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Botanicus en kweker van bijzondere cactussen 
 

Personalia 

Geboren: 28 december 1832 te Leeuwarden 

Zoon van: Gerard Tjaard Nicolaas Suringar en Alida Baudina Koopmans 

Gehuwd met: Sara Valckenier op 22 augustus 1862 te Arnhem 

Overleden: 12 juli 1898 te Leiden 

Begraven: 16 juli 1898 
 

Samenvatting 

Suringar wordt in 1832 te Leeuwarden geboren als oudste in een gezin van acht 

kinderen. Hij gaat in 1850 in Leiden studeren, waar hij kennismaakt met en geboeid 

wordt door de botanie. In 1857 promoveert hij en in datzelfde jaar wordt hij buiten-

gewoon hoogleraar in de botanie en waarnemend directeur van de Hortus botanicus. 

Suringar maakt een herindeling van de Hortus, maar moet een groot deel ervan afstaan 

voor de daar in 1861 gebouwde Sterrewacht.  

 In 1862 wordt hij gewoon hoogleraar en directeur van de Hortus. Ook trouwt in dat 

jaar met Sara Valckenier, afkomstig uit Arnhem. Met haar krijgt hij zes kinderen.  

 Na de dood van de herbariumdirecteur Miquel in 1871 wordt Suringar ook directeur 

van het Rijksherbarium. Hij zal deze functie 27 jaar met groot succes uitoefenen. 

 Suringar is een voortreffelijke docent 

en organisator. Hij sticht de botanische 

school in Leiden en leidt bekende biologen 

op zoals Hugo de Vries en Melchior Treub. 

Naar beiden is, evenals naar Suringar zelf, 

in Leiden een straat vernoemd. Hij doet 

onderzoek in West-Indië en, teruggekeerd 

in Leiden, gaat hij Melocactussen kweken.  

 Samen met zijn zoon Jan houdt hij zich 

ook bezig met tekenen, fotograferen en het 

beschrijven van diverse Melocactus-

soorten.  

 Suringar stelt ook een zakflora samen, 

die veel wordt gebruikt en waarvan dertien 

edities verschijnen.  

 Hij is lid van diverse wetenschappelijke 

organisaties en Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw. 
 

Portret van Willem Frederik Reinier Suringar 

 Op 12 juli 1898 wordt hij dood aangetroffen in zijn Botanisch Laboratorium.  

  



Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin 

Willem Frederik Reinier Suringar wordt op 28 

december 1832 in Leeuwarden geboren als 

oudste kind van Gerard Tjaard Nicolaas Suringar 

(1804-1884) en Alida Boudina Koopmans (1810-

1892). Vader Gerard heeft sinds 1822 op de 

Kelders in Leeuwarden een boekhandel. Een jaar 

later koopt hij een ijzeren drukpers, de eerste in 

Friesland, en heeft er daarmee ook een eigen 

uitgeverij bij. Hij geeft werken uit van literatoren 

als Bilderdijk en Tollens en ook wetenschappe-

lijke werken van personen als Kaiser (sterren-

kunde), van der Hoeven (dierkunde) en Beima 

(geologie) [alle drie op Groenesteeg begraven]. 

 Na Willem komen nog zeven kinderen: Rinse 

Willem Hugo (1834), Johanna Baudina Alida 

(1836), Maria Louisa (1838), Bernard (1840), 

Willem Hendrik (1842), Wopko Willem Constant 

(1845) en Debora Henriette Elisabeth (1849). 

 
Geboorteakte 

 

Studie 

 Willem Suringar gaat eerst naar de stadsburgerschool in Leeuwarden en bezoekt van 

1844 tot 1848 een kostschool in Oostbroek, een plaatsje bij Den Haag. Na deze 

klassieke kostschool komt hij weer terug naar Leeuwarden, waar hij de laatste klassen 

van het gymnasium volgt. Hij behaalt zijn einddiploma cum laude in 1850. 

