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DE DOOS VAN PANDORA 

EEN HERINNERING AAN DE ZIJDETEELT IN 
NEDERLAND 

Peter de Clercq' 

In het depot van het Museum Boerhaave bevindt 
zich een ondiepe vitrinekast van 140 centimeter 
hoogte, met een dun glazen front en gevat in een 
goudbeschilderde lijst. Op de achterwand is tegen 
een witte papieren achtergrond een symmetrische 
opstelling aangebracht van zijderups-cocons en 
enkele aan zijden linten opgehangen strengen af-
gehaspelde zijde. Een in de kast aangebracht hand
geschreven etiket vermeldt: 

Nederlandsche Zijdeteelt van/Culture of Silk in the 
Netherlands from/Culture de Soie Néerlandaise de 
Aarnout Jacobus van Eijndhoven a Empe (Brummen) 
bij Zutphen, Prov. Gelderland 
Bekroond niet de Gouden en Zilveren Medailles der 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Mij
verheid te Haarlem in 1845 en 1848 

Bij de cocons is een goudgebiest rond etiketje 'no. 
1' aangebracht, bij de strengen afgehaspelde zijde 
vermelden zulke etiketten 'no. 2' tot en met 'no, 7'. 
Kennelijk was er een verklarende tekst bij de vitri
ne, maar die is niet bewaard. 

Kast en inhoud zijn niet meer zo fris als ze ander
halve eeuw geleden zullen zijn geweest, maar dat 
maakt het voorwerp niet minder intrigerend. 
Waartoe diende deze kunstzinnige staalkaart van 
Van Eyndhovens zijdeteelt? Als inzending op een 
van de nijverheidstentoonstellingen waaraan de 
latere negentiende eeuw zo rijk was? Het drietalige 
etiket suggereert in elk geval een internationaal 
publiek. Gegevens over de herkomst van de kast 
ontbreken, maar het is mogelijk dat hij afkomstig is 
van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura 
Artis Magistra te Amsterdam, beter' bekend als 
Artis. Zoals we zullen zien, bevond zich in de late 
negentiende eeuw in een van de museumzalen 
aldaar een opstelling over de zijdeteelt van Van 
Eyndhoven. Misschien is de kast daarvan een on
derdeel geweest. Hoewel er stukjes in de puzzel 

ontbreken, leek me de zaak boeiend genoeg om 
hier nader in te gaan op dit verborgen museum
stuk. 

Van Eyndhoven als zijdeteler 
Bij de productie van natuurzijde laat men rupsen 
van een geschikte vlindersoort - gewoonlijk de 
Chinese zijdevlinder {Bombyx morï) - zich voleten 
met ongelofelijke hoeveelheden moerbeibladeren. 
Zodra ze zich hebben verpopt, wordt het menens. 
Voordat de vlinder uit de cocon zou breken en 
daarmee het kostbare omhulsel zou beschadigen, 
wordt de pop gedood met hete lucht. In heet water 
wordt dan de gom opgelost, waarna de zijdedraad 
kan worden afgehaspeld. 

Oorspronkelijk kwamen zijden stoffen uit Azië 
op de Europese markt via de befaamde zijderoute. 
Gezien de hoge prijs groeide in Europa de behoefte 
om zelfde grondstof te gaan produceren, wat voor
al in Italië en later ook in Frankrijk een succes 
werd. Ons land kende van omstreeks 1585 tot om
streeks 1750 een belangrijke zijdenijverheid, met 
ruime export van zijden garens en stoffen. Dit was 
echter zuiver een verwerkende industrie, de ruwe 
zijde werd geïmporteerd. Geen wonder dat onder
nemende lieden pogingen ondernamen de zijde
rups in eigen land te gaan exploiteren. In 1610 ver
leenden de Staten-Generaal aan de uit Frankrijk 
afkomstige koopman Jean Ie Bat te Haarlem oc
trooi om moerbeiplanten in te voeren en de zijde
teelt te introduceren. Boven de experimentele fase 
kwam hij echter nauwelijks uit. En alle aanmoedi
gingen, prijsvragen en bekroningen ten spijt geldt 
dit in feite voor alle Nederlanders die gedurende de 
volgende drie eeuwen in zijn voetsporen zouden 
volgen. Sommige ondernemingen hielden het en
kele decennia vol, maar op de lange duur wist nie
mand tot een lonende exploitatie te komen. De 
moerbei wilde in ons land weliswaar best groeien, 
maar de weersomstandigheden en grote tempera
tuurschommelingen bleken toch te ongunstig voor 
de delicate timing van het gehele proces. De econo
misch historicus H.F.J.M, van den Eerenbeemt 
heeft uitgebreid de vele pogingen beschreven die in 
ons land vanaf de zeventiende eeuw zijn onderno
men om een inheemse zijdeteelt van de grond te 

