman, procureur; IJ. 

Imans, rentenier; F.C. Muyskens, oud-kantonrechter; kapitein W. Engelbert van Bevervoorde, voor de officieren; de praeses van het 

Collegium Supremum der Studenten, J. van Voorthuijsen; J.H. Kufferath; en J.H. Schober, secretaris. 

29 Brief 25 mei 1844. Opmerkelijk is dat Van Lidth de Jeude aan Westerman schreef met als aanhef'Waarde Vriend'of'Weledele Heer 

en Vriend', maar dat Westerman in zijn antwoorden heel vormelijk bleef en zijn brieven steeds met de aanhef 'Hooggeleerde Heer' 

begon. 

30 In deze brief stelde Van Lidth de Jeude ook weer aan de orde in de zomer enkele doubletten of overcomplete dieren uit Artis in 

Utrecht onder te brengen, die dan 's winters weer terug naar Amsterdam zouden gaan, e.e.a. 'in vrienschappelijk en broederlijk 

overleg' tussen hem en Westerman te regelen. Ook meldde hij de aanstelling van een tweetal nieuwe commissarissen der Utrechtse 

Sociëteit, te weten L.C. Visscher (1797-1859), sedert 1831 hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde te Utrecht en P.J.I. de 

Fremery (1797-1855), sedert 1829 buitengewoon hoogleraar chemie, toegepast op kunsten en handwerken en tevens leeraar aan de 

Rijksveeartsenijschool in natuur- en scheikunde, geneesmiddelenleer en farmacie (1824-1851). 

31 Samenvattingen in afschrift in HUA, GAU, 577 (958), dd. 8 febr., 8 maart en 12 april 1843 en 13 aug. 1844. 

32 L/C, 24 mei 1841. 

33 Citaat uit Van Cittert-Eymers, 1979, 139-140. Deze woorden werden geschreven n.a.v. een toespraak van de minister van 

Binnenlandse Zaken, waarin deze hulde bracht aan de directeur, Van Lidth de Jeude. 

34 Geciteerd uit Van Cittert-Eymers, 1979,138. 

35 UC, 25 mei 1840, geciteerd uit Van Cittert-Eymers, 1979,139. Als schenker wordt genoemd Luit. Kol. de Wolff van Westeroode. 

36 Lambertus van der Wurff fungeerde in die jaren niet alleen als préparateur en dierverzorger van Van lidth de Jeude, maar ook als prépa

rateur en dierenhandelaar voor Natura Artis Magistra. Hij woonde in de Nachtegaalsteeg, vlak bij de tuin van Van Lidth de Jeude. Per 1 

april 1842 werd hij officieel aangesteld als custos en bediende van het Kabinet van Natuurlijke Historie van de Utrechtse Universiteit 

(Mac Lean, 1975, 96). In 1862 wordt hij vermeld als 'custos en prosector bij de anatomische lessen' en woonde hij op 't Hoogt. 

37 Deze dieren werden ook reeds in de jaren i840/'4l aangeboden; de Dromedaris moest toen ƒ 350.- en later zelfs ƒ 400.- opbrengen, 

waardoor de onderhandelingen toen direct werden afgebroken. 

38 Wat de Russische Beer betreft, liet Van der Wurff in een brief van 8 dec. 1842 weten, dat hij er wel voor kon zorgen dat het dier voor 

ƒ 20.- à ƒ 25.- door Artis zou kunnen worden overgenomen; in het andere geval zou het worden geslacht. Op deze brief is geen enke

le reactie gevonden; wel blijkt het Tijgerkatje 14 augustus 1843 (als geschenk?) naar Artis te zijn gezonden. 

39 Advertenties gevonden in de UPS, 4 jan. 1841 en 22okt. 1845. Voorts maakte diezelfde krant van 28 april bekend: 'De uren voor eenen 

doorlopenden cursus over de dierkunde zullen door gemelden hoogleeraar nader bepaald worden'. 

