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Vanuit wetenschapshistorisch oogpunt is de vroegmoderne Nederlandse buitenplaats 
nog maar weinig bestudeerd. Toch zijn er genoeg redenen om dat wel te doen. In de 
Republiek was immers nagenoeg iedere buitenplaats in het bezit van een welgestelde 
eigenaar die daar niet alleen tuin- en andere ambachtslieden in dienst had, maar die er 
ook geregeld geleerden te gast kreeg. Soms wisten die hun gastheer zelfs tot een weten-
schappelijk mecenaat te verleiden. Op de buitenplaats werden niet alleen ideeën ge-
initieerd en uitgewisseld, ook vond men er kennisgerelateerde goederen, zoals boeken 
en instrumenten. Daarmee konden experimenten worden opgezet en observaties ver-
richt. Op die locaties van ontspanning, weg van de drukte van de stad – maar er niette-
min nauw mee verbonden – vond een haast vanzelfsprekende vermenging plaats van 
mercantiele, artisanale en wetenschappelijke werelden. Met andere woorden, de bui-
tenplaats was een locatie die niet alleen een refuge was, weg van de in de zomer stin-
kende stad, maar die ook fungeerde als knooppunt van allerhande kennis.1 

Er zijn diverse voorbeelden te geven van buitenplaatsen die met wetenschappelijk 
studie of technische innovatie zijn verbonden. Om er een paar te noemen: het was op 
‘Endegeest’ (Oegstgeest) dat René Descartes zijn Meditationes de prima philosophia 
schreef; op ‘Hofwyck’ (Voorburg) stelde Christiaan Huygens zijn Cosmotheoros samen 
en sleep hij zijn laatste lenzen; op ‘Vijverhof’ (Nieuwersluis) kweekte Agneta Block 
haar exotische planten; op het ‘Zijdebalen’ (Utrecht) had David van Mollem de eer-
ste door waterkracht aangedreven zijdefabriek; op het Haagse ‘Sorgvliet’ kon Abraham 
Trembley niet alleen de poliep ontdekken, maar dankzij de instrumenten van eigenaar 
Bentinck van Rhoon kon astronoom Dirk Klinkenberg er de Venusovergang van 1761 
met precisie waarnemen. Wetenschappelijk instrumenten stonden ook in Warmond, 
zowel op ‘Oostergeest’ als op ‘Ruimzicht’ . Dit waren de buitenplaatsen van enerzijds 
Abraham Edens (die ooit een doos Leeuwenhoekmicroscopen persoonlijk aan Isaac 
Newton had overhandigd) en anderzijds Hendrik Feyt, die daar samen met zijn pro-
tegé Frans Hemsterhuis aan de verbetering van telescopen werkte. En zo was er meer. 

1 P.G. Hoftijzer, A. Fleischer en H.J. Zuidervaart, Nodes of Knowledge. Dutch country-estates as locations for the 

production, accumulation and dissemination of knowledge, c.1650-c.1850. A project proposal (NWO Vrije Com-

petitie Geesteswetenschappen 2015 en 2016). Zie ook P.G. Hoftijzer, ‘An eighteenth-century amateur of books 

and science in Warmond’ , in J.F. van Dijkhuizen et al. (red.), Living in posterity. Essays in honour of Bart Wester-

weel (Hilversum: Verloren, 2004), pp. 147-156.
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Het Zeeuwse ‘Westhove’ maakte deel uit van het eerste in Europa opgezette weerkun-
dige waarnemingsnetwerk; op Jan Osy’s ‘Rosenhof’ (Rotterdam) zijn de eerste Neder-
landse experimenten met ‘lugtbollen’ uitgevoerd. En Nederlands eerste stoommachi-
ne stond in Heemstede op Jan Hope’s buitenplaats ‘Groenendaal’ . 

De cultuur van de Nederlandse buitenplaats lijkt wat dit betreft de rol te hebben 
overgenomen die de hofcultuur in onze naburige landen vervulde. Hier nu een kleine 
uitweiding over de rol van de ‘De Hartecamp’ te Bennebroek als knooppunt van kennis 
(Plaat V in het kleurkatern).

