
Harmen Beukers' (Scaliger Instituut Universiteit Leiden) 

De carrière van Herman Boerhaave ( 1668 - 1738) kan met 
recht als bijzonder beschouwd worden. Na zijn benoeming tot 
hoogleraar in de geneeskunde en de botanie in 1709 bezette hij 
daarnaast ruim tien jaar lang nog een tweetal leerstoelen: die 
van het collegium medico-practicum (1714) en die van de 
scheikunde (1718). Nadat hij 1729 had afgezien van het 
onderwijs in de plant- en scheikunde behield hij alleen nog de 
leerstoel geneeskunde en die van het collegium medico
practicum. Hij vertegenwoordigde daarmee een flink deel van 
het geneeskundig onderwijs. Toch had niets erop gewezen dat 
de jonge Boerhaave geneeskunde zou gaan studeren. Eerder 
leek het er op dat hij als theoloog in het voetspoor van zijn 
vader Jacob Herman zou treden. Deze had hem zo grondig 
onderwezen in de klassieken dat hij in juni 1682 bij de 
inschrijving aan de Leidse Latijnse School direct toegelaten 
werd tot de derde klas. In juni 1684 rondde hij met succes het 
onderwijs aan die school af en schreef zich in aan de Leidse 
Universiteit als student theologie. 

Vader Boerhaave was een jaar eerder overleden. Weduwe 
Boerhaave verhuisde enkele jaren later met haar gezin naar 
een huis in de Faliede Begijnhof. Dat was ook de plaats waar de 
jonge Herman zou blijven wonen, ook na het overlijden van zijn 
moeder in 1702, tot aan zijn benoeming tot hoogleraar in de 
botanie. Het huis was gelegen op een unieke locatie aan het 
Rapenburg. De kerk van het Begijnhof huisvestte namelijk twee 
belangrijke universitaire instellingen: het anatomisch theater 
en de universiteitsbibliotheek. Met die laatste instelling kreeg 
Boerhaave nog een bijzondere relatie toen Johan van den Berg, 
de secretaris van Curatoren, hem vroeg om te assisteren bij de 
inventarisatie van een belangrijke aanwinst voor de 

1 Uitwerking van een lezing voor de Kring op 13 juni 2015. 
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universiteits bibliotheek, namelijk de omvangrijke bibliotheek 
van de beroemde geleerde Gerard Vossius. 

Studie 

Eenzijdigheid van studie kan Boerhaave niet verweten worden; 
naast theologie studeerde hij wiskunde (1689) en, met zijn 
broer Jacob, scheikunde (1690). In 1690 promoveerde hij in de 
filosofie op een proefschrift getiteld De distinctione mentis a 
corpore. In 1691 besloot hij tot een drastisch verandering van 
studierichting en liet zich inschrijven voor geneeskunde. Twee 
jaar later promoveerde hij in Harderwijk met een dissertatie De 
utilitate explorandum in aegris excrementorum ut signorum. 
Die keus voor Harderwijk was niet omdat, zoals een populair 
versje suggereerde, men er makkelijk een bul van promotie 
kon kopen, maar eerder omdat, vanwege de geringe omvang 
van de universiteit en haar senaat, de promotie daar veel 
goedkoper was dan in Leiden. Terug in Leiden legde Boerhaave 
zich als een soort privaatdocent toe op onderwijs in wiskunde, 
scheikunde, anatomie en geneeskunde. Het huis in de Begijnhof 
werd daardoor een pleisterplaats van vooral Angelsaksische 
studenten. 

