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Verzamelen, bewaren en 
conserveren 

Harderwijk met van I.inks naar rechts de Academietoren, Linnaeustoren en de gingkoboom die 

er al in de tijd van de universiteit stond 

In de Wereldbol is de afgelo-

pen maanden stilgestaan bij 

verzamelaars en naamgevers 

van bolgewassen. Hierbij zijn 

ook plantentuinen uit binnen-

en buitenland de revue gepas-

seerd. In de komende afleve-

ringen sta ik stil bij tuinen in 

binnen- en buitenland die ik 

in de loop van de jaren heb 

bezocht. Wat is er te zien aan 

bolgewassen, aangevuld met 

een stukje geschiedenis. 

Tekst en fotografie: Peter Knippels 

Ik plaats het beginpunt van de geschiede-
nis van verzamelen van planten in het jaar 
1543. In de zomer van dit jaar sticht Cosimo 

I de' Medici in Pisa als eerste een medische tuin 
of Hortus Medicus, als onderdeel van de medi-
sche faculteit van de lokale universiteit. Deze 
botanische tuin bestaat nog steeds. Pisa wordt 
gevolgd door Padua in 1545, Florence in 1550, 
Bologna in 1567 en Rome in 1660. In de tuinen 
worden met name planten verzameld waarvan 
bekend is dat ze een medische werking (zou-
den) hebben. 

UNIVERSITEIT EN HORTUS 
De Universiteit van Leiden sticht in 1590 de eer-
ste Hortus Medicus in Nederland. De universi-
teit zelf is vijfden jaar eerder gesticht. Na Lei-
den wordt in 1585 de Universiteit van Franeker 
opgericht en in 1631 de bijbehorende Hortus. 
In 1626 wordt de Hortus in Haren gesticht, die 
in 1691 over gaat naar de Universiteit van Gro-
ningen. De Universiteit van Amsterdam sticht 
in 1638 een Hortus. In 1639 doet de Universi-
teit van Utrecht dit, gevolgd door de Universi-
teit van Harderwijk in 1648. Dit gebeurt telkens 
spoedig na de start van de universiteit en de 
medische faculteit. 
De functie van de tuinen ligt bij de start bij plan- 
ten met medicinale gebruiksmogelijkheden. 

26. BLOEMBOLLENVISIE • 8 augustus 2014 

Vaak worden al snel na de start de verzame-
lingen uitgebreid met andere gewassen. Mooi 
voorbeeld is de collectie tulpen die Clusius 
meeneemt naar Leiden. Hiermee ontstaat de 
Hortus Botanicus. De collecties worden uitge-
breid met planten uit alle windstreken. De tui-
nen doen meer dan alleen verzamelen. Er wor-
den planten bewaard door het aanleggen van 
herbaria, het maken van afbeeldingen en het 
beschrijven en op naam stellen van de planten. 

FRANEKER EN HARDERWUK 
Veel tuinen bestaan nog, enkele niet meer. 
De verdwenen horti zijn die van de voorma-
lige Universiteiten van Franeker en Harder-
wijk. Deze universiteiten zijn in 1811 onder het 
bewind van Napoleon, de Bataafse Republiek, 
opgeheven. Na de Franse overheersing krij-
gen de universiteiten geen doorstart. Van de 
twee is Harderwijk de meest bekende. Dit komt 
door de nog zichtbare herinneringen: een aan-
tal gebouwen van de toenmalige universiteit en 
het hortuspark. Anderzijds is de naam Harder-
wijk meer bekend door de beroemde studen-
ten, zoals Boerhaave, Linnaeus en de dichter 
Staring. Na de sluiting in 1811 gaan de planten 
uit de Hortus naar de Hortus in Leiden, samen 
met enkele medewerkers. 

NIET LEVENSVATBAAR 
De geschiedenis van de Universiteit van Fra- 

neker, met zijn hoogte- en dieptepunten, is 
beschreven in het boek 'Frieslands Hooge-
school en het Rijks Atheneum te Franeker' 
van Boelens, waarvan deel één in 1878 is 
verschenen. In dit deel komt duidelijk naar 
voren dat de universiteit in de laatste decen-
nia voor opheffen een toch wel zieltogend 
bestaan leidt; bijna geen aanmeldingen van 
studenten en hoogleraarstoelen die open blij-
ven na vertrek of overlijden van de professo-
ren. De Universiteit van Groningen is de con-
current van Franeker en trekt uiteindelijk aan 
het langste eind en wordt de enige universi-
teit in Noord-Nederland. Heeft Franeker geen 
beroemde mensen opgeleid? Jawel. Wat te 
denken van de Franse filosoof Descartes, de 
laatste gouverneur van Nieuw-Amsterdam 
Peter Stuyvesant en de erfstadhouder Willem 
IV van Oranje-Nassau. In 1815 tekent Koning 
Willem I het besluit tot oprichting van een rijks-
atheneum in Franeker. Dit rijksatheneum 
trekt in de gebouwen van de voormalige uni-
versiteit. Ook de Hortus krijgt hierin een plek. 
Het rijksatheneum blijkt niet levensvatbaar en 
wordt in 1843 bij Koninklijk Besluit opgehe-
ven. In oktober 1843 wordt de collectie planten 
geveild. Als samenvatting staat in de catalogus: 
'261 warme planten, 879 orangeriegewassen, 
39 planten voor den kouden grond, 310 vaste 
planten, of te zamen 1480 nummers, dubbelen 
niet meegeteld: 
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