' Dr. P.R. de Clercq, Museum Boerhaave, Postbus 11280, 2301 EG Leiden. Met dank aan Henriëtte Plantenga, die 
in Artis de Historische Kamer beheert, en Florence Pieters, conservator van de Artis-bibliotheek, voor het mee-
zoeken naar aanknopingspunten in Artis. 
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De kunstzinnige staalkaart van Van Eyndhovens zijdeteelt. Foto; Tom Haartsen 
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krijgen. De Gelderse onderneming van Van Eynd
hoven was er één in een hele reeks doodlopende 
initiatieven.' 

De Amsterdamse jurist Aarnout Jacobus van Eynd
hoven stierf in i86i; zijn geboortejaar is mij onbe
kend. Vanaf 1835 heeft hij zich aan de zijdeteelt 
gewijd op het buitengoed 'Empe' onder Zutphen. 
Deze keuze was geen toevallige. Van 1765 tot zijn 
emigratie naar de Verenigde Staten van Amerika in 
1781 had zich daar een andere jurist, Willem Hendrik 
van Hasselt, met betrekkelijk groot succes aan de 
zijdeteelt gewaagd.- Van Eyndhoven betrok zijn 
moerbeigewas deels uit Noord-Brabant, maar maak
te ook gebruik van de bomen die Van Hasselt zeven
tig jaar tevoren had geplant. Voor de verzorging 
van de rupsen liet Van Eyndhoven een speciaal 
doelmatig ingericht gebouw neerzetten. Ook leerde 
hij het moeilijke proces van het afhaspelen van de 
zijdecocons tot in de perfectie. Dat hij door dit alles 
uitstekende zijdedraad verkreeg, mag blijken uit de 
in het etiket in de vitrine genoemde bekroningen 
van zijn inzendingen aan de Nederlandsche Maat
schappij ter Bevordering van Nijverheid. Een Haar
lemse fabrikant van naai- en werkzijde te Haarlem, 
die de aan de Maatschappij ingezonden zijde ter 
beoordeling kreeg, verklaarde dat deze hem was 
'gebleken te zijn van eene uitmuntende hoedanig
heid en met de beste buitenlandsche te kunnen 
wedijveren'.-' 

Toch zag Van E)'ndhoven zelf als geen ander de 
beperkingen van zijn onderneming. De opbreng
sten bleven te gering om te kunnen spreken van 
een commercieel opgezette productie. De tak van 
bedrijvigheid was nog steeds niet boven het begin
stadium uitgekomen, stelde hij zelf, 'en nog geens
zins onder de landlieden, waarvoor zij eigenlijk 
bestemd is, in werking'.*' 

1. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in 
Nederland ije-ioe eeuw (Tilburg 1993) m.n. 57-59. Een voorstudie van dezelfde schrijver is 'Zijdeteelt in 
Gelderland', Spiegel Historiael 10 (1975) 594-601. 

2. Voor de episode Van Hasselt zie; Van den Eerenbeemt (n. 1), Op zoek, 20-45. 
3. Deze verklaring is afgedrukt achter .\.]. van Eyndhoven, 'Opvoeding van zijdewormen'. Tijdschrift ter bevor

dering van Nijverheid 13 {1849) 159-171. 
4. Geciteerd uit; Van den Eerenbeemt (n. 1), Op zoek, 58. 
5. P. Smit e.a., eds., Hendrik Engel's alphabetical list of Dutch zoological cabinets and menageries, le ed. (Amster

dam 1986) 84. 
6. A. Gijzen, 's Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (Leiden 1938) 164-166. 
7. II.C. Sepp], Beschouwing der Wonderen Gods, in de niinstgeachte Schepselen. Of Nederlandsche insecten j...] 

Volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekent, in 't koper gebracht en gekleurd, door 
Jan Christiaan Sepp. Te Amsterdam, By l.C. Sepp, 8 delen, 1762-1860. De zijdeworm {Bombyx mori) is beschreven 
in deel VI (1843) 9-30, onder gebruikmaking van mededelingen en tekeningen van Van Ej-ndhoven. Voor een 
overzicht van alle bijdragen van Van Eyndhoven zie; Engel (n. 5). 

Van Eyndhoven als etitomoloog 
De overgave waarmee Van Eyndhoven zich aan de 
zijdeteelt wijdde, was zeker niet alleen ingegeven 
door de wens zelf rijk te worden of - het meer 
nobele motief- een nieuwe bron van werkgelegen
heid voor zijn landgenoten te ontwikkelen. Min
stens zo belangrijk - en datzelfde had ook voor Van 
Hasseh al gegolden - was zijn wetenschappelijke 
belangstelling voor de kleine productieve diertjes 
zelf. Hij was een entomoloog van enige naam.' In 
de loop der jaren bracht hij, mede door aankoop 
van andere privé-coUecties, een uitgebreide verza
meling insecten bijeen. In oktober 1861, kort na 
zijn dood, is deze in het openbaar verkocht; een 
geannoteerd exemplaar van de veilingcatalogus is 
in de Artis-bibliotheek. Eerder dat jaar had zijn 
weduwe de verzameling in haar geheel te koop aan
geboden aan het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden; in haar brief sprak zij van negen 
kasten met totaal 665 laden, bevattende vooral 
vlinders van binnen en buiten Europa. Museum
directeur Herman Schlegel wilde er echter niet aan. 
Op de veiling heeft het museum niettemin grote 
delen gekocht, tot tevredenheid van de conservator 
entomologie, Samuel Constant Snellen van 
Vollenhoven.'' Als correspondent van de Amster
damse entomoloog en uitgever Jan Christiaan Sepp 
droeg Van Eyndhoven met vele waarnemingen en 
eigenhandige tekeningen belangrijk bij aan Sepps 
veeldelige Beschouwing der Wonderen Gods, in de 
minstgeachte Schepselen. Of Nederlandsche insecten, 
de belangrijkste publicatie over Nederlandse lepid-
optera. En zijn bijdrage had zeker niet alleen 
betrekking op de zijderups of zijdeworm [Bombyx 
mori)/ 
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Het bibliotheekgebouw aan de Plantage Middenlaan, waarin ook de zijdeteeltopstelling van Van Eyndhoven was 
ondergebracht. Litho uit het laarhockje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (1868). 
Foto; Artis-bibliotheek, Universiteit van Amsterdam 

Van Eyndhoven en Artis 
Over de geschiedenis van onze oudste dierentuin, 
opgericht in 1838 als het Genootschap 'Natura Artis 
Magistra', is heel wat gepubliceerd.* Het is daar
door algemeen bekend dat Artis behalve levende 
have ook altijd opgezette of anderszins geconser
veerde dieren heeft verzameld, evenals voorwerpen 
uit de levenloze natuur, zoals ertsen en mineralen, 
en zelfs etnografica. Een beschrijving door R.T. 
Maitland van de bezittingen van Artis, geschreven 
bij het vijftigjarig jubileum,'* laat zien welke om
vangrijke museale collecties men ruim een eeuw 
geleden in de verschillende gebouwen in de tuin 
aantrof. Een heel gevarieerde inhoud had bijvoor
beeld het langgerekte gebouw aan de Plantage 
Middenlaan, dat vanaf 1868 verrees naar ontwerp 

van de bekende Amsterdamse architekt G.B. Salm. 
In het meest rechtse gedeelte, van de .straat gezien, 
vond de kostbare boekerij een passend onderkomen; 
nog altijd is de Artis-bibliotheek er gevestigd.'" 