De Hartecamp 

De Amsterdamse bankier George III Clifford (1685-1760) (Afb. 1) geniet grote bekend-
heid als mecenas van de botanicus Carolus Linnaeus, die in de jaren 1735-1739 op Clif-
fords buitenplaats ‘De Hartecamp’ vertoefde. Daar wist Linnaeus niet alleen voor het 
eerst in Europa een bananenplant in bloei te krijgen, maar hij inventariseerde ook Clif-
fords befaamde plantentuin, waarbij hij de nieuwe botanische nomenclatuur uit zijn 
Systema Naturae (1735) voor het eerst in praktijk bracht. Drie van Linnaeus’ publica-
ties – Musa Cliffortiana Florens Hartecampi (1736), Hortus Cliffortianus (1737) en Viri-
darium Cliffortianum (1737) – belichten zijn werk op deze plek. In de talrijke publica-
ties die aan Linnaeus’ tijd op de Hartecamp zijn gewijd, wordt echter maar spaarzaam 
aandacht gegeven aan de rol van Clifford en zijn buitenplaats. De aanleg van de hortus 
op de Hartecamp was namelijk in eerste instantie de verdienste van Clifford zelf. Im-
mers, Linnaeus zou nooit zijn ingegaan op Cliffords uitnodiging om werkzaam te zijn 
als ‘Praefectus Horti Cliffortiani’ wanneer die plantentuin al niet zo bijzonder was ge-
weest. Na zijn eerste reis per trekschuit maakte Linnaeus al de opmerking dat ‘Cliffort 
bij Haarlem een onvergelijkbare tuin heeft, waarvan ik mij feliciteer die gezien te heb-
ben. Ik zou wensen dat die nader beschreven zou worden’ .2 Dat hij die taak uiteindelijk 
zelf op zich zou nemen, daarvan was Linnaeus zich toen nog niet bewust. 

George III Clifford had ‘De Hartecamp’ eind 1727 van zijn vader George II Clifford 
geërfd, waarna hij de reeds aanwezige tuin direct met exotische planten aanvulde. Zijn 
botanische interesse dateerde vermoedelijk al uit zijn studietijd te Leiden in de jaren 
1703-1706.3 Een handschrift uit Cliffords bibliotheek getiteld Dictata ad rem herbariam 
H. Boerhaave doet vermoeden dat hij in die jaren al botanische colleges bij deze be-
faamde Leidse medicus volgde.4 In elk geval leverde Clifford in de jaren 1713-1727 enige 

2 C. Linnaeus, Bibliotheca Botanica (Amsterdam: Salomon Schouten, 1736), p. 81 (voorwoord 8 augustus 

1735). Linnaeus was op 29 juni 1735 met de trekschuit langs de Hartecamp gekomen. Zie: F. Bryk, Linnaeus 

im Auslande. Linnés Gesammelte Jugendschriften autobiographischen Inhaltes aus den Jahren 1732-1738 (Stock-

holm: Bryk, 1919), p. 230 [daarin vermelde data volgens kalender oude stijl].

3 Inschrijving te Leiden: 15 augustus 1703. Clifford promoveerde op 12 juli 1706 op het proefschrift Dissertatio 

juridica inauguralis de nuptiis (Leiden: Abr. Elzevier, 1706). 

4 Catalogus van een considerable groote welgeconditioneerde bibliotheek in allerlye taalen en faculteiten [...] 
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zaden aan Herman Boerhaave, vermoedelijk bestemd voor diens eigen hortus op de 
buitenplaats ‘Oud Poelgeest’ bij Leiden.5 In het laatstgenoemde jaar staat Clifford ook 
vermeld als intekenaar op de door Boerhaave verzorgde uitgave van Vaillants Botani-
con Parisiense.6 Midden jaren 1720 is het ook Clifford die voor Boerhaave de uitwisse-
ling verzorgde van pakketten met de Engelse botanicus William Sherard (1659-1728), 
met wie Clifford in 1727-1728 ook zelf correspondeerde.7 Uit die brieven blijkt niet alleen 
dat Clifford ontbrekende planten naar Sherard stuurde, maar ook dat hij hem voorzag 
van op maat gesneden ‘papier om Uw Ed. plante in te leggen’ . Met ander woorden, 
nog vóórdat Clifford de Hartecamp erfde was hij al met herbaria in de weer. Het ge-
geven dat Cliffords eigen herbarium de naamgeving volgt van Boerhaaves Index alter 
plantarum (1719) bevestigt enerzijds Boerhaaves invloed op Clifford en anderzijds dat 
hij pas in de jaren 1720 zijn botanische passie in daden heeft omgezet.8 Op zijn beurt 

Nagelaaten by wylen den heere Mr. George Clifford (Amsterdam: H. de Leth, 1760a), p. 138 (Manuscript C).

