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ABSTRACT
Houttuyn andThunbergcorresponded on natural history, mainlyof Japan. Thecorrespondence
confirms that their publications on this subject were prepared independently.
INTRODUCTION

Maarten Houttuyn (1720 Hoorn-1798 Amsterdam) is known to biologists
mainly, if at all, as the author of theNatuurlijke historie.The second volume,
consisting of 14 parts, deals with plants and is based on Linnaeus' Systema
naturaeed. 12(1767)and Murray's ed. 13(1774).However, Houttuyn publishedmanynewspeciesinthiswork,whichwerediscussed byMerrill(1938).Many
of theseweredescribed from specimens inhisownherbarium, which isat present conserved inGeneva, with aminor setin Leiden (Wijnands, 1987).Thecollector of most of Houttuyn's specimenswasCarlPetter Thunberg (1743-1828).
This applies to all specimens from Japan and the majority of those from Java
and Ceylon, but not to those from South Africa. Thunberg collected these
specimens on a voyage to the Far East (1772-1778) as a surgeon in the service
of the Dutch East India Company (VOC).
The Hortus Medicus of Amsterdam, directed by Johannes and, afterwards,
Nikolaas Laurens Burman, played a central role in the organization of the expedition. The Commissioners of the Hortus, presided by Egbert de Vrij Temminck,sponsoredthevoyage.Alsosomeprivatesponsorscontributedtotheexpense of the voyage: Jean Deutz, Jan van der Poll Pietersz. and David ten
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Hoven. All were wealthy citizens of Amsterdam and owned extensive gardens
(Wijnands, 1988).Thunberg dedicated hisFlorajaponica tothesemen. Intheir
letters to Thunberg Houttuyn isnot mentioned in connection with Thunberg's
collections. In the East, Thunberg wassupported by J.CM. Radermacher, an
influential administrator in Batavia.
Radermacher received the specimens from Thunberg and shipped them to
Houttuyn. Therefore Houttuyn could publish many new species based on
Thunberg's collectionsbefore theywerepublished inLinnaeus fil. (1782),Murray (1784) and Thunberg (1784).
On his way home Thunberg visited Houttuyn in 1778. Afterwards the two
men exchanged letters from 1780until 1790.The subject matter of these letters
was not only botany, but also zoology and mineralogy; in those days natural
history united thethreerealms of nature.Thunberg started the correspondence
on 12November 1780, but his letters are not preserved. Houttuyn referred to
letters from Thunberg dated 12November 1780,8 July 1783,8 September 1784,
21August 1787,21December 1787and 17December 1789.Twelveletters from
Houttuyn are present in the University Library in Uppsala, Department of
Manuscripts, "Bref tillThunberg". Theselettersprovidesomeinsight astohow
both authors published, quite independently, on almost the same material.
The letters are in Dutch, a language that Thunberg learned during his three
year stay at The Cape. Oneletter and a few passages inthe others are in Latin.
Houttuyn could read 7or 8languages, but he was not familiar with Swedish.
SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THE LETTERS

Houttuyn provided at Thunberg's (and Deutz's) request translations of
severalof hisarticles,and arranged publication intheproceedings of twolearned societies, the Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen in Haarlem
and the Zeeuwsch Genootschap in Vlissingen. Thunberg became a Fellow of
these learned societies, in the latter he was introduced by Houttuyn, who sent
him the diploma. Two of Thunberg's articles were published only in the Verhandelingenin Haarlem: one on meteorological observations in Japan (1780)
and the second on Cycads (1782). Thunberg also became a Corresponding
Fellow of the Bataviaas Genootschap voor Kunsten en Weetenschappen in
Batavia, the Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw, and the
Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen.
Houttuyn receivedThunberg's specimens from Japan through Radermacher.