  Hierna gaat hij in Leiden studeren. Hij volgt vakken bij de medische faculteit en de 

faculteit der wis- en natuurkunde. Plantkunde heeft zijn speciale belangstelling. In 1853 

slaagt hij voor zijn kandidaatsexamen, waarna hij zich geheel op de plantkunde gaat 

toeleggen.  

  In 1853 schrijft hij ook al zijn eerste artikel in het orgaan van de Vereeniging voor de 

Flora van Nederland: een studie over de prikkelbaarheid der drosera-bladen, een 

onderwerp waarover sinds 1779 niets nieuws meer was verschenen. 

 
Eerste artikel Suringar (1853) 



 In 1854/55 volgt Suringar colleges microscopie bij de hoogleraar Pieter Harting in 

Utrecht. Daarnaast geeft hij aan een technische school wiskundeles. Zijn lessen bij 

Harting resulteren later ook in een publicatie (Sur les procédés pour obtenir une 

évaluation fixe des grossissements microscopiques), waarin een verbetering van de 

methode van Harting wordt beschreven. 

 In 1855 wordt Suringars beantwoording van een prijsvraag van de Leidse universiteit 

met een gouden medaille bekroond en in maart 1857 promoveert hij summa cum laude 

op het proefschrift Botanica inauguralis continens observationes phycologicas in floram 

Batavam, een algenstudie. 

 

Hoogleraar 

In hetzelfde jaar 1857 wordt de 24-jarige Suringar 

vanwege het vertrek van de hoogleraar botanie 

W.H. de Vriese naar Nederlands-Indië, uitverkoren 

om diens plaats tijdelijk in te nemen en daartoe 

benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de 

faculteit der wis- en natuurkunde. Hij aanvaardt 

deze betrekking op 14 november 1857 met een 

rede over De beteekenis der Plantengeografie en 

de geest van haar onderzoek. 

 Drie weken na het vertrek van De Vriese krijgt 

Suringar een uitnodiging van de curatoren om naar 

de Hortus te komen, waar hem de plannen worden 

medegedeeld dat bijna een kwart van de Hortus 

voor een nieuwe Sterrewacht is bestemd.  

 Suringar verzet zich heftig tegen dit voornemen, 

maar delft toch het onderspit. Er komt op het terrein 

van de Hortus een nieuwe Sterrewacht, die in 1861 

wordt geopend. 

 
De hoogleraar Suringar 

(D.J. Sluyter, 1868) 

 Eveneens in 1857 wordt Suringar conservator herbarii van de Nederlandsch 

Botanische Vereeniging en mederedacteur van het Kruidkundig Archief. 

 Als De Vriese in 1861 ziek uit Nederlands Indië terugkomt en kort daarna sterft, wordt 

Suringar op 15 mei 1862 benoemd tot gewoon hoogleraar met een honorarium van 

ƒ 2800 per jaar.  

 

Huwelijk en gezin 

Op 22 augustus 1862 trouwt Willem Frederik Reinier Suringar met Sara Valckenier in 

Arnhem. Het echtpaar krijgt zes kinderen, vier meisjes en twee jongens: Alida Baudina 

(1863-1948), Jan (1864-1932), Sara (1866-1920), Constance (1867-1884), Pieter 

(1871-1871) en Petronella (1876-1938). Jan, die later als achternaam Valckenier 

Suringar gaat gebruiken om de familienaam van zijn moeder niet te laten uitsterven, zal 

in de voetsporen van zijn vader treden: hij wordt eveneens botanicus en hoogleraar 

dendrologie in Wageningen. 
 



 
 

Huwelijksakte (deel) 

 

Plantkunde (botanie) 

Het onderzoek in de plantkunde was door Suringars voorgangers Reinwardt en De 

Vriese [beiden op Groenesteeg begraven] al op hoog niveau beoefend. Suringar is 

gewend om met een microscoop te werken; maar op het Botanisch Laboratorium moet 

het eerste exemplaar nog verschijnen. Met moeite wordt hiervoor geld van de regering 

verkregen. 