5 J. Heniger, ‘Some botanical activities of Herman Boerhaave, professor of botany and director of the botanic 

garden at Leiden’ , Janus, 58 (1971), pp. 1-78, i.h.b. p. 22. 

6 S. Vaillant, Botanicon Parisiense (Leiden: J. & H. Verbeek/Amsterdam: B. Lakeman, 1727). 

7 Royal Society of London, Sherard Letters, vol. 4, nrs. 568-569. 

8 D.O. Wijnands en J. Heniger, ‘The origins of Clifford’s herbarium’ , Botanical Journal of the Linnean Soci-

ety,106 (1991), pp. 129-146. Zie ook G. Thijsse, ‘A contribution to the history of the herbaria of George Clifford III 

(1685-1760)’ , Archives of Natural History, 45.1 (2018), pp. 134-148. 

Afb. 1  Portret van George III 
Clifford (1685-1760). Schil-
derij toegeschreven aan Bal-
thasar Denner, ca. 1736-1739. 
Particuliere collectie, foto 
RKD.

Hoftijzer binnenwerk.indb   98Hoftijzer binnenwerk.indb   98 25-08-2020   21:5425-08-2020   21:54



de vroegmoderne buitenplaats als  knooppunt van kennis  99

was het trouwens ook Boerhaave die in de jaren na 1727 de meeste planten leverde aan 
Cliffords hortus.9 

Het was dan ook op aanbeveling van Boerhaave dat Linnaeus in augustus 1735 ken-
nis maakte met Clifford, tijdens een bezoek aan de Amsterdamse hoogleraar botanie 
Johannes Burmann, in wiens huis Linnaeus toen logeerde.10 Het was echter de Leid-
se botanicus Johan Frederik Gronovius die – als vertrouwde vriend van Clifford – Lin-
naeus’ aanstelling op de Hartecamp initieerde.11 Voor Linnaeus brak toen een tijd aan 
waarover hij later zou schrijven dat hij kon leven als een prins, terwijl hij een van de 
mooiste tuinen ter wereld onder zijn beheer had, met volmacht om alle planten en 
boeken te kopen die hij maar wenste. Daardoor kon Linnaeus zich dag en nacht wijden 
aan zijn botanische arbeid.12 Het was ook dankzij Cliffords internationale oriëntatie dat 
Linnaeus op de Hartecamp gestimuleerd werd om een studiereis naar Londen te ma-
ken en een eigen internationale correspondentie te beginnen. 

Cliffords boekencollectie is na diens dood in 1760 te Amsterdam geveild. Uit de ca-
talogus blijkt dat qua aantal de ‘Godgeleerde boeken’ overtuigend op de eerste plaats 
staan, ruim voor de botanische en natuurhistorische publicaties, waarbij er ook mooie 
accenten zijn voor de humaniora en de natuurfilosofie (zie tabel 1). Dit sterke theolo-
gische accent suggereert dat Clifford mede door fysicotheologische drijfveren werd 
gestuurd. De aanwezigheid van redevoeringen van natuurfilosofische docenten als 
Desaguliers, Martens en Van den Dam doet vermoeden dat Clifford in Amsterdam 
hun lessen heeft gevolgd.13 Ook de talrijke contemporaine wetenschappelijke tijd-
schriften onderstrepen Cliffords interesse voor de natuurwetenschappen in brede zin 
(zie tabel 2). 

Die brede interesse blijkt ook uit zijn ‘rariteitenkabinet’ , waarin niet alleen ‘een 
zeer voortreffelyke versameling van veelerlye konstig gemaakte mechanische, hydro-
statische, optische, astronomische en andere phisische en mathematische machines 
en instrumenten’ was te vinden, maar ook collecties van mineralen, fossielen, schel-
pen, koralen, zaden, insecten en gesneden stenen.14 Bij Cliffords natuurkundige werk-
tuigen zaten indrukwekkende werkstukken van diverse instrumentmakers, waaronder 
maar liefst veertien instrumenten van de befaamde Daniël Gabriël Fahrenheit (Afb. 
2). Opmerkelijk is ook een ‘uitneement fraai Microscopium van Liberkuhn’ . Dit be-
treft een instrument van de Duitse anatoom Johann Nathanael Lieberkühn, ontwik-
keld in diens Leidse studietijd. Lieberkühn behoorde toen tot een studieclubje dat re-
gelmatig in Leiden bijeenkwam en waaraan ook Linnaeus deelnam. Het was dezelfde 

9 Wijnands en Heniger, ‘The origins’ , p. 140. 

10 R. Pulteney, A general view of the writings of Linnaeus, [....] Second edition, to which is annexed the diary of 

Linnaeus, written by him self (Londen: J. Mawman, 1805), p. 45. 