De vraag doet zich natuurlijk voor waarom Boerhaave 
geneeskunde ging studeren. Zelfs zegt hij daarover dat hij de 
suggestie volgde van de eerder genoemde mr. Johan van den 
Berg. 2 Dat brengt ons direct bij een bijzonder aspect van 
Boerhaaves carrière, dat van de patronage. In de lijkrede heet 
het dat zijn academische loopbaan verliep "onder den nimmer 
geslapten voorwind van de gunste der Heeren Trigland, Van 
Alphen en Van den Bergh. De theoloog Jacob Trigland was een 
'groot vriend van zijn vader' en deze zorgde dat de jonge 
Boerhaave geïntroduceerd werd bij twee stedelijke notabelen: 

2 B.B. Alle karakterisering van personen opmerkingen over de studie zijn ontleend aan de lijkrede 
door A. Schultens. Deze baseerde zich op biografische aantekeningen van Boerhaave, die in de 
gedrukte versie duidelijk te onderscheiden zijn. Cf. J.J. Schultens, Academische redevoering van 
Albert Schultens, ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave (1730); herdruk door H.L. 
Houtzager (1988). 
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Van Alphen en Van den Berg. Mr. Daniël van Alphen Simonsz., 
een man van "edelhartige en standvaste, en vaderlijke 
genegenheid" was een telg uit een geslacht van Leidse 
stadsbestuurders. Hij was van 1669-1711 lid van de 
vroedschap. Achtmaal was hij burgemeester. In de laatste 
functie was hij als oudste burgemeester tevens lid van het 
College van Curatoren en Burgemeesteren, dat de Leidse 
Universiteit bestuurde. Dat hij die functie serieus nam mag 
blijken uit het feit dat hij de Instructies voor de hoogleraar in 
botanie van 1686 en 1692 opstelde en zich ook actief met het 
beheer van de hortus bemoeide. Ook mr. Johan van den Berg 
behoorde tot het Leidse stadspatriciaat. Hij was van 1690 af 21 
jaar secretaris van Curatoren en daarmee een sleutelfiguur in 
de universitaire organisatie. Ook had hij een langdurige staat 
van dienst in het stadsbestuur: van 1693-1748 als lid van de 
vroedschap en maar liefst 12 maal als burgemeester. Van deze 
eerbiedwaardige man zegt Boerhaave: " ... dat hij particulierlijk 
gehouden was aen den heer van den Berg, als welke hem aen 
de Universiteit hadt gebragt." 

Zelf lichtte hij een tipje van de sluier op over de manier waarop 
hij zich de "diepste geheimenissen van Aesculaap" eigen 
maakte, namelijk " ... op eigene kracht ... " In de lijkrede -
gebaseerd op Boerhaaves autobiografische aantekeningen -
wordt ons nadrukkelijk medegedeeld 

en 

... dat Hij geen Hoogleeraar in de Geneeskunde gehoord 
hebbe, uitgezeid den beroemden Drelincourt eenige reizen, 
kort voor zijn dood ... 

... aanvaerdt Hij buiten hulp en leiding van anderen, de 
lezing der oude geneeskundigen. 

Voor dat laatste, de werken van de geneeskundige klassieken, 
kon hij bogen op de kennis die hij verworven had tijdens zijn 
assistentschap bij het inventariseren van de boekerij van de 
classicus Vossius. 
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Daar hij als privaatdocent anatomie en scheikunde onderwees 
zal het niet verbazen dat de lijkrede ook aandacht besteedde 
aan Boerhaaves studie van die vakken. Over de anatomie 
vernemen wij dat hij 

... las met onvermoeide naerstigheid, Vesalius, Falloppius, 
Bartholinus, niemand dan zich zelven ten Leidsman en 
Gidse hebbende. Dikwijls sneed Hij ook lichaamen van 
dieren, ... [en] ... woonde Hij vlijtig bij, d'opentlijke 
ontledingen van den vermaarden Nuck op de Snijkamer. 

De scheikunde kwam als volgt in zijn belangstelling: 

... deze hevige en brandende ijver om het toppunt der 
Geneeskonst door eigene krachten te vermeesteren, dreef 
Hem ook aan tot de Scheikunde, den sleutel der natuure, 
en den tolk van haare wonderen. 

Zoals eerder opgemerkt was dat een voorliefde die hij deelde 
met zijn broer Jacob. 