 De stand van het toenmalige onderwijs in de natuurhistorische vakken aan gymnasia 

en academies en de plaats van de botanie hierin, wordt in 1868 - het jaar waarin hij 

rector magnificus is - door Suringar geschetst in zijn diesrede. De plantkunde, aldus 

Suringar, is een ondergeschikt vak en daarin wil hij verandering brengen. 

 Suringar weet te bereiken dat de botanie een zelfstandig vak in het curriculum wordt. 

In een nieuwe wet op het Hoger onderwijs wordt de plantkunde inderdaad officieel een 

zelfstandig hoofdvak. 

 Willem Suringar heeft het geluk om 41 jaar, vanaf 

1857 tot zijn overlijden in 1898, samen te kunnen 

werken met de vermaarde hortulanus Heinrich Witte, 

een zeer bekwaam kruidkundige [ook Heinrich Witte 

is op Groenesteeg begraven].  

 Ook spant Suringar zich in om de Hortus te ver-

beteren. De reeks van nieuwe kassen begint in 1868 

met een Palmenkas en drie jaar later laat hij de 

schitterende Victoria Regiakas bouwen, de eerste in 

Nederland. Op 8 juli 1872 wordt de eerste bloei van 

deze reusachtige waterlelie feestelijk ingewijd door 

Koningin Sophie, de echtgenote van koning Willem 

III, die veel belangstelling voor planten heeft. Zes jaar 

later komt er nog een grote kas voor varens.  
Heinrich Witte (1898) 



 
Victoria Regia kas in de Leidse Hortus 

 

 Het onderwijs wordt door Suringar op geheel nieuwe leest geschoeid en omstreeks 

1874 wordt ook het Botanisch Laboratorium, dat nog uit oude tijd stamt, vergroot en 

verhoogd. Er zijn in die tijd niet veel studenten aan de universiteit en zeer weinigen 

beoefenen de plantkunde als hoofdvak. Wel heeft Suringar twee zeer bekende 

leerlingen, die later ook hoogleraar botanie worden: Hugo de Vries (1848-1935) en 

Melchior Treub (1851-1910). Beiden promoveren bij Suringar, resp. in 1870 en 1873. 

Ook zijn eigen zoon Jan is een leerling, die in 1898 bij zijn vader promoveert, vlak voor 

diens overlijden.  
 

 
Hugo de Vries 

 
Melchior Treub 



 

Algen en Rijksherbarium 

Suringar vervolgt als hoogleraar zijn algen-

studies, waaronder die van de Japanse algen, 

in het Rijksherbarium [zie verder voor een 

kader over het Rijksherbarium], dat in Leiden is 

gevestigd maar waarvan de Utrechtse hoog-

leraar in de botanie Friedrich Anton Wilhelm 

Miquel (1811-1871) directeur is. Suringar 

schrijft in 1870 het artikel Algae japonicae, 

voorzien van fraaie afbeeldingen. 

 Als Miquel in 1871 overlijdt, wordt Suringar 

tot directeur benoemd, ‘buiten bezwaar van 's 

Lands schatkist’. Er is veel werk in het Herba-

rium te doen, wat met weinig personeel een 

hele klus is. Uit de jaarverslagen van de jaren 

1871-1874 blijkt dat een groot aantal planten 

wordt gekocht en dat vier studenten van het 

Herbarium gebruikmaken voor hun proef-

schrift.  

 Het komt het Herbarium ten goede dat ook de planten- en boekencollecties van de 

Nederlandse Botanische Vereniging er worden ondergebracht, evenals dat de 

botanische collecties van diverse privé personen naar het Rijksherbarium komen. 

Verder krijgt Suringar het voor elkaar dat een conservator kan worden aangesteld, die 

onderdirecteur wordt en al zijn tijd aan het Herbarium kan geven. Dit is zijn oud-leerling 

dr. J.G. Boerlage (1849-1900), die op een wetenschappelijke onderzoekingsreis door 

de Molukken een schipbreuk niet overleeft. 

 

Onderzoek en publicaties 

Suringar maakt het laatste deel van Miquels Illustrations de la Flore de l' Archipel en 

geeft het hierna voor eigen rekening uit. Ook geeft hij in 1872 het Musée Botanique de 

Leyde uit met een nieuwe serie beschrijvingen van Japanse algen (Gloiopeltis en Algae 

Japonicae). 