Van daar uit kwam men in het Faunagebouw, 
waarin het Museum voor Japansche Zeldzaam-
beden en het Museum voor Nederlandsche Dieren 
waren ondergebracht. Vooral vogels - opgezette 
exemplaren, maar ook zo'n honderd nesten en 
ruim duizend eieren - en schelpen waren er goed 
vertegenwoordigd. Tevens was er de insectenverza
meling, verspreid over drie kamers met respectie
velijk torren, Europese vlinders en vlinders uit de 
overige werelddelen. Maitland, verzot op cijfers, 
rekent de lezer voor hoeveel het er wel waren. De 
in totaal 920 insecten-laadjes 'alle naast elkaar op 

8. Zie onder meer; P. Smit, Artis: een Amsterdamse tuin (Amsterdam 1988), dat zich vooral richt op de periode 
vanaf 1927; over de beginperiode; P. Smit, 'De aankoop van de menagerie van Cornells van Aken door het 
Amsterdamse genootschap "Natura .\rt\s Magistra'", Gewina 19 (1996) 133-152; en de essays over de tuin (door 
J.G. Nieuwendijk) en over de museale collecties (door D. Hillenius en H.E. Coomans) in; Wonen en wetenschap 
in de Plantage. De geschiedenis van een Amsterdamse buurt in driehonderd jaar (Amsterdam 1982) 89-105. 

9. R.T. Maitland, 'Ontstaan, ontwikkeling en bloei van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis 
Magistra" te Amsterdam', Bijdragen tot de Dierkunde. Feestinnnmer uitgegeven bij gelegenheid van het ^o-jarig 
bestaan van het Genootschap (Amsterdam 1888) 1-30. 

10. Florence F.I.M. Pieters, 'The first 150 years of "Artis" and the Artis Library', Bijdragen tot de dierkunde 58 
(1988)1-6. 
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tafels uitgespreid, zouden te zamen eene rij van 400 
tot 500 Meters lengte uitmaken, zijnde bijna de 
geheele lengte van den tuin'." Heel informatief, 
maar het gegeven waar het mij om te doen is, vond 
ik niet hier maar in een wat luchtiger geschreven 
boek over Artis van de hand van dr. J.E. Rombouts, 
dat in hetzelfde jubileumjaar verscheen. 

Tusschen de bibliotheek en het Japansch museum 
bevindt zich een klein kabinetje, waarin vooral twee 
zaken onze aandacht trekken, of liever, waarop ik uw 
aandacht wil vestigen. 
Hebt gij er wel eens van gehoord, dat in ons land 
pogingen zijn aangewend om de zijde-industrie uit te 
oefenen, evenals zulks in het zuiden van Frankrijk 
geschiedt? Waarschiinliik niet, kijk dan eens even in 
die vitrine, daar ziet gij alles wat op de zijde-industrie 
betrekking heeft, bijeengebracht door den Heer A.J. 
van Eindhoven, die zich eenige jaren geleden te Empe 
bij Zutphen op de zijdeteelt heeft toegelegd. Wij zien 
hier de ontwikkeling van den zijdeworm in alle sta
diën, de eitjes, de larven, de cocons, de ruwe zijde en 
daarnaast allerlei artikelen; doekjes, koorden, kwasten, 
enz., van deze inlandsche zijde vervaardigd. Dat de 
zijdecultuur in ons land mogelijk is, heeft de Heer van 
Eindhoven, zooals wij hier zien, afdoende bewezen.'̂  

Het is verleidelijk hierin een beschrijving van onze 
vitrinekast te zien, maar als we Rombouts letterlijk 
mogen nemen was er meer te zien. De kast in het 
Museum Boerhaave bevat immers geen eitjes en 
larven, alleen cocons, en de zijdelinten waaraan de 
ruwe strengen zijn opgehangen vormen het enige 
weefsel. Als de vitrine uit Artis stamt, dan was er 
kennelijk meer. 