Hoogleraar botanie 

Uit het voorgaande blijkt dat Boerhaave zich als autodidact de 
kennis van de geneeskunde eigen maakte. Wat nog ontbrak 
was de botanie. Dat was een vak dat in zijn belangstelling wat 
op de achtergrond geraakt was. Zo schreef hij in 1713 aan de 
Britse botanicus Sherard :3 

... ik had, toen ik mij wijdde aan strenge wetenschappen, 
lange tijd de botanie verwaarloosd, die ik voorheen, lang 
geleden ijverig studeerde. 

De lijkrede verwees naar die vroegere periode in de volgende 
woorden: 

... Ook lokte Hem die welige en bloeiende toestel der 
Artsenijgeleerden, de Kruidkonst. Hier in maakte hij 
dapperen voortgang door het boek van den Hoogleeraar 
Herman, Flora genaamd, dien hij nogthans zelf niet hoorde. 
Het was hem niet genoeg de planten in d'Academietuin 

3 Voor Boerhaave's correspondentie met William Sherard: G.A. Lindeboom, Boerhaave's Correspondence, part 
1 (Leiden, 1962) p. 38-162. 
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gestadig met een opmerkend oog te bezichtigen: dikwijls 
doorkruist hij bosch, duin, en veld, om het geen hij in de 
boeken met onophoudelijke vlijt las, met eigen oog en 
hand, hijgende van vermoeienis, te betasten, en te 
doorgronden. 

In zijn onderwijs als privaatdocent speelde de plantkunde geen 
rol en uit niets blijkt dat hij in de periode voor zijn benoeming 
zich actief met dit vak bezig hield. Hoe dan toch een benoeming 
in de plantkunde. De reden is een simpele. Vanwege zijn 
vermaardheid onder de studenten als privaatdocent dreigde 
Herman Boerhaave benoemd te worden in Groningen. 
Curatoren, met name secretaris Van den Berg wist dat te 
voorkomen door Boerhaave in 1701 aan te stellen als lector in 
de geneeskunde en te beloven dat de leerstoel in de 
geneeskunde die als eerste vrijkwam voor hem zou zijn. De 
eerste vacante leerstoel was die van de botanicus Hotton die in 
januari 1709 overleed. Conform de afspraak benoemden 
Curatoren en Burgemeesters Boerhaave (fig. 1): 

... in de plaats, die door het overlijden van Prof. Hotton 
open is gevallen, tot ordinaris Professor Medicinae et 
Botanices D. Hermannus Boerhaven. Op een wedde van f 
1000 en f 300 voor botanische correspondentie, onder 
intrekking van de f 600 hem als lector toegelegd. 4 

Dat leek een eenvoudige zaak, maar dat was het niet. Er was 
namelijk een gedegen concurrent, iemand waarvan de 
Europese academische wereld dacht dat hij de Hottons leerstoel 
zou gaan bezetten. Die mededinger was Johann Jakob 
Scheuchzer uit Zürich. Deze kreeg steun van een aantal 
vooraanstaande lieden. Centraal in de discussie over de 
bezetting van de leerstoel was Pieter Valkenier, een 
gezaghebbend bestuurder, die op dat moment Hollands gezant 
was bij de Zwitserse Confederatie. 5 Zijn opvatting luidde als 
volgt: 

4 Resolutie Curatoren 18 februari 1709. Deze en volgende resoluties zijn te vinden in P.C. Molhuysen, Bronnen 
tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, met name de delen 111 (1918), IV {1920) en V (1921). 
5 Cf. over deze kwestie: M. Ultee, 'The polities of professorial appointment at Leiden, 1709'History of 
Universities 9, 1990: 167-194. 
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It was thought that Mr. Boerhaave would claim this post, 
for he is already a lecturer at the Academy, and has 
promises for the first vacant [chair] in medicine; but since 
he is a great physician and no botanist whatsoever, people 
believe he will not seek it. 