11 J.F. Gronovius aan Ph. Miller te Chelsea, 19 augustus 1735. Uppsala universitetsbibliotek, L5956.

12 Pulteney, A general view, p. 526. 

13 Catalogus Clifford (1760a): Qu-427, Qu-428, Qu-633, Q-805, Oct-558 (2x). 

14 Catalogus van de wyd vermaarde en alombekende uytmuntende kabinetten met rarityten, […] nagelaaten by 

wylen den heere Mr. George Clifford (Amsterdam: H. de Leth, 1760b). 
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Lieberkühn die later in Londen aan de instrumentmaker John Cuff een zonnemicro-
scoop toonde die hij gekopieerd had naar een exemplaar uit Cliffords kabinet. Toen 
Lieberkühn in de Engelse pers werd geëerd als de uitvinder van dit succesvolle projec-
tie-instrument, werd dat in twee Nederlandse publicaties fijntjes rechtgezet en werd 
Fahrenheit als de werkelijke uitvinder aangewezen.15 

Clifford onderhield duidelijk ook warme contacten met het ‘Natuur- en Sterrekun-
dig Collegie’ te Haarlem. Hij bezat alle publicaties uit deze kring,16 en in 1746 verstrekte 
Clifford hun instrumentmaker Pieter Eijsenbroek een lening van 4.000 gulden voor de 
fabricage van zijn werkstukken.17 Toen medelid en uitgever Jan Bosch het eerste num-

15 H. Baker, Het microscoop gemakkelyk gemaakt [...] (Amsterdam: I. Tirion, 1744), p. 20; R. Smith, Volkomen sa-

menstel der optica of gezigtkunde (Amsterdam: I. Tirion, 1753), p. 642.

16 Catalogus Clifford (1760a): Qu-411 (Nederlandse vertaling door Engelman van ’s Gravesandes Physica), Qu-

586-587 (De Buquoy), Oct-571 (Engelman), Oct-572 (Duyn), Oct-1210 (Bosch’ Hollandsch Magazyn), Oct-1269 

(Klinkenberg) en MSS-B (Manuscript van Engelmans vertaling van ’s Gravesandes Physica).

17 Stadsarchief Amsterdam, protocol notaris Wessel van Kleef, NA 14425, akte 211: nalatenschap van George 

Clifford, 14 juni 1760, met verwijzing naar een overeenkomst tussen Clifford en Eijsenbroek van 31 Maart 1746. 

Vgl. B.C. Sliggers, ‘Honderd jaar natuurkundige amateurs in Haarlem’ , in A. Wiechmann (red.), Een elektriserend 

geleerde: Martinus van Marum, 1750-1837 (Haarlem: Enschedé, 1987), pp. 67-102. 

Afb. 2  Kleine dubbele thermometer door Daniël Gabriël Fahrenheit, identiek aan het exem-
plaar in het kabinet van George Clifford: ‘Een Quik en Spirirus Vini thermometertje, op een 
driekantige zilvere prisma, door Fahrenheit, van 4 graden onder, tot 96 graden boven nul, met 
zyn met zilver beslagen kokertje’ . (Catalogus Clifford (1760b), nr. 239). Collectie Degenaar, Oud 
Zuilen, in langdurig bruikleen bij Rijksmuseum Boerhaave te Leiden.
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mer van het Haarlemse wetenschappelijk tijdschrift het Hollandsch Magazyn (1750) 
aan Clifford opdroeg noemde hij hem dan ook terecht een ‘zeer beroemd beminnaar 
en uitstekend aanmoediger van kunsten en wetenschappen’ . Want zoveel is duidelijk: 
Cliffords Hartecamp en de daarmee verbonden stadspaleizen aan de Amsterdam He-
ren- en Keizersgracht waren destijds beslist knooppunten van kennis; knooppunten 
die in algemene zin een nadere bestudering verdienen.18 