The first shipment probably arrived in Amsterdam in May-June 1777. The
publisher's notice for part 8oï^Natuurlijke historie(31 December 1777) is the
first to mention Japanese plants (Fuchs, 1962: 44). Houttuyn states that he
received Thunberg's collections "through another hand", i.e. Radermacher,
but he was fully aware of the fact that they originated from Thunberg. Houttuyn had no specimens of other collectors in his Japanese herbarium. Also
Thunberg's collections from Java and Ceylon reached Houttuyn through
Radermacher, but from these areas Houttuyn possessed also specimens from
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other collectors.At theCapetherewas,it seems,no such closefriend of Houttuyn's in government circles, as he did not receive Thunberg specimens from
there.
Houttuyn's sourcefor Capeplants,both herbarium specimensand livebulbs,
is anonymous. A good candidate is Jan Andries Auge, who was a gardener in
the Company's Garden at the Cape from 1747till 1778(Karsten, 1951).Auge
had been trained in the Leiden Hortus under Boerhaave and hesent specimens
to Van Royenin Leiden and BurmaninAmsterdam. David van Royenwroteto
Thunberg on 19 February 1785"Andries Augeisnog aan deCaaponze ocellus
botanicus", although Auge was blind by then. Houttuyn bought his African
collections, whereas those sent by Radermacher seem to have been free of
charge.Adetailed account of Houttuyn's herbaria willbepublished elsewhere.
The shipments did not consist of plants only, also fishes, insects and minerals
were included. Thunberg continued sending natural history specimens to
Amsterdam also from Sweden, since Houttuyn acknowledges the receipt of
them.
Houttuyn sent hisNatuurlijke historietoThunberg onlyafter the completion
of theentirework, inAugust 1785.However, thechest withthe37partsdid not
arrive in Uppsala, by some unexplained accident it got lost. Not before 21
August 1787Thunberg confirmed the safe arrival of a second copy.
Thunberg had to pay a considerable sum for this: 200 guilders. Houttuyn
apologized for thisdemand, stating that hehad nocopieshimself, all beingthe
propertyofthepublisher. After thecompletion ofthesecond, botanical volume
of theNatuurlijke historieHouttuyn hadsentThunberg on28March 1784aset
of the300plates,annotated byhand withthenames;thesehavenot beentraced
in Uppsala.
Thunberg was obviously unable to cite from Houttuyn's published or
manuscript text in his Florajaponica that was published in August 1784. His
manuscript for this flora was finalized already inMay-June 1784when Murray
useditinthepublication ofSystemavegetabiliumed. 14.Houttuyn ontheother
hand, acknowledged the receipt of Florajaponica on 5August 1785.It isthus
clear that these publications were prepared quite independently. The authors
knewthat theywereusing(almost)thesamematerial but did not exchangedata
or descriptions before actual publication. Thunberg cited Houttuyn's work not
before 1793.
Thunberg's specimens were sometimes annotated with a generic or specific
name, but never with a diagnosis. Houttuyn sometimes accepted Thunberg's
manuscript name, but in other cases he coined one himself. All the diagnoses
published in Natuurlijke historie are Houttuyn's. The fact that Houttuyn
published onThunberg's collectionsisnotwidelyknown. Juel(1918)overlooked this relation. The data from Houttuyn's Natuurlijke historie,corrobated by
his correspondence and the auction catalogue of his herbaria, indicate that in
many cases the holotypes of Houttuyn's species have isotypes in Thunberg's
herbarium, vice versa.
In 1785, comparing the Florajaponica with his own herbarium, Houttuyn
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becameawareof the fact that quite a few speciesin hisherbarium werenot accounted for intheFlorajaponica. HeevensuggestedThunbergtopublishasupplement to theFlorajaponica. He gave several examples. There are specimens
in Houttuyn's herbarium without a duplicate in Thunberg's such as
Acrostichum hastatum Houtt. (= Pyrrosia hastata (Houtt.) Ching). In 1787
Houttuyn sent alist of the discrepancies between thetwo publications, but unfortunately only the accompanying letter is extant.
Houttuyn did not appreciate Thunberg's changes in Linnaeus' system of
classes. In several letters heshowed hispreference for Linnaeus'23classesover
Thunberg's 19.
When Houttuyn had finished hismagnum opus, hedecided to sell hiscollections by public sale. His zoological collections were sold in 1787 (Houttuyn,
1787)andhisherbariain 1789(Houttuyn, 1789). Theauction oftheherbaria did
not yield an acceptable price and Houttuyn retained them.