40 In zijn brief geeft Van Lidth de Jeude de datum 21 mei 1844 en als tijd halfzeven. Helaas kon het concert -wegens de slechte weer

somstandigheden - niet doorgaan en werd het een week uitgesteld, naar woensdag 29 mei. Het schijnt overigens niet het eerste 

concert te zijn geweest dat in de Tuin plaats vond, want in de UPS van maart 1841 lezen we: 'Zoölogische Sociëteit. Aan de HH leden 

wordt bericht dat de Tuinen Dingsdag den 25 dezer des avonds zullen verlicht worden, en de muzijk zich zal doen hooren'. 

41 Het is niet duidelijk welke Stumpft hier bedoeld wordt. In 1857 vond een Artis-concert plaats o.l.v. W. Stumpft, waarbij een werk van 

C. Stumpft ten gehore werd gebracht; in 1859 vonden daar concerten plaats o.l.v. J. Eduard Stumpft. Nog weer later leidde W. 

Stumpft het orkest van het Paleis voor Volksvlijt en tussen 1867 en 1874 organiseerde W. Stumpft vrijwel alle Artis-concerten, zie het 

betreffende hoofdstuk in Smit, 1988. 

42 C.vonder Finck gaf in 1850 ook leiding aan de Artis-concerten. Over het recht van Mej. Van Leeuwen om evenementen in de Tuin te 

mogen verzorgen, ook nadat de tuin officieel in handen van Van Lidth de Jeude was overgegaan, zie noot 13. 
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43 Zo meldt de UPS van 28 april 1845, dat de 'Kastelein der Sociëteit alle Zondag avonden de leden van 6-10 uur op eene goede 

Harmonie-Muzijk zal onthalen' en in een ander nummer van deze krant kondigde hij aan de eer te hebben 'aan de HH leden te 

berigten, dat hij voor zijne rekening een Groot Concert zal geven op Vrijdag den 25. July [1845] des avonds ten negen ure'. 

44 Westerman toonde zich in zijn reactie gaarne bereid zijn medebestuurders voor te stellen enkele voorwerpen uit het 

Cenootschapsmuseum voor deze tentoonstelling af te staan en hij vroeg, met het oog daarop, Van Lidth de Jeude om nadere inlich

tingen inzake beveiliging van de voorwerpen ta.v. het publiek, eventuele beschikbaarheid van vitrines, beschikbare ruimte, etc. 

Verder ontbreekt elk spoor betreffende een eventuele deelname van de zijde van Natura Artis Magistra. 

45 Er zijn tijdens de Nijverheidstentoonstelling waarschijnlijk wel meer concerten op het terrein van de de Zoöologische Sociëteit uit

gevoerd, maar allen stonden zij dan wel onder leidingvan J. Eduard Stumpft en werden uitgevoerd door het'Frascati-orkest'. 

46 Geciteerd uit Van Cittert-Eymers, 1979,139. 

47 Volgens het Verslag nopens den Staat der Hooge, Middelbare en Lagere Scholen over 1825, zie Mac Lean, 1975, 95. Volgens diezelfde 

bron (83) waren de Kabinetten van Natuurlijke Historie en Anatomie der Utrechtse Universiteit toentertijd ondergebracht in de 

vroegere Stads-Schermschool, annex de zgn. Statenkamer, in 1815 aan de Hogeschool afgestaan. In 1816 was het kabinet van anato

mische preparaten van prof. Jan Bleuland (1756-1838) aangekocht en waren Bleuland en prof. N.C. de Fremery (1770-1844) tot beheer

ders van beide kabinetten benoemd en niet Van Lidth de Jeude, die hoogleraar inde dierkunde was. 

48 Boeseman, 1970,190. 

49 Van Cittert-Eymers, 1979,138. Volgens deze bron was er nog een tweede reden voor de verkoop van de verzameling, nl. 'omdat mijn 

diep ongelukkige omstandigheden een spoedige afdoening van zaken vorderen'. Het betrof hier het overlijden van zijn eerste echt

genote op 16 september 1835. 