 Suringar onderzoekt en publiceert over de Sarcina ventriculi, een toenmaals zowel 

botanisch als medisch interessant onderwerp, waarvoor hij ingewikkelde wiskundige 

berekeningen nodig heeft. Aan deze studie dankt hij een eredoctoraat in de genees-

kunde, dat de Universiteit van München hem in 1872 verleent. 

 Suringar is ook actief in het onderzoek van tropische planten en cactussen. In 1884 

en 1885 is hij in West-Indië, waar zijn aandacht wordt getrokken door het planten-

geslacht Melocactus. Na zijn terugkeer in Leiden laat hij een speciale kas in de Hortus 

bouwen om deze cactussen te kweken. Samen met zijn zoon Jan houdt hij zich bezig 

met het tekenen, fotograferen en het beschrijven van meerdere Melocactus-soorten. Dit 

resulteert in een groot geïllustreerd boek Illustrations du genre Melocactus.  

 Suringar bewerkstelligt dat zijn oud-leerling en assistent Melchior Treub in 1880 tot 

directeur van 's Lands plantentuin in Buitenzorg (Java) wordt benoemd. Ook de door 

Suringar opgeleide Boerlage wijdt zich aan de tropische flora in Indië. 



 Naast het uitvoeren van microscopische studies in het Leidse laboratorium, begint 

Suringar met de stelselmatige bestudering van der Nederlandse flora. Door enthousiast 

geleide excursies met studenten en leden der Nederlandse Botanische Vereniging, 

stimuleert hij de deelnemers tot eigen onderzoek. 

 Suringar schrijft ook een aantal populair wetenschappelijke artikelen, zoals zijn 

opstellen in Blikken in het leven der Natuur, waaraan vele hoogleraren meewerkten. 

Suringars artikelen over Het instinct der dieren, De spinnen en haar bedrijf, Het 

microscoop en ons zien door dit werktuig zijn nog steeds het lezen waard. Het artikel 

De bloemen in onze huiskamer in Bibliotheek voor het huisgezin is een fysiologie van 

de plant, die nog iedere tuinbouwer tot nut kan strekken. 

 

Zakflora 

In 1870 publiceert Suringar zijn Handleiding tot het bepalen van de in Nederland 

wildgroeiende planten, dat uitgegeven wordt door zijn vader. Dit succesvolle boek 

verschijnt vanaf de vierde druk in 1880 onder de titel Zakflora. Hij verbetert en vult dit 

werk regelmatig aan met de resultaten van botanische excursies. In 1895 verschijnt de 

achtste druk in twee deeltjes met een belangwekkende inleiding. Na zijn overlijden wordt 

de flora nog een aantal keer, maar zonder de inleiding, herdrukt. In totaal verschijnen 

tussen 1870 en 1920 dertien edities.  
 

 
Zakflora Suringar 

 

 

 



Darwin 

Suringar heeft een verbazend grote ontwikkelings-

periode van de plantkunde meegemaakt. In 1857 begint 

Darwin met zijn baanbrekende publicaties, uitmon-dend 

in zijn in 1859 verschenen On the origin of species. 

Suringar kant zich, evenals de meeste botanici, tegen 

de afstammingsleer van Darwin. Nog in 1870 is hij het 

niet eens met een stelling van Hugo de Vries in diens 

proefschrift, die een bepaalde afstamming inhoudt. 

Maar in 1895 accepteert hij Darwins theorie en verrast 

hij de wereld met een fylogenetische schets van het 

plantenrijk, waarin op vernuftige wijze zijn eigen 

interpretatie van de afstamming beschrijft. Zo is 

Suringar van fervent tegenstander van Darwins 

evolutietheorie ‘bekeert’ tot een aanhanger van deze 

leer. 

 
Charles Darwin 

 

Overige zaken 

Suringar is medeoprichter en erevoorzitter van de Leidsche afdeling der Vaderlandse 

Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. 