Scheuzer was voor hem dè candidaat. In die opvatting werd hij 
gesteund door Gisbert Cuper, de invloedrijke burgemeester van 
Deventer en de Engelse botanicus Woodward. De situatie in het 
College van Curatoren en Burgemeesters werd penibel toen 
Valkenier curator Rosenboom wist te overtuigen en ook curator 
Wassenaar-Obdam gunstige berichten over Scheuchzer had 
ontvangen. De Burgemeesters hielden echter vast aan hun 
kandidaat, Herman Boerhaave. De discussies moeten hevig 
geweest zijn. Uiteindelijk gaf de doorslag dat de benoeming van 
Boerhaave een besparing van f 600 ( de tractement voor het 
lectoraat) zou opleveren en dat hij niet naar een andere 
universiteit zou gaan. 

De benoeming deed veel stof opwaaien onder botanici. Een 
van de reacties is die van William Sherard, op dat moment 
Engels consul in Smyrna. Als liefhebber in de plantkunde had 
hij Leiden vaak bezocht. Hij schreef Scheuchzer: 

... angry that the Curators of Leiden have so little regard 
for merit, and for the honour of their Academy. I know Mr. 
Boerhaave, but I would never have believed that he would 
claim that professorship, or that if he had, they would 
have chosen him. If it is only until he is transferred to 
another one, I hope that he will be promoted quickly, and 
that the wounds to botany will be healed by your 
[Scheuchzer's] succession. 

Boerhaave kon natuurlijk niets anders doen dan een vleiende 
brief schrijven naar de weldoener van de Leidse hortus. Ruim 
een half jaar na zijn benoeming schreef hij dan ook aan 
Sherard: 

Na het overlijden van die beroemde man in deze 
wetenschap, Petrus Hotton, hebben de Curatoren van de 
Academia Batava mij benoemd als zijn opvolger. Ik heb 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 131 2016 35 



dat ambt aanvaard, zoals zij besloten hadden en heb mij 
vertrouwd gemaakt met de Hortus, die dankzij uwe 
generositeit verrijkt is, ook met planten die hier voor het 
eerst te zien zijn .... Ik bid U, die de monumenten van Azië 
en Griekenland bezoekt, onze verzameling planten te 
verrijken! 

Deze brief was de eerste van vele die tussen beide planten 
liefhebbers geschreven zouden worden; de relatie met Sherard 
zou in de loop der tijd een hartelijke worden. 

Dat Boerhaave de eerste schreden in de wereld van de 
wetenschap der plantkunde voorzichtig zette mag blijken uit 
het thema van zijn inaugurale rede, de Oratio in qua 
repurgatae medicinae facilis asseritur simplicitas. Deze ging 
helemaal niet over een botanisch onderwerp, maar over de 
wijze waarop de geneeskunde zich zou moeten zuiveren van 
allerhande dwaalwegen om tot de kern van de geneeskunde, 
haar eenvoudige beginselen of simplicitas te geraken. Er 
werden ook geen botanici aangehaald, wel geleerden als Boyle, 
Sydenham en Newton. Om toch nog iets over de plantkunde te 
zeggen besloot Boerhaave zijn oratie met een korte passage 
over zijn nieuwe leeropdracht. Daarin uitte hij een klacht over 
de klassieke auteursdie wel de kwaliteiten van de medicinale 
planten beschreven, maar die planten niet afbeelden. Terwijl 
moderne auteurs de planten juist nauwkeurig beschreven en 
classificeerden, maar niets zeggen over de geneeskrachtige 
werking ... 

... except what they transcribed from the Ancients, and 
which is entered under doubtful headings, with unreliable 
results. The enormous pharmacopoeia, then is useless; so 
are chemica! preparations; their only effect is 
psychological: ... for the virtue of a remedy should be 
measured in terms of simplicity, since medicine becomes 
hazardous through profusion. 6 

6 'Oration on the Sirnplicity of Purified Medicine' in: E. Kegel-Brinkgreve and A. M. Luyrndijk-Elshout, 
Boerhaave's Orations (Leiden, 1983) p. 127-144. 
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Alles dus al onder het later bekende motto van Boerhaave: 
Simplex veri sigillum. 

