
 

 

Heinrich Witte (1829-1917), zandgraf 187, vak F 

Hortulanus 
 

Personalia 

Geboren: 10 mei 1829 te Rotterdam 

Zoon van Carsten Witte en Dievertje de Jong 

Gehuwd met Henriette Maria Elisabeth van der Woerd op 18 augustus 1852 te Leiden 

Overleden: 9 januari 1917 te Ede 

Begraven: 13 januari 1917 
 

Samenvatting 

Heinrich Witte wordt op 10 mei 1829 geboren te Rotterdam. Hoewel hij later zegt dat 

hij misschien ook wel een ander beroep had willen hebben, gaat hij bij zijn vader 

werken die hortulanus is op de toenmalige kruidentuin van de Rotterdamse Genees-

kundige School. Daar volgt hij lessen en ontwikkelt zich tot een kenner op het gebied 

van de botanie. In 1852 trouwt Heinrich Witte met Henriette Maria Elisabeth van der 

Woerd. Het gezin krijgt zes kinderen, allen zonen en twee van hen overlijden op jonge 

leeftijd. Het laatste kind, Eduard Theodoor treedt in de voetsporen van zijn vader. Hij 

wordt ook hortulanus in de Leidse Hortus en is ook begraven in graf 187.  

 Een van zijn leermeesters, Willem Hendrik de 

Vriese, haalt hem naar Leiden waar hij in 1855 

hortulanus wordt van de Leidse Hortus Botanicus. 

Daar werkt hij intensief samen met zijn directeur, 

Willem Frederik Reinier Suringar. 

 Hij maakt de conflicten mee rondom de ves-

tiging van de Leidse Sterrewacht op een gedeelte 

van het terrein van de Hortus. Nadat de Sterre-

wacht is gerealiseerd en de rust is weergekeerd, 

treedt een periode van sterke groei en bloei van 

de Hortus in. Daarbij speelt Witte een belangrijke 

rol. Er worden nieuwe kassen gebouwd en uit de 

hele wereld wordt de collectie verrijkt met 

exotische planten; onder meer uit Japan en uit 

Nederlands-Indië. 
 

Heinrich Witte 

 Bij zijn pensionering ziet de Hortus er heel anders uit dan bij zijn aanstelling in 1852. 

Witte onderhoudt veel contacten met deskundigen in binnen- en buitenland. Hij heeft 

talrijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van de plantkunde en wordt een 

aantal maal onderscheiden. Hij wordt zowel Ridder als Officier in de Orde van Oranje 

Nassau. De laatste jaren van zijn leven woont hij in Bennekom waar hij zich inzet voor 

het toerisme en voor het bevorderen van de belangstelling voor de natuur.  



 

 

 

Volledige versie  
 

Het begin van de carrière 

Carsten Witte (1802-1884), de vader van Heinrich, is afkomstig uit de Duitse  plaats 

Bordesholm en verhuist in 1826 op 24 jarige leeftijd naar Rotterdam. Twee jaar later 

wordt hij hortulanus in de Kruidentuin van de Rotterdamse Geneeskundige School. In 

datzelfde jaar trouwt hij met Dievertje de Jong (1799-1874). Zoon Heinrich wordt op 

10 mei 1829 geboren, in de omgeving van de hortus botanicus. 
 

 
Geboorteakte Heinrich Witte 

 

 Heinrich groeit op in Rotterdam en hoewel hij - zoals hij later vertelt - misschien 

liever toneelspeler of dominee had willen worden, gaat hij op 13-jarige leeftijd bij zijn 

vader in de tuin werken. Heinrich is erg leergierig en wil alles weten over planten. Hij 

leert veel van zijn vader maar profiteert ook van de kans om onderwijs in de kruidkunde 

en botanie te volgen bij de hoogleraar Corneille Antoine Abraham Oudemans (1825-

1906). Heinrich krijgt van Oudejans ook individueel les in de anatomie van planten en 

in het werken met de microscoop. Hij ontwikkelt zich daarnaast als plantkundige. Het 

komt hem later goed van pas dat hij talent heeft om zich de vreemde talen eigen te 

maken. De Duitse taal heeft hij ongetwijfeld van zijn vader geleerd.    