50 Het moet uitgesloten worden geacht dat Temminck de verzameling van Van Lidth de Jeude niet zou kennen. Temmincks onwil 

(Boeseman, 1970,190-192) wordt duidelijk uit een citaat bij Van Cittert-Eymers, 1979,138. In zijn advies aan de Koning schreef de 

Minister namelijk dat de aankoop van de verzameling-Van Lidth de Jeude door het Rijk niet gewenst was, met als belangrijkste 

argument: 'omdat de verzameling der Natuurlijke Historie bij die Hooge School (de Utrechtse) vrijwel schijnt te voldoen aan het 

oogmerk waartoe zij aldaar bestemd is, te weten, om te dienen als hulpmiddel bij het onderwijs, terwijl het de bedoeling nimmer 

zijn kan om die verzamelingen bij de andere Hooge Scholen tot gelijke volledigheid en uitgebreidheid als 's Rijks Museum van 

Natuurlijke Historie te Leyden, het welk onder de inrigtingen van dien aard hier te lande den eersten rang moet blijven 

bekleden'.Beter dan met Temminck waren Van Lidth de Jeudes contacten met de tweede man van het Rijksmuseum, Herman 

Schlegel (1804-1884), Temmincks opvolger, die, zoals we reeds zagen, met Van Lidth de Jeudes stiefdochter was gehuwd. 

51 Het Museum-Van Lidth de Jeude bestond uit vier afdelingen: Zoogdieren, Vogels, Reptielen en Vissen. Over de aantallen en verdere 

bijzonderheden der voorwerpen, zal meer worden gezegd als de veiling van 1858 ter sprake komt. 

52 Tot het Kabinet-Draak behoorde een walvisskelet, dat te groot was voor de beschikbare ruimte; het werd in 1839, met goedvinden 

van het bestuur van Natura Artis Magistra, voor ƒ 3000.- aan Van Lidth de Jeude verkocht. 

53 Boeseman, 1970,184-187. Willem V bezat een uitgebreide menagerie en een zeer waardevol kabinet; beide werden als oorlogsbuit 

door de Fransen in 1795 mee naar Parijs genomen. Een relatief klein gedeelte van het kabinet is aan deze transactie ontsnapt en in 

de handen van Van Klinkenberg terecht gekomen. De naar Parijs afgevoerde voorwerpen uit het kabinet zijn na de Franse bezetting 

overigens goeddeels weer naar Nederland teruggekeerd en daar, als een schenking van Koning Willem I, in het Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie te Leiden ondergebracht. Zie voor meer details Engel's List, nr. 1142 (Smit e.a., 1986); Lunsing Scheurleer, 1967, 9-

50; Lemire, 1994, 87-114. 

54 Vooral door de aankoop van dit kabinet was de waarde van Van Lidth de Jeudes verzameling zeer toegenomen. In de Artis-biblio-

theek bevindt zich een Uittreksel van de uitvoerige catalogus van het museum van Cl. van Klinkenberg te Utrecht, 1839,10 pp. Zie 

Engel's List, nr. 822 (Smit e.a., 1986). Boeseman, 1970, 187-189 geeft het volgende overzicht van Van Klinkenbergs kabinet: 

Zoogdieren, 139 opgezet, 256 op liquor, 145 skeletten en 189 schedels, totaal 729 voorwerpen; Vogels, 350 opgezet, 70 op liquor, 61 

skeletten en 189 schedels, totaal 514 voorwerpen; Reptielen, 16 opgezet, 380 op liquor, 37 skeletten, 14 schedels en 14 schilden, totaal 

461 voorwerpen; Amfibieën, 50 en Vissen, 350 voorwerpen; Mollusken 4463 droge voorwerpen en 120 op liquor, totaal 4583 voor

werpen; Gelede Dieren 3016 droge voorwerpen en 222 op liquor, totaal 2239 vboorwerpen; Lagere Dieren, 263 voorwerpen, geeft in 

totaal n.920 voorwerpen. 