Onderwijs in de botanie 

Wat was nu de positie van het plantkunde onderwijs. In de 
periode dat Boerhaave begon aan zijn professoraat was het 
geneeskundig onderwijs in Leiden ingericht volgens een 
resolutie van Curatoren van 1681. Dat betekende dat de 
Faculteit Geneeskunde uit vier hoogleraren bestond, die naast 
geneeskunde - hun "ordinaris institutie" - elk nog een 
bijzonder vak doceerde en wel: "Anatomica, Praxim Medicam, 
Artem Chemicam of Botanicam". Met andere woorden iedere 
hoogleraar werd dus benoemd in de geneeskunde en in een van 
de bijzondere vakgebieden. Boerhaaves leeropdracht was 
daarom geneeskunde en botanie. De taak van de Professor 
Botanices werd nog nader omschreven. In de zomermaanden 
doceerde deze "Institutie Botanices" in de Hortus en in de 
wintermaanden 

Bij demonstratie ende verder ondervindinge sal oeffenen 
in de kennisse van de gedaente ende kraght van alle de 
gommen, sappen, droegen ende verder simpliciam, daer 
uijt de medicamenten gecomposeert off die tot het cureren 
van het corpus human urn .gebruyct kannen werden.7 

Tot dat doel was in de overdekte wandelplaats van de hortus, 
het ambulacrum, een kast met simplicia aanwezig. 

Het collegerooster vermeldde dat Boerhaave in de 
zomermaanden om 7 uur 's ochtends "in Horto herbas 
indicando explicabit." Boerhaaves beroemde leerling Albrecht 
von Haller schreef in zijn aantekeningen over zijn verblijf in 
Nederland: 

Urn sieben Uhr war unsre Stunde, da er im Garten die 
Kräuter wiese, wo er dann meist hundert Pflanzen alle 
Morgen mit ihren Beynahmen ohne einzige 
Aufzeichnungen hersagte. 8 

7 Resoluties Curatoren 17 mei 1681. 
8 G.A. Lindeboom, Holler in Holland (Delft, 1958) p. 40. 
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Het belang van de Botanische Tuin voor de Universiteit blijkt uit 
het feit dat er een speciaal toezicht was van drie 
commissarissen, te weten een Curator en de twee oudste 
regerende Burgemeesters. In deze positie was de eerder 
genoemde beschermheer van Boerhaave, Mr. Daniel van 
Alphen betrokken bij het opperbestuur van de Hortus. De 
hoogleraar was als Praefectus Horti verantwoordelijk voor de 
"vermeerderingh van planten en gewassen", "tot culture ende 
conservatie van deselve" en de "goede correspondentie buijten
en binnenlands". Vandaar ook de eerder genoemde f 300 extra 
boven de wedde. Het dagelijks werk werd gedaan door de 
Hortulanus. Deze hield ook een register van de planten bij, 
meldde de hoogleraren als planten dreigden te af te sterven en 
zag er op toe dat geen hortus materiaal werd verkocht, verruild, 
verhandeld of weg gegeven. De hortulanus werd bijgestaan 
door een Onderknecht. In de jaren dat deze was aangesteld 
werd hij opgeleid in de "kennisse van de tuijnsaecken" om 
eventueel de hortulanus op te volgen. Verder moest hij "alle 
planten indigenae ofte inlandsche gewassen, die in den voors. 
hoff manqueeren, mitsgaders derselver saaden en vruchten, ter 
behoorlijcken tijt opsoecken", zodat die eventueel voor 
demonstratie door de hoogleraar beschikbaar waren. 

Boerhaave als botanicus 

Een van de sterke punten van Boerhaave als docent was zijn 
vermogen leerstof systematisch en volgens een eenvoudig 
principe te ordenen. Zo ook in de botanie. Een fraaie 
getuigenis gaf Albrecht von Haller 

Niemand kam in ein fremderes Land als dieser neuer 
Professor, der in denen Kräutern sehr wenig erfahren und 
in allem andern beBer ware. Er legte sich aber mit solchem 
Ernste drauf, daB nach dem herben Winter 1709 in zwey 
Jahre nach seinem Antritt A0 1710 ein VerzeichniB seiner 
Pflanzen auBgeben konnte, daB reicher war als alle die 
Vorhergehende. 9 