 In zijn Rotterdamse periode leert hij Willem Hendrik de Vriese (1806-1862) kennen 

die ook les geeft in de Kruidentuin. De Vriese zou later belangrijk zijn voor het vervolg 

van zijn loopbaan. 

 



 

 

Naar Leiden, huwelijk en gezin 

Heinrich Witte wordt in 1853 door De Vriese naar de Leidse Hortus gehaald als eerste 

tuinman met het vooruitzicht om later hortulanus te worden. Kort voor zijn vertrek uit 

Rotterdam trouwt hij op 18 augustus 1852 met de uit Leiden afkomstige Henriette 

Maria Elisabeth van der Woerd (1824-1891). 
 

 
Huwelijksakte (deel) 

 

 Het echtpaar krijgt zes zonen: Carsten Heinrich (1853), Louis François (1855), 

Heinrich August (1858), Johan Karel (1859), Hendrik Willem (1861) en Eduard 

Theodoor (1865). De oudste zoon wordt in Rotterdam geboren, de anderen in Leiden. 

Louis François en Heinrich August sterven op zeer jonge leeftijd; Carsten Heinrich en 

Johan Karel worden slechts 34 resp. 26 jaar oud.  De jongste zoon, Eduard Theodoor,  

treedt in de voetsporen van zijn vader, volgt hem in 1898 op als hortulanus in Leiden 

en is ook - in 1936 - in hetzelfde graf als zijn vader begraven. 

 Witte gaat in Leiden voortvarend aan de slag om de toestand van de Hortus te 

verbeteren. Het is voor hem geen gemakkelijke tijd, omdat de verhouding tussen 

directeur De Vriese en hortulanus Jacobus Schuurmans Stekhoven (1792-1855) verre 

van aangenaam is en Heinrich tussen beiden moet laveren. 

 

Hortulanus 

In 1855 wordt Witte aangesteld als hortulanus als opvolger van Schuurmans 

Stekhoven. Het gezin kan de dienstwoning op Nonnensteeg 5 betrekken. De tuin 

vraagt veel onderhoud en ook moet Witte werken aan een betere positie met het 

personeel en de onderlinge verhoudingen. Witte boekte goede resultaten, getuige ook 

een brief van directeur De Vriese, die in 1857 de opdracht van de regering krijgt om 

de tropische plantenteelt in ‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg in Nederlands-Indië te 

onderzoeken. Hij schrijft aan de curatoren van de universiteit dat hij met een gerust 

hart kan vertrekken want de Hortus ziet er inmiddels heel goed uit. 



 

 

 Die Vrieze wordt tijdelijk vervangen door Willem Frederik Reinier Suringar (1832-

1898) met wie Witte goed kan opschieten. In 1861 keert De Vriese verzwakt terug uit 

Nederlands-Indië, kort erna sterft hij en wordt Suringar zijn definitieve opvolger.  
 

 
Willem Hendrik de Vriese 

 
Willem Frederik Reinier Suringar 

 

De Sterrewacht op het terrein van de Hortus 

Al kort na het vertrek van De Vriese in 1857 wordt de Hortus geconfronteerd met de 

ambitie van de sterrenkundige Frederik Kaiser (1808-1872) [ook op Groenesteeg 

begraven] om de Sterrewacht op een nieuwe locatie te vestigen. De Sterrewacht was 

gevestigd op het dak van het Academiegebouw aan het Rapenburg, een niet erg 

stabiele situatie.  
 

 
Gezicht vanuit de Hortus op het Academiegebouw met de Sterrewacht op dak 



 

 

 

 Kaiser geniet veel aanzien in binnen- en buitenland en voor iedereen is het duidelijk 

dat de huisvesting van de gerenommeerde Sterrewacht onvoldoende is. De nog 

onervaren Suringar wordt nogal overdonderd door de claim van Kaiser op een 

gedeelte van het gebied van de Hortus. Uiteindelijk krijgt Kaiser zijn zin en moet de 

Hortus genoegen nemen met een kleiner oppervlak.  