55 Het kabinet-Draak is voor korte tijd in het bezit geweest van Natura Artis Magistra. Bij het overname-contract werd o.m. bepaald 

dat Draak directeur van het Genootschap zou worden. Deze verbintenis liep uit op een grote mislukking en reeds in 1840 werd Draak 

ontslagen. Als gevolg van een andere bepaling in het contract viel het Kabinet toen weer terug aan Draak, waarna het door hem aan 

Van Lidth de Jeude werd verkocht. De collectie schijnt overigens eerst in 1847 van Amsterdam naar Utrecht te zijn overgebracht, 

zoals blijkt uiteen brief van Van Lidth de Jeude aan Westerman van 6 juni 1847: 'want pp dien dag (10 juni a.s.) heeft de inscheping 

plaats der Naturalia, welke ik van de Hr. Draak gekocht heb'. Op de relatie tussen Draak en het Genootschap Natura Artis Magistra 

hopen we in een aparte publicatie terug te komen. 

56 Zie Engel's List, nr. 278 (Smit e.a., 1986) en Boeseman, 1970,192. Op die pagina noemt Boeseman ook nog Solomon Muller als leve

rancier. Deze was tussen 1825 en 1837 lid van de Natuurkundige Commissie en een van de belangrijkste verzamelaars voor het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. De taak van de Natuurkundige Commissie was nl. in Oost-lndië materiaal te verza

melen ten behoeve van dit museum. 

57 Bedoeld werd Nicolaas Cornells de Fremery (1770-1844), hoogleraar in de Geneeskunde te Utrecht en een der beheerders van de 

natuur-historische collectie van die Universiteit (vgl. noot 47). Het is niet waarschijnlijk dat de koop is doorgegaan, want, volgens 

Engel's List, nr. 493 (Smit e.a., 1986), werd de collectie op 1 juli 1856 te Utrecht verkocht. 

58 Er zijn aanwijzingen dat er af en toe ruil heeft plaats gevonden; zo schreef Westerman bijv. in een van zijn brieven op bezoek te wil

len komen, om over de ruil van enkele voorwerpen te praten, maar onduidelijk is, of die onderhandelingen plaats hebben gevonden 

of tot enig resultaat hebben geleid. 
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59 Zijn beide stiefdochters; ook blijkt uit deze passage de betrokkenheid van Mevr. Van Lidth deJeudebij het werk van haar man en dat 

werpt tevens een zeker licht op haar handelwijze bij de hierboven besproken transacties rondom de menagerie. 

60 Het is onbekend om welke exemplaren het hier gaat; ook zijn er geen aanwijzingen gevonden over enige afspraak hieromtrent. 

61 In september 1846 bracht de vermaarde Engelse conchylioloog Hugh Cummings een bezoek aan de collecties van Natura Artis 

Magistra, met de bedoeling de belangrijkste Nederlandse schelpenverzamelingen in ogenschouw te nemen. Westerman schreef 

naar aanleiding van dat bezoek aan Van Lidth de Jeude de volgende aanbeveling: 'Hoewel nu wetenschappelijke mannen geene 

aanbeveling van oningewijden noodig hebben, scheen de Heer Cumming bijzonder gesteld op eenige woorden van aanbeveling. 

Volgaarne voldoe ik aan dien wensch in de overtuiging dat Uw Hooggel. door den bezoeker uren van genot en zelfvoldoening sma

ken zult. Zij alleen toch die de moeijelijkheden en zorgen kennen die vereischt worden dergelijke verzamelingen als de uwe bijeen te 

brengen, kunnen den verzamelaar waardeeren...'. 

62 Volgens Artikel 21 van de Statuten, vgl. noot 9. Blijkbaar was het aantal leden ook niet groot genoeg om de Sociëteit van de onder

gang te kunnen redden. Waarschijnlijk is de ontbinding van Naturae et Artibus aan de sluiting van de Tuin voorafgegaan, want vol

gens Van Cittert-Eymers, 1979, 140, vindt men in de Utrechtsche Voiks-Almanak van 1850 nog wel de Tuin, maar niet meer de 

Sociëteit vermeld. 

63 Deze drie delen komen overeen met de stukken zoals die zijn aangekocht van resp. Inckel.de Erven Bleulanden Emmerik, zie hiervoor. 