9 G.A. Lindeboom, Ha/Ier in Holland (Delft, 1958) p. 38. 
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Dat was de fameuze Index Plantarum van 1710, zijn eerste 
poging tot systematische ordening van de planten in de Hortus 
Botanicus en daarmee van de plantenwereld in het algemeen. 
(fig. 2) Zelf was Boerhaave nog ontevreden getuige twee 
brieven aan William Sherard. In een brief van maart 1711 
schreef hij over de bijgevoegde Index Plantarum: 

Ik schreef de catalogus, niet zoals ik had moeten doen, 
zoals ik wenste, maar zoals ik er toen toe in staat was .... 
Ik had de niet geringe taak om al in het eerste jaar [de 
planten] te onderscheiden en te beschrijven. 

Een paar jaar later voegde hij er als het ware nog aan toe: 

... door de ontijdige geboorte van het boekje, dat 
uitgegeven moest worden ten behoeve van de studenten. 

Boerhaave wist zich door zijn serieuze aanpak en de steun van 
iemand als Sherard toch vrij spoedig een plaats in de wereld 
van de botanie te verwerven. Daarbij hielp ook de volgende 
situatie. Mede omdat Leiden in die tijd een vooraanstaande 
plaats innam in uitgeven van wetenschappelijk werk, raakte 
Boerhaave ook betrokken bij de uitgave van werken van 
collega's. Een van de bekendste is de uitgave van het Discours 
de la structure des Fleurs van de Parijs botanicus en directeur 
van de Jardin du Rai, Sebastien Vaillant. Boerhaave zorgde dat 
dit boek bij de uitgever Pieter van der Aa werd uitgegeven. (fig. 
3) Het boek speelde een belangrijke rol in het toenmalige 
discours; het legde de basis voor sexualiteit bij planten met het 
onderscheiden van stamina en ovaria. 10 

Het vertrouwen van Vaillant in Boerhaave ging zelfs zover dat 
hij Boerhaave belaste met de (posthume) uitgave van het boek 
over de planten rond Parijs, het Botanicon Parisiense. Voor de 
tekeningen, die nog bij de kunstenaar lagen moest Boerhaave 
een aanzienlijk bedrag betalen. Omdat hij vreesde dat na de 
publicatie andere geleerden hem mogelijk zouden beschuldigen 
het werk van Vaillant te hebben gewijzigd of aangevuld, schonk 
hij de manuscripten en de tekeningen aan de 

10 "Organa, quae diversos plantarum sexus constituunt, duo primaria habentur: stamina scillicet, et ovaria." 
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Universiteitsbibliotheek, waar ze dan als een soort 
bewijsmateriaal geraadpleegd konden worden (fig. 4 ). 

Het Commercium 

Eerder is gewezen op de verantwoordelijkheden van de 
Praefectus Horti die vallen onder het begrip Commercium, de 
activiteiten die samenhingen met de uitbreiding van de collectie 
door aankoop of ruil van planten, zaden etc. Voor een 
academische tuin was het van het grootste belang dat er een zo 
groot mogelijke verscheidenheid aan planten aanwezig was. De 
instructie van 1686 verwoordde de verantwoordelijkheid voor 
de uitbreiding van de verzameling als volgt: 

... met goede correspondentie buyten- en binnenlands den 
selve meer moge werden voorsien van alle de meest rare 
planten, bomen, bollen ende ander vrughten ende 
gewassen, dewelke sullen te bekoomen sijn, hetsij bij 
incoop, verwisselinge, ruilinge etc. daervan de dispositie 
aen hem [de praefectus hoti] alleen werd opgedragen 
ende toevertrouwd .11 

In zijn 'afscheidscollege' als hoogleraar plant- en 
sprak Boerhaave in gloedvolle bewoordingen 
Commercium. 12 Hij roemde 

scheikunde 
over het 

... that sweet intercourse that is nowadays cultivated 
between all Doctors in this science ... 