 Het conflict heeft ongetwijfeld gevolgen gehad voor het werk van Witte, maar het is 

onduidelijk of hijzelf direct betrokken was bij het conflict.    
 

Opbloei Hortus 

Als de rust enigszins is teruggekeerd zetten 

Suringar en Witte er samen de schouders onder 

om van de Hortus iets moois te maken. Het 

aantal bezoekers neemt blijkens de 

jaarverslagen aanzienlijk toe en weten-

schappers en studenten kunnen er goed hun 

werk doen. Er wordt hard gewerkt aan het 

vernieuwen van de verouderde kassen. Dat is 

ook nodig om ruimte te bieden aan de bijzondere 

planten die worden verkregen.  

 Witte correspondeert ‘met de hele wereld’, 

ook in vreemde talen. Hij reist veel, ook naar het 

buitenland en bezoekt daar bijzondere tuinen en 

tentoonstellingen. Daardoor verwerft hij voor de 

Hortus veel exotische planten. Belangrijk voor 

de Hortus is Philipp Franz von Siebold (1796-

1866), die veel plantenmateriaal uit Japan mee-

brengt naar Leiden.  

 

 
Heinrich Witte in de Cactuskas 

 Von Siebold heeft in Leiden een eigen verblijf ‘Nippon’, even buiten de Zijlpoort. De 

collectie van de hortus wordt ook uitgebreid met de planten die wetenschappers van 

elders meenemen. Belangrijk is natuurlijk het materiaal uit de toenmalige ‘Overzeese 

gebieden’ van Nederland en vooral uit de in 1817 opgerichte ‘s Lands Plantentuin 

Buitenzorg in Bogor in Nederlands Indië. Daar is Witte overigens nooit geweest.  

 De Hortus bloeit volop op en daarin speelt Witte een belangrijke rol. Een bijzondere, 

cirkelvormige kas wordt in 1871 gebouwd voor de grote waterlelie Victoria regia 

(tegenwoordig Victoria amazonica genoemd). Die plant bloeit in 1872 voor het eerst. 

Er komen heel veel bezoekers naar kijken. 
 



 

 

 
De cirkelvormige Victoriakas in de Leidse Hortus 

 

Witte’s afscheid 

Op 1 oktober 1895 is Witte veertig jaar werkzaam als hortulanus. Hij wordt bij die 

gelegenheid volop in de bloemetjes gezet. Hij krijgt bijzondere cadeaus en zelfs een 

koninklijke onderscheiding. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau.  

 Op 2 april 1898 gaat hij met pensioen. Ook daarvoor wordt een bijeenkomst ter ere 

van hem georganiseerd. Suringar heeft lovende woorden voor Heinrich Witte en 

installeert diens zoon Eduard in de functie van Hortulanus. Het voltallige Hortus-

personeel is daarbij aanwezig. In de toespraken die worden gehouden komt naar voren 

hoe goed Suringar en Witte met elkaar hebben samengewerkt. Witte was altijd een 

enorme steun voor Suringar; hij kreeg van hem ook veel verantwoordelijkheid en 

mogelijkheden om zich te ontplooien.  

 

Publiceren 

Witte publiceert veel: ruim 60 boeken en naar eigen zeggen 1500 artikelen. Zijn eerste 

artikel dateert van 1852 - hij is dan 23 - en is een verslag van een plantententoon-

stelling. Ook is hij redacteur van een aantal tuinbouwkundige tijdschriften o.a. Semper-

virens en Het Nederlandsch Tuinbouwblad. Toen hij nog in Rotterdam woonde nam hij 

het initiatief tot de oprichting van de plaatselijke Rederijkerskamer Thessus. 

 Van zijn hand verschijnen een aantal novellen en een drietal romans. Zijn eerste 

novelle, ‘Het driekleurige Viooltje’, verschijnt in 1875 bij Brill te Leiden. In dit verhaal 



 

 

komt op indringende wijze een grote handicap van Witte naar voren: hij is al op 

betrekkelijk jonge leeftijd praktisch geheel doof. In de novelle beschrijft hij hoe hij 

vanwege zijn handicap zo nu en dan mensen uit de weg gaat. Direct communiceren 

met hen kan hij toch niet. Desondanks heeft Witte en liefde voor welsprekendheid en 

is hij een veelgevraagd spreker. Hij geeft tal van lezingen en spreekt ook geregeld op 

voordrachtavonden van tuinbouwverenigingen in den lande. 