64 Bekend als sectie A, gemeente Abstede, nrs. 1499 (huis en erf) en 1500 (tuin). Het is het van A.E. Inckel gekochte perceel, op het hypo

theek-kantoor ingeschreven 16 febr. 1839, deel 3, nr. 70 (notaris Stevens). 

65 Dit perceel was in 1839 (op de veiling) gekocht van de Erven Bleuland en op 22 mei van dat jaar overgeschreven ten kantore van 

hypotheken in deel 6, nr. 28 (notaris Van Ommeren). Opvallend is dat Van Lidth de Jeude, hoewel hij toch al wel plannen tot 

opheffing in het hoofd moet hebben gehad, het werk aan zowel de Sociëteitszaal (ten vorige jare geheel vernieuwd) als aan dit 

'onlangs nieuw getimmerd Gebouw' heeft laten uitvoeren. 

66 Dit perceel werd 2 mei 1842 gekocht van H. Van Emmerik en overgeschreven ten kantore van hypotheken, 4 mei 1842, deel 5, nr. 46. 

67 Voor het eerste perceel was ƒ 21.500.-, voor het tweede en derde samen ƒ 29.500.- geboden. Van Lidth de Jeude had bedongen dat 

aan het slot van de veiling, na een pauze van een half uur, de drie percelen samen nog eens te koop zouden worden aangeboden en 

als zij niet zouden worden afgemijnd, hij het recht zou hebben de verkoop af te gelasten. Toen de veilingmeester na de pauze het 

geheel voor ƒ 51.000.- inzette en niemand afmijnde, werden de provisionele kopers van hun bod ontslagen (HUA, Notariële archie

ven, U 293doi7, R nrs 2190 en 2194). 

68 HUA, GAU, 577 (947). Een kladje uit ca. 1884 geeft dat commissarissen van de Sociëteit 'De Vriendschap' de sedert driejaren geheel 

verlaten gebouwen en tuinen van Van Lidth de Jeude hebben gehuurd. Van Cittert-Eymers, 1979,140, geeft dat het gebouw in 1855 is 

overgegaan in de handen van twee sociëteiten: Sic Semper en De Vriendschap en geeft als bron: Struick, 334. De huur gold uitslui

tend voor de zomermaanden. Van beide sociëteiten was De Muralt (vgl. noot 12) commissaris. De Oranjesociëteit Sic Semper was in 

1775 opgericht en was een sociëteit van deftige patriciërs; de herensociëteit De Vriendschap werd omstreeks 1803 door vooraan

staande patriotten opgericht en had een meer deftig burgerlijk karakter (Hulzen, Van, 1979,83). 

69 Wap, 1860 (sectie Tivoli, 2) schrijft hierover: 'De voorlaatste bestemming van het Park-Tivoli en der naast-aangelegen Buiten-

Sociëteits-lokalen was eene Zoölogische Sociëteit, waarvan den thans Emiritus-Hoogleeraar, Dr. Van Lidth de Jeude, als Directeur en 

Eigenaar, de eer der Stichting toekomt, en welke achtenswaardige Geleerde, voor weinige jaren, zelf nog aldaar zijne woning geves

tigd had, in 't middelpunt eener verzameling van meer dan zestig-duizend stuks zoölogische voorwerpen, zeker, de rijkste Collectie, 

die ooit in particulier eigendom heeft berust, doch welk prachtig Museum thans uit-een zal geraaken ...' Een vraag blijft nog in hoe

verre de in noot 65 genoemde nieuwbouwplannen in verband stonden met een eventueel reeds voorziene opheffing van de 

Zoölogische Sociëteit. 

70 De meeste gegevens over de verdere geschiedenis van Tivoli werden ontleend aan het artikel van Van der Meuten, 1983, waarin nog 

veel meer bijzonderheden betreffende het lot van Tivoli worden vermeld. 

71 De beschrijving is gebaseerd op een handschrift, aanwezig in de Artis-bibliotheek. Het is door Van Lidth de Jeude zelf geschreven en, 

in vergelijking met de brieven in het archief, in het wat onzekere handschrift van een ouder iemand. Van de meeste secties komen 

vier, vrijwel identieke versies voor. In grote lijnen zal de tekst overeenkomen met het door Boeseman genoemde exemplaar 

(Boeseman, 1970,191), aanwezig in het Leidse Rijksmuseum; in elk geval worden in alle versies dezelfde aantallen voorwerpen gege

ven. 