Repeatedly heoffered the herbaria to Thunberg, especially that from Japan.
But Thunberg was not inclined to buy the specimens that he had collected
himself. Eventually the herbaria were sold to Etienne Delessert. They are now
in Geneva (Wijnands, 1987).
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TRANSCRIPTIONS OF THE LETTERS, WITH ANNOTATIONS

Amsterdam 17Septb. 1781

[397]

Zeer Geleerde Heer
Mijn Heer en Vrind.
In Uwe zeer vrindelijke van 12Novemb. Anni elapsi, gewaagde Uwed. van de
vrindschap ten mijnen huizegenooten0, metuitdrukkingen, diemij beschaamd
maaken, aangezien de verplichting, welke Uwed. heb, voor de zaaken, door
Uwed. met levensgevaar enoneindige moeiteengroote kundigheid tevens,inzo
verrelanden uytgezogt, en, schoondoor eenanderehand mijgeworden, alleste
boven gaat, wat Uwed. in deezen zoude kunnen bewijzen. Hierom heb ik mij
ook geenszinswillenonttrekken, aan Uwed.zeervriendelijk verzoek, mijtevens
zeer honorabel, om Uwed. Latijnsch berigt dePalmis^, (schoon mij wegensde
ongemeene kleinheid vanUwschrift zeermoeielijk enenigentijd, wegenszwaktemijner oogen, onmooglijk,) eindelijk tevoldoen: gelijk dan ook dat vertoog,
veelgeholpen door deActa Ups.waar uit hetlaatstedoor Uwed.wasovergenomen, in 't Nederlandsen overgebragt, reeds voor eenige maanden aan de Holl.
Maatsch. te Haarlem3) bezorgd heb en verstaan, dat het deezen jaaren in druk
zal komen. Zo Uwed. nogeens 't eenof andere vandergelijke natuur hebt, ben
ik bij occasie ten Uwen diensten, maar verzoeke dan wat grooter schrift.
De Japanse visschen, door Uwed. verzameld en mij door den WelEd. Heer
Rademacher gezonden, hebiknietzonder veelmoeiteinordegebragt ineenuitvoerigebeschrijving derzelvenookaanonzeHoll.Maatsch.geleverd4),nietzonder meldinge van Uwed. naam. Benvoorneemenseen kort begrip daarvan in 't
" Thunberg visited Houttuyn in October 1778.
CycasCaffra, nova palmaespecies,descripta ...Nova Acta Reg.Soc.Scient. Upsal., 2:283-288,
t. V. 1775.TL-2/14338.
3)
Beschryving van twee nieuwe soorten van palmboomachtige gewassen, ...Verh. Holl.Maatsch.
Weetensch. Haarlem20.2:419-434. 1782. TL-2/14338.Thunberg'ssponsorJeanDeutzwasadirector of theHollandscheMaatschappij. InalettertoThunbergof9October 1780(University Library
Uppsala, Department of Manuscripts, 'Bref till Thunberg') he mentioned that he would propose
Thunberg as a Fellow of the Maatschappij. He also asked Thunberg for a paper on 'Palmae en
Cycas revoluta', he would ask Houttuyn to translate this paper.
4)
Beschryving van eenige Japanse visschen, en andere zeeschepzelen. Verh. Holl. Maatsch.
Weetensch. Haarlem 20.2: 311-350. 1782. Houttuyn mentioned this collection in his auction
catalogue (Houttuyn, 1787:VI) '...voorts deVisschen, waar onder een menigte Japanse en andere
Oostindische, zeerongemeen en fraay, zigbevinden. Hier isdegeheelereeks der genen, welken ik,
in het XX. Deelder Verhandelingen van deHollandscheMaatschappy, omstandig hebbeschreven,
geene uitgezonderd'. In the catalogue entries these 'fishes' are dispersed over several groups of
animals. Their present location is not known.