Hoe en wanneer het Van Eyndhoven-materiaal 
in Artis belandde, bleek niet te achterhalen. Het 
wordt niet vermeld in de eerder genoemde veiling
catalogus van zijn privé-collectie, en in de lijsten 
van schenkingen aan het museuin bleek het ook 
niet te vinden.'-' Wel leerde de speurtocht dat zich 

naast het Van E)Tidhoven-materiaal nog meer 
proeven van inheemse zijdeteelt in de musea van 
het Genootschap hebben bevonden. In 1858 schonk 
een zekere mevrouw C. Dodge uit Godalming 
'Zijde van zijdewormen door HEd in Engeland ge
kweekt (Bombycis Mori)'. Van eigen bodem kwam, 
naar ik aanneem, de 'Geschiedenis der zijdeteelt 
door een aantal uitmuntende praeperaten |sic| 
aanschouwelijk voorgesteld', waarmee in 1875 de 
mij verder onbekende H.F. Schuurman Schimmel te 
Arnhem het museum verrijkte."" Ook van Willem 
Hendrik van Hasselt, de illustere Gelderse voor
ganger van Van Eyndhoven, was er materiaal. Deze 
had in 1775 een streng door hem gewonnen zijde 
naar de HoUandsche Maatschapij der Weeten-
schappen te Haarlem gezonden, die dit staal op
nam in haar Kabinet van Zeldzaamheden. Een his
toricus binnen de familie wist in 1926 te melden 
dat dit object, 'daar het kabinet over verschillende 
andere inrichtingen verdeeld is, zich thans in het 
gebouw van Artis te Amsterdam bevindt'.'^ 

Waar is al dit materiaal gebleven? We weten het 
niet. De lotgevallen van de Artis-collecties zijn in 
grote lijnen bekend. Veel is bewaard in het Zoö
logisch Museum van de Universiteit van Amster
dam. De etnografica verhuisden in de jaren twintig 
naar het Koloniaal Instituut, het huidige Instituut 
voor de Tropen. En midden in de tuin, in de nok 
van het vroegere Ethnografisch Museum boven de 
rooft'Ogelkooien, is de Historische Kamer van Artis, 
een bonte verzameling voorwerpen en afbeelding
en die tezamen getuigen van ruim anderhalve eeuw 
wetenschappelijk, cultureel en sociaal leven in de 
hoofdstad. Maar wie naar individuele stukken gaat 
zoeken bemerkt dat hij nauwelijks ontgonnen ter
rein betreedt. Gezien de rijke geschiedenis van het 
genootschap is er alle reden te pleiten voor een 
grondige inventarisatie van het erfgoed van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra. Wie neemt het initiatief? 

11. Maitland (n. 9), 'Ontstaan', 22. Over de entomologische verzameling zie ook: Smit (n. 8), Artis, 84-87. 
12. Dr. I.E. Rombouts, Artis. Kijkjes in den dierentuin (Amsterdam 1888) 400-401. 
13. Florence Pieters vlooide de catalogus uit. Henriëtte Plantenga zocht in het Artisarchief (Gemeentearchief 

Amsterdam nr. 395, Particulier .Archief inv.nrs. 1252 e.v.). Helaas bleek juist het handgeschreven Register der 
geschenken in de diergaarde over 1847-1853 te ontbreken; in het Register van dieren en voorwerpen toegezonden aan 
de dierentuin over 1874-1883 staat ook niets. Zelf doorzocht ik de lijsten van schenkingen voor de musea die staan 
afgedrukt in de Jaarboekjes van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, verschenen van 1852 
tot en met 1875. 

14. Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (1858) 99 en (1875) 111. 
15. Het citaat is uit de door Van den Eerenbeemt (n. 1), Op zoek, 262, n. 31 gewezen bron; I.F.B. van Hasselt, 'Een 

merkwaardige figuur uit de 18e eeuw', Mededeelingen der Familievereeniging Van Hasselt i (1926) 41-46 (Konink
lijke Bibliotheek 1077 D 93). Overigens spreekt Van den Eerenbeemt mijns inziens ten onrechte van 'objecten'. Het 
blijkt namelijk niet dat ook de door hem in de tekst (p. 30) genoemde 'exemplaren van vier soorten cocons, name
lijk fijn, halffijn, gesatineerd en dubbel', die Van Hasselt tevens ter opneming in het Kabinet inzond, naar Artis 
zijn overgebracht. 
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