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Zijn zaaiboeken, tuinen en botanische vrienden
Dit boek gaat over een onbekende kant van de beroemde Leidse
arts Herman Boerhaave: zijn leven als plantkundige.
In 1709 werd Boerhaave hoogleraar geneeskunde en kruidkunde, en prefect van de Leidse Hortus Botanicus. Binnen een
jaar had hij een catalogus van alle planten in de Hortus samengesteld.
Gedurende vijftien jaar noteerde hij – in zogenoemde zaaiboeken – alles wat hij zaaide of plantte in de Hortus en later op
Oud-Poelgeest, het landgoed dat hij kocht omdat de Hortus te
klein was voor zijn verzameldrift.
Bioloog Margreet Wesseling ontdekte in deze zaaiboeken een
schat aan nieuwe informatie die zij combineerde met gegevens
uit de vele brieven die Boerhaave schreef. In Boerhaave Botanicus presenteert de auteur een aanvulling op het beeld dat wij
van de arts Boerhaave hebben. U leest over Boerhaave’s botanische vrienden, zoals de Brit William Sherard en Jean Baptiste
Bassand, hofarts te Wenen; over Fransen, Italianen, een Spanjaard en een jonge Zweed. Overal vandaan stuurde dit internationale gezelschap zaden naar Boerhaave.
Bomen hadden Boerhaave’s bijzondere belangstelling. Op OudPoelgeest stichtte hij een arboretum met exotische soorten uit
Noord-Amerika en Oost-Indië, maar ook alle soorten essen en
wilgen die hij maar kon bemachtigen. Carolus Linnaeus, de later beroemd geworden grondlegger van o.a. botanische nomenclatuur, kwam er op bezoek en noemde het een waar paradijs.
Boerhaave Botanicus is een eerbetoon aan een man met een onverwoestbare werklust, een arts die zich in korte tijd een nieuw
vakgebied eigen maakte en zoveel botanische kennis vergaarde
dat hij van zijn vakgenoten internationaal veel waardering
kreeg.
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4.22 Vijf soorten Ranunculus, de middelste is
nogal bijzonder met een doorgroeide bloem. Uit
Hortus Eystettensis, 1613.
4.23 Fig. 1 (links): Knolliger Hahnenfuss,
Ranunculus bulbosus; fig. 2 (rechts): KaschubenHahnenfuss, Ranunculus cassubicus. Uit Jacob
Sturm, 1798-1862.
4.24 Acker-Hahnenfuss, Ranunculus arvensis. Uit
Jacob Sturm, 1798-1862.
4.25 Kleine Sumpf-Ranunkel, Ranunculus
flammula. Uit Jacob Sturm, 1798-1862.
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2.18 Cereus scandens. Een veelhoekige Cereus, niet de driehoekige van de prent voor de
raadskamer. Uit Hermann, 1705.
5.44 Cistus creticus, zonneroosje uit Kreta,
met daarnaast een rol labdanum. Uit Artsenygewassen, 1796-1813.

2.19 Bloeiende Cereus uit de tuin van Volkamer, met op de achtergrond het landschap ‘vor dem
Vestner-Thor.’ Uit Volkamer, 1708.
2.20 Een bloeiende Cereus erectus altissimus Surinamensis (rechtopstaande zeer hoge Cereus van
Suriname). Uit Weinmann, 1739.

5.45 Cataria, kattenkruid.
Uit Chaumeton, 1814-1820.

5.46 Het werktuig waarmee de hars uit de
struiken wordt geslagen. Uit Tournefort,
1717.
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De reis van Jussieu en Salvador: vindplaatsen van door Boerhaave gezaaide zaden
of bereik niet makkelijk met iets anders laat vergelijken.
Maar, na het tweede nachtelijke uur vond deze vergankelijke schoonheid zijn einde in een vormeloze en vervallen
dood.

In Neurenberg, in de kassen van de uitgestrekte privétuinen van de familie Volkamer had al in 1705 een Cereus
gebloeid.59 Johann Christoff Volkamer doet in zijn
Nürnbergische Hesperides van 1708 verslag van de nachtelijk bloei van een Cereus met een zeskantige stengel. Het
is minder gedetailleerd en veel minder enthousiast dan
het verslag van Boerhaave, maar Volkamer geeft er een
prachtige illustratie bij (afb. 2.19).60
In juli 1705 heeft ze bij ons voor de eerste keer gebloeid, bij
zonsondergang is een ongewoon grote bloem gegroeid die
bij het aanbreken van de nacht eindelijk volkomen open
is gegaan en met haar doordringende aangename geur de
ganse tuin heeft gevuld. Bij opkomst van de zon echter
was zij al weer verwelkt.

In de Leidse Hortus werd nog een andere Cereus gekweekt, die door Boerhaave’s tijdgenoten werd bewonderd: Cereus erectus, altissimus, Sirinamensis (afb. 2.20).