2)
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Latijn, mooglijk ten dienste der Acta Ups.zo 't Ued.goed vindt, aan Uwed. te
zenden. Ik denk niet dat er ook van bij Uwed. zijn. Anders zo iemand anders
die ook beschreef of beschrijven van zou, gelief dan te melden.
VolgensUwed.belofte enadvisvanUwenlaatste,vindemijten hoogstenvereerd met het kistje met steenen en mineraalen, waar voor Uwed ten hoogsten
dankzegge. Had alleengewenscht, datdezelven doornaamenvan deafkomst en
hoedanigheid meer gespecificeerd waren5'. Ik ben met de beschrijving der Nat.
Historiezobezet, dat iknogniet heb kunnen nazien dedefecten van Uweplanten. Ik dank Uwed. ook voor degezondene zeer fraaje Dissertatie de Proteis6).
Mooglijk zend ik Ued weleenstel Plaaten der planten van mijne Nat. Historie,
die ik wenschte dat Uwed. had: want zoude mij dan ook welop de Sphaerocephala&c^ aangehaald hebben. Thans plaats ontbreekende hebikalleen occasie
te betuigen [dat] ik met veel achtingen ben UwEd. ootmfoedige] & verplichte
dienaar
M. Houttuijn
PS Litteris tuis semper delectabor.
5)

Also Egbert de Vrij Temminck complained about the poor annotation of the specimens sent by
Thunberg to the Hortus Medicus (letter of 20Aug. to Thunberg at the Cape of Good Hope).
" Dissertatio botanicadeProtea.Upsaliae 1781. TL-2/14340.
7)
Proteasphaerocephala was discussed and illustrated by Houttuyn in Nat. hist. 2(2):99pi. 19 f.
1. 1775.
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Mijne beschrijving der planten, volgens het Systema Linnaei, thans voleindigd
zijnde, heboccasie,omUwed.eengeheelstelderplaatenvanhetzelvetoetezenden; welken verhopedat Uwedzalontvangen alseenbewijs van het aandenken
Uwer aangenaame conversatie alhier, en tot eenigerecompense van de aan mij
gezondene steenen, enz. Ik heb de nommers der plaaten daarboven, en onder
dezelven met potlood de naamen en afkomst getekend, niet twijfelende of Ued
zal, wegensUwegroote kundein deNat. Historie, diewelverstaan, maar zoer
eenigen Ued duister waren, gelieft dan deswegen maar te schrijven. Verlange
zeerUwebeschrijving derJapanseplantentezien,vanwelkenUwedindenUwe
van 8July's voorleeden jaars gewag maakte, om daar uit mijn exemplaar met
naamen te kunnen voorzien. Het spijt mij, dat Uwed. niet eerder toegezonden
hebdeplaatenvanmijne Nat.Hist,opwelkenzeerveelendaarvan in afbeelding
gebragt, endoor mijgedoopt zijn. Buiten twijfel zullen Uwebenaamingen daar
van verschillen, waaromtrent bij occasie wel eens Uw berigt verzoeke. Had de
eer Uwen laatsten als ook de gezonden Dissertatiën te communiceeren aan onzen vrind, den Heer Deutz u , in 't laatst van 't voorleeden jaar, die ongelukkig
" Jean Deutz(1743-1784) wasoneof thesponsors of Thunberg's voyageto theeast. Heserved as

a member ofthe City-council ofAmsterdam. On 21 May 1778he was nominated asadirector of
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en tot mijn zeer groote spijt, in deezewinter aan dekinderziekte isoverleeden,
omtrent het begin deezesjaars.
Mij is, per missive, het overlijden van den jongen heer Linnaeus den 1November, medegedeeld,zodatUwedthansdenkikdeeenigsteHoogleeraar BotanicesteUpsalzijt. Weetenietof metUwebevordering daar toeUwed. reedsgefeliciteerd hebbe,andersdoezulksbijdeezen,enbedank Uwed.zeervoordegezondene Dissertation,subtit.Nova GeneraPlantarum2) & Iris3), dieikin 't begin van December wijlen den Heer Deutz geleend had, enweegens zijn overlijden nogniet weder heb kunnen bekomen. Zohet Ued.geen kosten ware, zoude
die gaarn nog eens van Uontvangen, als ook dat werkje van den jongen Heer
Linnaeus,tituloMethodusMuscorumemendatd*,'t welkik van Burmannus te
leengehad heb,doch niet tekoop hebkunnen bekomen. ZoUwed.ook occasie
had, om mij van de Krijstal-Appels of Kalkballen, in een der laatste Acta
Stokholmensia5), als veelin Floorgatingen voorkomende, beschreeven en afgebeeld, eneenigemineraalen of petrefacten tebezorgen, zult mij zeer pleizieren.
