
Cyrtanthus elatus 

WERELDBOL 

Kaapse planten kijken 
in Amsterdamse Hortus 
Plantentuinen vormen een 

interessante bron van vernieu-

wing voor de bloembollensec-

tor. Peter Knippels bezocht de 

afgelopen jaren een aantal van 

deze tuinen in binnen- en bui-

tenland. Dit keer staat de Hor-

tus botanicus in Amsterdam 

centraal. 
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De Hortus Botanicus aan de Plantage 
Middenlaan in Amsterdam is in 1682 
opgericht door Jan Commelin en Joan 

Huydecoper van Maarsseveen. Zij zijn ook de 
eerste bestuurders. De geschiedenis van een 
hortus in onze hoofdstad gaat terug tot 1638. 
In dit jaar wordt de Reguliershof gesticht, een 
Hortus Medicus voor artsen en apothekers. 
In 1646 wordt Johannes Snippendaal (1616- 
1670) prefect. Hij brengt de gehele collectie 
van de Hortus in kaart. Die telt op dat moment 
796 verschillende plantensoorten. Hij schrijft 
hiermee de eerste catalogus van de Hortus 
Medicus Amsterdam. We komen Snippendaal 
nog een keer tegen. De hortus draait met winst 
door de productie en verkoop van inheemse 
kruiden en door het opkweken en verhande-
len van exoten. De winst komt ten goede aan 
het stadsbestuur. In 1664 wordt de hortus ver-
plaatst naar het Binnengasthuisterrein. 
De heren Commelin en Huydecoper kopen 
na de oprichting in 1682 twee jaar later de eer-
ste planten. Spoedig komen de eerste plan-
ten uit de toenmalige overzeese gebiedsdelen 
Kaap-kolonie en Suriname, en uit Japan. De 
hortus specialiseert zich onder andere in plan-
ten uit zuidelijk Afrika. 

BIJNA OPGEHEVEN 
In zijn bestaan heeft de hortus roerige perio-
den doorgemaakt. Tijdens de Franse bezetting 
wil Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse 
vorst Napoleon Bonaparte en Koning van Hol-
land, de hortus uitbreiden met een dierentuin. 
Dit gaat uiteindelijk niet door. Het is wel de eer-
ste aanzet voor Artis. In de jaren tachtig van de 

20e eeuw wil de Universiteit van Amsterdam 
de hortus sluiten. Uit wetenschappelijk oog-
punt is er geen behoefte meer om de hortus in 
stand te houden. De Vrienden van de Hortus 
weten de tuin te behouden. Sinds 1990 staat de 
tuin los van de UvA. 
Aan de hortus is een groot aantal bekende 
botanici verbonden geweest, denk aan Gaspar 
Commelin (1668-1731), Johannes Burman 
(1706-1779) en Hugo de Vries (1848-1935). 

VEEL KAAPSE PLANTEN 
Nadat u door de toegang bent, kunt u kiezen: 
linksom of rechtsom. Ik ga altijd rechtsom, 
startend in de drieklimatenkas. Deze in 1993 
gebouwde kas bestaat uit drie delen: tropen, 
subtropen en woestijn. Voordat ik deze kas 
inloop, ga ik eerst even langs de collectie plan-
ten uit Japan, onder andere verzameld door 
Carl Peter Thunberg. De collectie van Japan-
se planten, met onder andere Iris japonica en 
Liriope spicata, vindt u tussen de drie klimaten-
kas en het café. Ik vind de planten hier er wat 
verloren bij staan. Als u hierna de kas inloopt, 
loopt u het deel in dat aandacht besteedt aan 
subtropische flora, onder andere fijnbos uit 
Zuid-Afrika. Naast Clivia miniata en C. nobi-
lis, Agapanthus, Protea en Leucadendron staat 
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een bloeiende Cyrtanthus elatus, Dietes iri-
dioides of Gerbera. Met zevensmijlslaarzen 
door de flora van Zuid-Afrika. Vanuit dit deel 
loopt u het woestijngedeelte in. Ook hier aan-
dacht voor succulenten en bolgewassen uit 
Zuid-Afrika, in het bijzonder in het noordwes-
ten van het land gelegen Namaqualand. Hier 
staat naast de kokerboom (Moe dichotoma) 
onder andere Lachenalia en Veltheimia brac-
teata. In het derde kasdeel staat het tropisch 
oerwoud centraal, met enkele bolgewassen 
waaronder Eucharis sanderi var. multiflora. 

Weer buiten gekomen, kunt u kiezen: rechtsom 
of rechtdoor. Rechtsom voert de route u langs 
de vleesetende planten, de palmenkas uit 1912 
met palmen en Cycadeeën (palmvarens), de 
Ideine kasjes en tot slot de Snippendaaltuin. Als 
u rechtdoor uit de drie klimatenkas bent gelo-
pen, loopt u direct naar deze tuin. Deze tuin is 
in 2007 aangelegd als laatste stap van een pro-
ject waarin de eerste catalogus van de hortus, 
van de hand van Johannes Snippendaal, is ver-
taald. Vertalen, want de catalogus uit 1646 is 
van voor Linnaeus, dus met beschrijvingen in 
plaats van geslacht- en soortnamen. De Hor-
tus heeft de planten uit de catalogus in recht-
hoekige bedden geplant. Ik vind het mooi om 
hier een bankje op te zoeken en alles op me in 
te laten werken. Het gaat immers om meer dan 
375 jaar geschiedenis. Je kijkt uit op 19e eeuw-
se panden met hoge ramen. Ik stel me voor dat 
Hugo de Vries, J.H. Wakker en Willem de Mol 
hier hun werkplek hebben gehad en nu over 
mijn schouder meekijken. 
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