72 Alle opgezette voorwerpen waren met arsenicale zeep tegen bederf behandeld. Zij waren opgezet door J.F. ter Meer, préparateur 

van het Leidse Rijksmuseum, en door de Utrechtse préparateurs W. Kenting en L. van der Wurff. Alle drie verichtten zij ook veel pre-

parateurswerk voor Natura Artis Magistra. 

73 In zijn toelichting schreef Van Lidth de Jeude, dat Schlegel misschien eerst enige stukken hieruit voor het Leidse Rijksmuseum zou 

kunnen selecteren, waarna het overige materiaal tussen Utrecht en Groningen zou kunnen worden verdeeld. Vele van de dan nog 

overblijvende doubletten zouden geschikt kunnen zijn om te worden ontleed. Van Lidth de Jeude beschouwde dit onderdeel van zijn 

Museum als zeer waardevol. 

74 155 blz. Exemplaar in de Artis-bibliotheek. De veiling vond plaats in 'la salle de l'édifice de Musis sacrum'in Arnhem. 

75 Boeseman, 1970,193-195, toonde aan dat veel van de verkochte voorwerpen in het British Museum of Natural History terecht zijn 

gekomen en dat de bekende Amsterdamse naturaliënhandeiaar G.A. Frank 34 zoogdieren en 80 vogels heeft gekocht; Frank leverde 

aan vele musea, o.a. die van Leiden en Londen en ook aan Natura Artis Magistra. 

76 Gegevens ontleend aan Boeseman, 1970,196. 

77 Voor meer details, zie Boeseman, 1970,197-199. Zie ook Van Benthem Jutting, 1939,212; veel informatie over de schelpenverzameling 

van Van Lidth de Jeude is te vinden in: Van der Bijl, 1992, i.h.b. 135-138. 

78 78 blz. Exemplaar Artis-bibliotheek. De veiling vond plaats 'dans les Salles du Muséum, Witte-vrouwen Cingel, près de Tivoli, à 

Utrecht'. 
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79 Boeseman,i97°. 199 
80 Exemplaar Artis-bibliotheek. De veiling vond plaats in 'le Libraire Frederik Muller à Amsterdam, Heerengracht'. 

81 Volgens een noot bij Boeseman, 1970,188, mag worden verondersteld, dat beide exemplaren het eigendom zijn geweest van stad

houder Willem V; zij kwamen via het kabinet-Van Klinkenberg in het bezit van Van Lidth de Jeude en bevinden zich thans in de Artis-

bibliotheek. Ook de beroemde tekening van Petrus Camper van de jonge olifanten Hans en Parkie uit de menagerie van Willem V 

bevond zich in de nalatenschap van Van Lidth de Jeude, zie Van Bruggen en Pieters, 1990. In de duurdere antiquariaten duiken nog 

steeds kostbaarheden op, die eens tot de bibliotheek van Van Lidth de Jeude hebben behoord, bijv. een vroege editie van Jan 

Swammerdam's Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica... uit 1717 ('The book is enclosed in a fine cloth case, adding to the 

value of this handsome copy'), voor de prijs van $ 750.-. Een zeer kostbare aanbieding: Samuel Fallours, Album of paintings oflndo-

Pacific tropicalfisb and crustaceans, Amboina, ca. 1710, voor niet minder dan 80.000 Engelse Ponden. 

82 Zie Pieters, 1990, in het bijzonder 91. 

83 Catalogus Bibliotheek-Van tidth de Jeude, 1866, 91, nr. 79. 

17. De jonge Indische olifanten Hans en Parkie, behorend tot de menagerie van stadhouder Willem V. Tekening door Petrus Camper, 

J7S6, vroeger deel uitmakend van de bibliotheek van Th.C. van Lidth de Jeude, nu toebehorend aan de Artis Bibliotheek. 
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