Ikvoeghiernevenshet RegistervanhetAmbonsch Kruidboek van Rumphius
en Naamlijst der planten van Java, waarvan rnij Exemplaaren door den Heer
Raademacher6' toegezonden zijn van Batavia; niet twijfelende of zullen Ued
aangenaam zijn; zullende het gedagte paket aan deHeeren Lange en Zwart bezorgen, om U bij de eerste occasie toe te zenden; die Ued. daarvan wel advies
zullengeeven;blijvende, natoewenschingevanallenwelstand,metveelachtinge
Weled. Hooggeleerde Heer Uw ootmoedige Dien. &Vrind M. Houttuijn
Amsterdam den 28 Maart 1784
the Hollandse Maatschappy der Weetenschappen, Haarlem. Thunberg sent Deutz seeds from the
Cape for his garden on his estate Roos-en-Beek at Velzen. Some specimens grown from these seeds
are preserved in the herbarium of David de Gorter, see S.J. van Ooststroom, Het herbarium van
David deGorter, Nederlandsch Kruidkundig Archief 5\:252-274, 1941. Thunberg named the genus
Deutzia after him, Nova genera plantarum 1: 19-21, 1781. 'Nomen huic arbori sacrum voluimus,
debuimus Historiae naturalis Cultori Cultorumque ejus Patrono-maximo & faventissimo, J.
DEUTZ, Scabino urbis Amsteldamensis longe meritissimo pluriumque Collegiorum Praesidi dignissimo'.
2)
Nova genera plantarum. Upsaliae. 16 theses, 1781-1801. TL-2/14342. Houttuyn mentions 1
(1781), 2 (1782) and 3 (1783).
3>
Disserlatio botanica de hide. Upsaliae 1782. TL-2/14343.
4)
Methodus muscorum illustrata. Upsaliae 1781,a thesis written and defended by O. Swartz with
the younger Linnaeus in the chair. TL-2/13525.
5)
Om on Ceilans mineralier ock âdla stenar. Kongl. Vet. Acad. Nya Handl. 5: 70-81. 1784.
6)
Naamlijst derplanten, die gevonden worden op het eiland Java. Batavia 1780-1782. TL-2/8501.
A copy of this book from Thunberg's library is present in the University Library, Uppsala. This
work includes an interpretation of the Amboinsch kruidboek by G.E. Rumphius. It was written by
J . C M . Radermacher (1741-1783). Radermacher was counciller-extraordinary at Batavia, he sent
many collections (mainly those of Thunberg, but also of his own) to Houttuyn. As appears from
Houttuyn's note in Natuurlijke Historie 11.10: 519 Radermacher also was a patron of Thunberg's
voyage. Thunberg published a genus Radefrjmachia ( = Artocarpus), Kong. Vet. Acad. Hand.,
Stockholm 37: 251. 1776. 'Nomen in Honorem Maecenatis Summi & Historiae naturalis imprimis
Patroni & Fautoris maximi, in summo Consilio Batavino-Indico Consiliarii &c Societatis scientiarum Batavinae illustris Praesidis, Joach. Cornel. Math. RADERMACHER'.
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PS De Mantissa tertia mankeert mij ook.7)
PS Debeschrijving der Japanse visschen isin Actis Harlemensibus of Verhandelingen der Holl. Maatschappije XX. deel, door mij gegeven; misschien zond
ik wel daarvan een Extract in 't Latijn met Afbeeldingen. [?]