Bijlage

Tabel 1  Catalogus Bibliotheek  Clifford 1760
folio kwarto octavo duodec Totaal

Godtgeleerde boeken 39 204 219 462
Libri Botanici & Historia Naturalis 100 112 176 388
Miscellania & Overgeslagen boeken 3 24 175 118 320
Dichtbundels en emblemata 8 138 162 308
(Natuur-) filosofische boeken 48 86 96 230
Geschiedkundige boeken 30 60 95 185
Regtsgeleerde en politieke boeken 21 52 99 172
Libri Medici & Anatomici (& Chemici) 5 43 114 162
Geografie 39 59 53 151
Mathematische & Mechanische boeken 49 37 39 125
Toneel 62 62
Lexicographia 20 0 6 26
Manuscripten 4 4

362 819 1.296 118 2.595

Tabel 2  Wetenschappelijk tijdschriften in Cliffords Bibliotheek (1760)
LATIJN

Duo- 41 Oldenburg, Acta Philosophica Societ. Reg. in An-
glia

1676 5 vols

Qu- 370-374 (Nova) Acta Eruditorum [diverse doubletten] 1682-1740 74 vols. 
Qu- 375 Acta Societatis Regiae Scientiarum Upsaliensis 1744-1750

FRANS
Oct- 384, 533-

536
Histoire & Memoires de l’Academie Royale des 
Sciences 

1699-1751 96 vols. 

Qu- 385-386 Transactions Philosophiques de la Societe Royale 
de Londres, depuis 1665, par de Bremond

1731-1739

Oct- 1146 Bibliotheque Brittannique (La Haye) 1733-1747 27 vols. 
Oct- 538 Connoissances des Tems 1735-1761 26 vols. 

18 Clifford woonde te Amsterdam tot 1743 in Herengracht 472 (in de ‘Gouden Bocht’) en daarna in het daarach-

ter gelegen kapitale pand Keizersgracht 573.
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Oct- 1147 Bibliotheque Germanique, diverse delen [1720]  
Oct- 1290 Nouvelle Bibliotheque Germanique 1746-1759 37 vols. 
Oct- 1287-1289 Bibliotheque Raisonnée 1748-1753  

ENGELS
Qu- 393-397 Philosophical Transactions, incompleet 1686-1745  
Oct- 1213 The London Magazine 1737-1748  
Oct- 1214 The Gentleman’s Magazine 1750  

Oct- 1215 The General Magazine of Arts and Sciences 1755-1757  
NEDERLANDS

Oct- 1291 Republyk der Geleerden, div. jaren, [1710]  
Oct- 1292 Boekzalen, dito [1715]  
Oct- 644 Van Ranouw, Natuur en Konstkabinet 1719-[1723]  
Oct- 1209 Godgeleerde Historische en Philosophische 

Vermakelykheden 
1732-1736  

Oct- 656 Natuurkundige Verhandelingen 1734 5 vols. 
Oct- 1210 Hollandsch Magazyn, Haarlem 1750-[1759]  
Oct- 576, 1211-

1212
Algemeene Oeffenschoole van Konsten en 
Wetenschappen

[1757] losse dln

Hoftijzer binnenwerk.indb   102Hoftijzer binnenwerk.indb   102 25-08-2020   21:5425-08-2020   21:54



Om het 
boek Cultuurhistorische 

bespiegelingen over  
boeken en mensen

Geleerden op een buitenplaats in Heemstede, drukkers in Nagasaki, een uitgever in Leiden, 
een recensente van katholieke jeugdboeken, boekhandelaren in zeventiende-eeuws Mexico, 
een verzamelaar in Groningen: ze komen allemaal voor in deze bundel. In ruim vijftig bijdra-
gen maken we kennis met auteurs, lezers, drukkers, uitgevers, verzamelaars, binders en 
bibliothecarissen, recensenten en zelfs een moordenaar. Of het nu gaat over productie, han-
del, distributie of het gebruik van boeken, mensen zijn op allerlei manieren betrokken bij de 
geschiedenis van een boek.
Met de aandacht voor mensen is deze bundel ook een afspiegeling van de boekwetenschap 
in Nederland anno 2020: gevarieerd en verbonden met allerlei andere terreinen van cul-
tuurhistorisch onderzoek als literatuur, kunst, religie en wetenschapsgeschiedenis. Boeken 
staan steeds centraal, maar het zijn de mensen eromheen die het boek betekenisvol maken. 
De artikelen beslaan vele eeuwen en strekken zich uit over bijna alle werelddelen, maar wel 
met een prominente plaats voor de Lage Landen en de Vroegmoderne Tijd.
Om het boek verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van Paul Hoftijzer als hoogleraar 
Boekgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
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