 In 1862 wordt hij lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en in 1867 

van de Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen. Hij is benoemd tot 

Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en ontving hoge onderscheidingen in 

Italië en Venezuela. In de Leidse Professorenwijk is een straatnaam naar hem 

vernoemd.  

 
 

 In het maatschappelijk leven wijdt Suringar zich, met Land en van de Sande 

Bakhuyzen, vooral en met succes aan de ontwikkeling van het muziekleven in Leiden. 

 Suringar heeft een streng maar goedhartig karakter, is oprecht en laat iedereen 

zoveel mogelijk tot zijn recht komen. Daarom is hij op het einde van zijn leven terneer-

geslagen door de tegengestelde ervaringen met anderen, die zijn fysieke kwaal in hoge 

mate verergert en zijn dood bespoedigt. 

 

Overlijden 

Op 12 juli 1898, nog geen jaar na de viering van zijn 40-jarig professoraat, wordt Willem 

Suringar dood aangetroffen in het Botanisch Laboratorium; hij is dus ín het harnas’ 

gestorven. Vier dagen later wordt hij op Groenesteeg ter aarde besteld in zandgraf 417. 



Hij heeft dit graf al in 1871 gekocht toen zijn zoon Pieter na 14 dagen overleed. Daarna 

is in dit graf ook zijn in 1884 overleden dochter Constance begraven. 

  Na Willem worden er nog zijn echtgenote Sara Valckenier (in 1904) en zijn dochter 

Sara (1920) bijgezet. De urn van zoon Jan, die op 17 oktober 1932 overlijdt, wordt op 

15 juni 1933 als laatste in dit graf geplaatst. 

  Het graf heeft momenteel [januari 2020] geen grafzerk. Er staat alleen een hekje en 

grafpaaltje met nummer 417. 

 
Zandgraf 417 met hekje 

 
Paaltje op zandgraf 417 

 

 
Overlijdensadvertentie in het Leidsch Dagblad 



 

 
Overlijdensakte Willem Frederik Reinier Suringar 

 

Het Rijksherbarium 

Het Rijksherbarium is op 31 maart 1829 in Brussel gesticht en kreeg als eerste 

directeur Carl Ludwig Blume (1796-1862). Het werd in Brussel geplaatst omdat de 

tegenhanger, het Museum van Natuurlijke Historie, al in 1820 in Leiden was opgericht. 

Op deze wijze bleef het evenwicht tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 

bewaard voor wat betreft de locaties van deze voorzieningen.  

 Tot de eerste botanische collecties behoorde een grote verzameling planten die 

rond 1820 op Java door Blume waren gevonden.  

 Het jaar 1829 was vlak voor het uitbreken van de Belgische Opstand (1830). Bij het 

uitbreken van deze opstand was de bekende ontdekkingsreiziger Philipp Franz von 

Siebold (1796-1866), die juist uit Japan was teruggekeerd en zijn collecties aan het 

Rijksherbarium had geschonken, in Brussel om daar eens poolshoogte te nemen. 

 Daar besloot hij - na overleg met de directeur - ter wille van de veiligheid om deze 

collecties naar Leiden over te brengen. Dat een grootheid als Von Siebold, ook nu 

nog de bekendste Nederlander in Japan, dit deed zegt veel over de statuur die het 

Rijksherbarium dan al heeft. 

  In 1862 overleed de eerste directeur Blume en werd opgevolgd door Friedrich 

Anton Wilhelm Miquel (1811-1871). Toen deze stierf, werd Suringar de derde 

directeur, wat hij tot zijn overlijden bleef. 

  Direct na zijn ambtsaanvaarding als directeur van het Rijksherbarium ging Suringar 

in gesprek met de Nederlandse Botanische Vereeniging (NBV) om het verenigings-

herbarium onder te brengen in het Rijksherbarium. Hij had succes en met een kleine 

onderbreking van 1912-1925, waarin het Herbarium van de NBV in het Koloniaal 



Instituut te Haarlem was ondergebracht, is het herbarium van het NBV altijd in het 

Rijksherbarium gehuisvest geweest. Het was een goede gewoonte dat de leden van 

het NBV hun collecties aan de vereniging legateerden, waardoor het Rijksherbarium 

een belangrijke, alsmaar groeiende collectie herbergde. 