Mooier dan in zijn woorden kan de dijfveer van een Praefectus 
Horti niet beschreven worden 

... a strong and overriding ambition to grow plants in their 
garden which have been brought forth by a foreign soil; 
and a botanist has also the burning desire always to 
preserve these plants, once they have been acquired, so 
that the garden of which he is the master and keeper may 
not suffer any loss ... only because a feeling of fairness 
fires their mind, which gratefully remembers gifts formerly 

11 "Instructie voor den Praefectus Horti en de knechten in den Hortus', 9 februari 1686 [Molhuysen .. p. 15* 
12 E. Kegel-Brinkgreve and A.M. Luyendijk-Elshout, Boerhaave's Orations (Leiden, 1983) p. 222-236. 

40 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 131 2016 



received, so that if it strives to repay the price of these 
benefits. 

Hier spreekt toch een Boerhaave die heeft kunnen genieten van 
de verworvenheden voor de Hortus en van zijn contacten met 
andere liefhebbers van de plantenwereld. 

De lijsten waarop Boerhaave aantekende wanneer en van wie 
hij zaden toegestuurd kreeg worden bewaard in de UB Leiden. 
(fig. 5) 13 Zij geven een goede indruk van het uitgebreide 
netwerk dat hij ontwikkelde, niet alleen met collega's van 
andere botanische tuinen, maar zelfs met zijn vroegere 
concurrent Scheuchzer, en niet alleen in Europa, maar zelfs in 
Azië. De uitbreiding van het aantal planten en bomen in de 
Hortus en een beter inzicht in de systematiek van de planten 
noopten Boerhaave tot een heruitgave van de beschrijving van 
de planten in de Leidse Hortus, de zgn. Index alter Plantarum 
(1720), een veel geroemd boek vanwege de verdere en beter 
geslaagde poging tot systematisering, daarbij voortbouwend op 
het werk van zijn voorgangers. 

Jaar A 
Hermann 1686 3029 
Boerhaave 1710 3700 
I 
Boerhaave 1720 5826 
II 
Van 1740 3016 
Ro en 

De geweldige toename van de collectie tijdens het bewind van 
Boerhaave laat zich cijfermatig goed illustreren. De aantallen 
specimina beschreven in de catalogi laat overduidelijk zien hoe 
de collectie groeide van 3700 soorten in 1710 tot 5826 in 1720. 
De oorzaak van de teruggang ten tijde van Boerhaaves 
opvolger is niet helemaal duidelijk. Deels kan die 

13 Een uitgebreide analyse is gemaakt door J. Heniger in één van de beste en grondige artikelen over 'Some 
Botanica! Activities of Herman Boerhaave, Professor of Botany and Director of the Botanie Garden at Leiden' 
Janus 58, 1971: 1-78. 
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samenhangen met een andere systematiek, deels met het 
verdwijnen van de privétuin van Boerhaave voor de 
academische collectie. Helemaal verklaard is die teruggang 
daarmee niet. 

Boerhaave ondervond natuurlijk zelf ook de last van de 
discrepantie tussen de als maar toenemende omvang van de 
collectie en de gefixeerde ruimte van een tuin die aan 
vierkanten door behuizing en een gracht omgeven was. Er was 
enige uitbreiding gecreëerd door bomen te planten even buiten 
de stadgracht aan de maliebaan. Echte uitbreiding werd pas 
mogelijk de privé aankoop door Boerhaave van het buiten Oud 
Poelgeest in 1724. Hij kocht dat niet zo maar als buitenhuis, 
maar onder het mom "J'ay acheté un jardin" ging het primair 
om de verwerving van een tuin die vele malen groter was dan 
de Academietuin. Curatoren waren bereid een jaarlijkse 
vergoeding te geven voor het onderhoud van botanisch 
waardevolle planten in dit buiten: 

wegens de kleijnheijt van het terrain van de 
Academissche cruythof, veele rare planten buyten de 
Academische cruythof ten diensten van de Universiteyt ten 
sijnen kosten doet aanqueken, goedgevonden en 
geresolveert aen den gemelden heer Boerhaven 
daarvoorentoe te voegen een somme van 200 guldens 
jaarlijks. 14 