Deze Surinaamse soort groeit recht omhoog en kan heel
hoog worden. Hermann vertelt in zijn Paradisus Batavus
dat hij in 1691 voor het eerst bloeide. Twee jaar later
produceerde hij in juli, tijdens een hete zomer, zevenentwintig bloemen.61
Vele decennia later schrijft de Zwitserse student
Haller, die in de zomer van 1725 veel tijd in de Hortus
doorbracht, in zijn dagboek dat hij een ‘26 Schuh hohen’
Cereus had zien bloeien. De bloeiwijze was wit en leek
op een zonnebloem.62 Haller geeft geen soortnaam, maar
dit zal zeker de Surinaamse zijn.
Wat de hoogte betreft overdreef Haller een beetje,
want de kwartronde kas, waarin de plant zich bevond,
was op zijn hoogste punt ongeveer zes meter hoog,
terwijl ‘26 Schuh’ bijna acht en een halve meter is.63 De
plant heeft in ieder geval indruk op hem gemaakt.
Philip Miller, de tuinman van de apothekerstuin in
Chelsea, die twee jaar later op bezoek komt in de Leidse
Hortus, is ook onder de indruk van de zeer hoge Cereus.64
In zijn Gardener’s Dictionary vertelt hij dat de Surinaamse
Cereus meestal pas in bloei komt als de plant een
aanzienlijke leeftijd heeft bereikt. De plant in Leiden
was volgens hem ruim twintig voet hoog en had veel
bloemen.65
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Boerhaave Zaaiboek, deel II
in Cataloniâ, vaker: in Catalaniâ: ‘in Catalonië’
in regno Valentino (één maal Valesiano): ‘in het koninkrijk Valencia’
in regno Valentiae: idem
in Mariolâ: ‘in Mariola’
circa Villena: ‘in de omgeving van Villena’
circa Alicante/Alicant: ‘in de omgeving van Alicant’
juxta Alicant: ‘vlak bij Alicant’
in regno Murciano: ‘in het koninkrijk Múrcia’
circa Carthagenam: ‘in de omgeving van Cartagena’
inter Carthagenam & Almaçarron: ‘tussen Cartagena en Almazarrón’
Almazarrón (thans Mazarrón) ligt aan de weg van Cartagena naar Lorca,
iets vóór halverwege.
inter Gades & Lorca: ‘tussen Cadiz en Lorca’
in regno Granatensi/Granadensi: ‘in het koninkrijk Granada’
ad Gibraltar: ‘bij Gibraltar’
eundo ad Gibraltar: ‘op weg naar Gibraltar’
ad Gades: ‘bij Cadiz’
ab Puorto Sa Maria: ‘afkomstig van Puerto Santa Maria’
inter Gades & Ispallos: ‘tussen Cadiz en Sevilla’
in Sierra Morena: ‘in de Sierra Morena’
a / ab Almaden: ‘afkomstig van Almadén’
in Promontorio Sacro: ‘op Kaap San Vi(n)cente’
in Lusitaniâ & Hispaniâ: ‘in Portugal en Spanje’
in Portugalliâ: ‘in Portugal’
in Lusitaniâ: ‘in Portugal’

Hoofdstuk 5

Salvador Viatge
Catalunya
València
Mariola
Villena
Alicant
Múrcia
Cartagena
Almazarrón
Lorca
Granada
Gibraltar
Cadiz
Puerto Santa Maria
Sevilla
Sierra Morena
Almadén
Cap San Vicente

4.35

4.34

je met het boek van Boerhaave in je hand alles kunt
herkennen.’85
Losse papiertjes
Boerhaave noteerde alles wat hij zaaide in zijn zaaiboeken.86 Maar wanneer hij de Hortus inspecteerde, maakte
hij aanvullende aantekeningen op kleine stukjes papier,
die hij in diverse formaten had gescheurd. Een aantal
van die papiertjes is teruggevonden in zijn eigen exemplaar van de Index alter dat hij natuurlijk altijd in zijn
zak had.87 Afbeelding 4.28 laat zien hoe hij al wandelend
aantekeningen kan hebben gemaakt, met behulp van
een tasje dat over zijn arm hing, met ruimte voor een
potje inkt aan de ene kant en een vakje voor de pennen
aan de andere.
G e U r e n d e Ja S m Ĳ n

Het moet ongeveer als volgt gegaan zijn. Op een mooie
avond loopt Boerhaave door zijn Hortus en wordt
aangenaam verrast door geurende bloemetjes. De naam
heeft hij niet meteen paraat. De volgende ochtend gaat
hij nog eens kijken, hij ruikt niets! Hij noteert hoe de
bloem eruitziet en maakt er een schetsje bij (afb. 4.29).
Hij schrijft dat de bloemetjes ‘lijken op Jasminum’. In
de nacht gaan ze ‘als sterretjes open’ en dan geuren zij;
overdag zijn ze gesloten en niet geurend. Ze lijken erg

op een plant die hij in het boek Hortus Malabaricus heeft
gezien.88 Boerhaave verwijst naar plaat 47 in deel 6 van
dit boek. De bloemetjes op deze plaat zijn inderdaad net
zo dun en langgerekt als in de tekening van Boerhaave
(afb. 4.30).
e e n Z wa m I n d e k a S

Op 1 april 1722 noteert Boerhaave dat uit het puin van de
stenen vloer in een kleine ‘plantenbewaarplaats’ (kas)
een zwam is opgekomen.89 Hij maakt er een tekeningetje bij (afb. 4.31). De paddenstoel is harig, heeft een
enorme opgerolde hoed, is van boven vuurrood en
heeft plaatjes aan de onderkant. Boerhaave heeft er een
schoon wit papiertje onder gelegd. Of hij de volgende
dag sporen heeft gevonden, staat er niet bij.
In juli 1723 was de paddenstoel er weer en toen schoot
hem te binnen dat hij er in 1721 ook al was, op dezelfde
plaats. Boerhaave heeft er geen naam bij gezet.
n ova e S Pa r S a e 1 7 2 4
Een andere keer vouwde Boerhaave een aantal losse
papiertjes tot een boekje met een titel en een jaartal:
Novae sparsae 1724 (nieuw uitgezaaide [planten] 1724) (afb.
4.34).90 Daaronder volgt een rijtje plantennamen met
een codenummer dat bestaat uit een getal boven, en een
getal onder een horizontaal streepje; bijvoorbeeld: ‘82-22
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