  In 1876, in de periode dat Suringar directeur was, werd het Rijksherbarium 

onderdeel van de Leidse universiteit en ondergebracht in het monumentale pand 

Rapenburg 33.  

 
Rijksherbarium in het pand Rapenburg 33 

 

  Na het overlijden van Suringar in 1898 werd hij als hoogleraar en directeur 

opgevolgd door Jacobus Marinus Janse, die niet veel interesse had in deze laatste 

functie. Daarom werd In 1906 Johannes Paulus Lotsy aangesteld als directeur.  

  Lotsy wilde graag een nieuw gebouw voor het Rijksherbarium, omgeven door een 

stuk grond. Toen dat niet lukte, stapte hij in 1909 op en werd opgevolgd door Jan 

Willem Christiaan Goethart. 

  In de periode Goethart verloor het Rijksherbarium zijn prominente plaats in de 

Nederlandse wetenschap. Tot 1907 waren er nog 488 plantenkaartjes gepubliceerd, 

maar daarna stopte de productie. De inspiratie die van het Rijksherbarium c.q. 

Goethart mocht worden verwacht, bleef uit. 

  Een hoogtepunt tijdens het directoraat van Goethart was de ingebruikname in 1914  

van een nieuw gebouw, dat speciaal voor het Rijksherbarium was ontworpen. Dit 

gebouw was gevestigd in de Nonnensteeg, tussen het Academiegebouw en het 

Botanisch Laboratorium.  

  Het pand bestond oorspronkelijk uit een magazijn van vijf bouwlagen bedoeld voor 

het bewaren van de plantencollecties, een trappenhuis dat uitkwam op een centrale 

verbindingsgang en een dienstvleugel aan de andere zijde. Hiernaast lag een lager, 

verbindend bouwblok dat in 1953 werd verhoogd. 
 



 
Het Rijksherbarium en Botanisch Laboratorium, gezien vanuit de Hortus Botanicus 

 

 Na de moeizame periode tussen 1898 en 1933, gaf de benoeming van de nieuwe 

directeur Herman Johannes Lam in dat jaar een omslag. Hij en zijn opvolger Cornelis 

van Steenis (in 1962) zetten het Rijksherbarium weer op de kaart, zodat het na de 

Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot het grootste Nederlandse herbarium, met vier 

miljoen exemplaren. Na Van Steenis waren Kees Kalkman (1972-1991), Pieter Baas 

(1991-2005) en de Belg Erik Smets (2005-heden) de laatsten van de elf directeuren. 

  Uiteindelijk is het Rijksherbarium in 1999 opgegaan in het Nationaal Herbarium 

Nederland, dat in 2013 weer overging in het Naturalis Biodiversity Center en gevestigd 

is aan de Darwinweg in Leiden bij het in 2019 hernieuwde museum Naturalis. 

 

Bronnen 

Jos van den Broek: Van Albinusdreef tot Zeemanlaan - Een wetenschappelijke wandeling 

langs Leidse straten, gebouwen, musea en instituten, Universiteit Leiden, 2005. 

C. Kalkman: The Rijksherbarium, in past and present, Blumea (1979), pp. 13-26. 

Lodewijk Kallenberg: Leidse Glorie - Rondleiding over de Historische Begraafplaats 

Groenesteeg, Leiden, 2013. 

Mennema, J.: 150 jaar Rijksherbarium en 25 jaar afdeling Nederlandse Flora, Leiden, 1979. 

J. Valckenier Suringar: Willem Frederik Reinier Suringar: Nieuw Nederlands Biografisch 

Woordenboek, deel 10, pp. 989-995. 

Websites: 

http://home.kpn.nl/d.siebers1/naturalis/museum.html 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_van_Natuurlijke_Historie 

 

Auteur 

Lodewijk Kallenberg (januari 2020) 

http://home.kpn.nl/d.siebers1/naturalis/museum.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_van_Natuurlijke_Historie