De opvolging 

Boerhaave had reeds lang allerlei klachten; hij was een aantal 
keren zelfs ernstig ziek geweest. Vandaar dat hij "avancerende 
in jaeren en decrescerende in kragten" op 1 februari 1729 
verlichting van zijn taken vroeg, met name om ontslagen te 
worden van het onderwijs in de plantkunde en de scheikunde. 
Zeven dagen later besloten Curatoren het ontslag te 
aanvaarden, met het verzoek om hen te adviseren over de 
opvolging. Dat advies kwam een paar weken later. Het was een 
advies dat oog had voor de slechte financiële situatie van de 
universiteit. Het stelde dat het niet nodig was twee personen te 

14 Resoluties Curatoren 26 september 1725. 
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benoemen; één was voldoende: "Botanie is een zomer ende 
Chi mie een winterwerk." Het aantal geschikte candidaten was 
beperkt omdat 

buyten de Amsterdamsche kruydhoff en deese 
Academische Leydschen in ons land en in naburige 
Universiteiten geen tuynen gevonden wierden, daer 
methodiecq gedoceerd wierdt. 15 

Van de jonge landgenoten was er volgens Boerhaave maar één 
geschikt en dat was zijn leerling Adriaen van Royen, die als 
enige ook bekend was met de scheikunde. De opvolging 
getuigde van een echte bezuinigingsdrift. Van Royen werd 
benoemd tot Lector in de Botanie op een tractement van 500 
gulden 's jaars, een forse bezuiniging in vergelijking met het 
tractement van een hoogleraar, zelfs met dat van Boerhaave 
als lector (f 600). Bovendien zag men af van een benoeming in 
de scheikunde omdat in verband met de naderende 
zomerwarmte de demonstraties scheikunde gewoonlijk toch 
geschorst werden en er dus geen spoed bij de benoeming was. 
Ook dat was voorlopig een besparing. Boerhaave werd nog wel 
verzocht enige tijd toezicht op de tuin te houden. Na een jaar 
zag hij daar verder van af. 

Laten we tot slot nog kort stilstaan bij Boerhaaves 
'afscheidsrede' van 1729. Het is een heel bijzondere rede 
omdat die veel autobiografischer was dan enige van zijn andere 
oraties. Zo verantwoordde hij zich waarom hij de zware last 
van zoveel onderwijs op zich genomen had. Dat had onder 
meer te maken met zijn opvatting dat de botanie en de chemie 
ondergeschikt waren aan de geneeskunde, maar beide nodig 
waren voor een beter inzicht in de materia medica en dus het 
beste in één hand gehouden konden worden. Voor het eerst 
besteedde Boerhaave aandacht aan zijn rol in de botanie: Hij 
had 20 jaar veel tijd en energie gestoken in de Hortus en in het 
commercium. De scheikunde was een solitaire activiteit, 
botanie was afhankelijk van samenwerking. Hij had die last dan 
ook op zich genomen vanwege de bekoring van de plantkunde 

15 Resoluties Curatoren 26 februari 1729. 
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en het tuinieren en vanwege de positieve morele invloed die 
van beide uitging. 

Afbeeldingen. 

Fig. 1. Boerhaave doceert Materia Medica. Frontispiece van 
Boerhaave's Over de Kragten de Geneesmiddelen (1756). 

Fig. 2. Frontispiece van de Index Plantarum quae in Horto 
academica Lugduno-Batavo reperiuntur (1710). 

Fig. 3. Titelpagina van S. Vaillant, Discours sur la structure des 
fle u rs ( 1718) . 

Fig. 4. a. afbeelding uit S. Vaillant, ~otanicon Parisiense 
( 1727); b. afbeelding uit het manuscript van Vaillant 
(Universiteits Bibliotheek Leiden, BPL Cod. Mise. 126 A. I & II). 

Fig. 5. Pagina uit de Index seminum satorum 1712-1727 
(Universiteits Bibliotheek Leiden 
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