 In het Weekblad Onze Tuinen van 20 januari 1917 staat een lijst van 47 titels van 

boeken en boekjes van zijn hand. Sommige zijn een aantal malen herdrukt. 

 

Na zijn pensionering 

Witte verhuist naar Bennekom waar familieleden wonen 

en waar hij vaak is geweest. Zijn vrouw is al in 1891 op 

67-jarige leeftijd overleden en op Groenesteeg begraven 

in het zandgraf 187, vak F. Heinrich blijft actief en houdt 

zich bezig met het wekken van belangstelling voor de 

natuur. Hij betekent ook veel voor het bevorderen van het 

toerisme in die omgeving van Bennekom. Omstreeks 

1902 schrijft hij zelfs een wandelgids onder de titel 

“Bennekom’s omstreken”.  

 

 

Eerbetoon  

In een bos te Bennekom is een bank naar Heinrich Witte vernoemd. 
 

 
Heinrich Witte bank in Bennekom 



 

 

 

 In 1871 wordt Witte benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden. Op 10 mei 1909, op zijn tachtigste verjaardag, wordt bekend 

dat de ‘Nederlandsche Regeering’ Witte heeft bevorderd tot Officier in de Orde van 

Oranje Nassau. Daarnaast is Heinrich Witte benoemd tot Ridder in de Oostenrijkse 

Frans Jozef Orde en Ridder in de Spaanse Orde van Isabella de Katholieke. 

 

‘Terug naar Leiden’ 

Op 9 januari 1917 overlijdt Heinrich Witte, 88 jaar oud. Hij wordt op 13 januari 1917 op 

de begraafplaats Groenesteeg, in zandgraf 187, bij zijn vrouw begraven.  Heinrich Witte 

heeft dit graf in 1880 gekocht. In dit graf liggen eveneens Louise van der Woerd, een 

nichtje dat op 24-jarige leeftijd in 1880 overleed, een levenloos geboren kleinkind, 

zoontje van Eduard Theodoor, dat er in 1909 is begraven en Eduard Theodoor zelf, die 

in 1936 overleed. De zerk op het graf is vergaan; er staat alleen nog een grafpaaltje. 
 

 
Overlijdensadvertentie 

 
Grafpaaltje 

 

 Voorafgaand aan de begrafenis van Heinrich vindt een afscheidsbijeenkomst plaats 

in de Hortus. Bestuursleden uit de tuinbouwkringen zijn daarbij aanwezig, evenals de 

toenmalige directeur van ’s Rijks Herbarium, Jan Willem Christiaan Goethart (1866-

1938). 

 Een vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij 

voor Tuinbouw en Plantkunde spreekt over de betekenis van het werk van Witte, “Hoe 

hij door al zijn geschriften die tot op zijn hoogen leeftijd door hem zeldzame frischheid 

van geest werden verzorgd, den Tuinbouw onschatbare diensten heeft bewezen”. 

 



 

 

Tenslotte 

In de tijd van Witte kan men zich een tuinman niet anders voorstellen dan als een grove 

werkman, met klompen aan en een mand aan een hark hangend op de rug. Heinrich 

Witte is steeds succesvol bezig geweest met de opwaardering van het vak. Hij was 

meer dan een tuinman en heeft dat duidelijk gemaakt in publicaties en in lezingen. 

 Zijn zoon Eduard Theodoor eindigt een In Memoriam aan zijn vader in het Leids 

Jaarboekje met de woorden: “Wat zullen we meer zeggen? Zijn leven was een werk-

zaam leven, een nuttig leven, waarvoor wij steeds dankbaar kunnen zijn. Onze Tuinen 

brengt den onvermoeiden werker, den grooten plantenvriend een laatste eere-saluut. 

Hij ruste in vrede”.  
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