7

' The Mantissatertia(following up the Mantissa plantarum of 1767 and the Mantissaaltera of
1771)wasscheduled for publication butwasneverpublished. Itfinally tookshapeintheSupplementum plantarumby the younger Linnaeus (1782), a work not mentioned by Houttuyn.
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Metveelverheuging zagik, inUwen verpligtenden van 8September, dat Uwed.
aangesteld zijt tot Professor Med. &Botanices teUpsala, in plaatse van wijlen
den Heer Linnaeus.
Hebbedeeer,Uweddaarmedezeerveelgeluktewenschen,eneenlangecontinuatievanleveninwelzijn, waardoor Uwed.dekruidkundegrootelijks zalkunnen bevorderen. Echter ismij leed, dat Uwed. noodig vinde, eene verschikking
te maaken in het Systema sexuale0; dat wederom nieuwe moeielijkheid in het
rangeeren verschaffen zal. Ik heb de uitgaave van Murray2) meestendeels gevolgd. NudegeheeleHistorieder Natuur door mij beschreeven zijnde, zoudeik
gaarne eenSystematisch Register geevenvandeplanten, waarin ook de Palmen
enandere naderhand ontdekte Genera ophaar plaatswaren. Zou Uwed.welzo
goed willen zijn, vandat van Murraij eensnatezien,enmij optegeeven, waar
allenaderhand ontdekteGeneraingevoegdmoetenworden, of isereengedrukte
lijst van dien aart, welkeikgebruiken kan. Magik hieropineenweek zesof agt
berigt hebben?
Het zal mij zeer aangenaam zijn, een exemplaar van Uwe Flora Japonica te
bekomen. Zeer wensche ik, dat mijnen Herbarius naar dezelve wat zal kunnen
nommeren. Vande Dissertatiën, dieUwed. devrindelijkheid hebt gehad mij te
laaten toekomen, zo over de Nova Plantarum als Insectorum Genera3): mankeert mij nog van de Nova Plant. Generade tweede4); terwijl ik van de eerste
enderdeverscheidene heb.Zou Uwed.ook daarvan terugverkiezen, enmijnog
de tweede, tot compleeteering gelieven te bezorgen?
Dieovertollige hebik uit denboedel van H. Deutz inplaatsvandeandereterug bekomen, welke men niet kon vinden.
Gedagtesterfgevallen treffen mijzowelalsUwed.Ikhebikdenongelukkigen
" Thunberg did not recognize Linnaeus' Classes XX-XXIII and distributed the genera in these
Classes over the remaining 19,using characters of the anthers.
2)
Systema vegetabilium ed. 13,ed. J.A. Murray. Gottingae &Gothae, 1774. TL-2/4844a.
3)
Dissertatioentomotogicanovasinsectarumspeciessistens.Upsaliae, 1781-1791.6pts,pt 1 1781,
pt2 1783,pt31784.Houttuyn receivedalsoinsectsfrom Thunberg.Inhisauction catalogue(Houttuyn, 1787:103,entriesI,K,L)ismentioned: 'CeylonscheKapellendoordenHeerThunbergverzameld' and 'Japanse Kapellen, enz. Twee laadjes met eenezeer ongemeene Collectie van Insekten,
op Japan door den Heer Thunberg verzameld. ... Dus in 't geheel 80 stuks Japanse insekten'.
4>
1782.
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Radermacher een groot Mecaenas verlooren. Gelukkig had zijn Ed. mij nog
voorleedenjaar vanOostind. mineraalenook schoonvoorzien5'. ZoUedbijoccasievandeSweedschemij nogeenigekondebezorgen, zoudeveelpleizier zijn.
Daar valt 't [?]koper metgoudenijzer metzilver,zoikmeen,enandere stoffen
die raar zijn: zult mij daarmede verplichten.
Verneem ook metpleizier, dat Uwed.mijne plaaten derplanten reedszultbekomenhebben.Ikhadtoengeenmeertijd, danderzelvernaamenslegtsmetpotlood daar onder te tekenen, en de plaaten te nommeren: zo Ued. die niet wel
kuntleezen,gelieft maaroptegeeven,enwilbijoccasieweleenseengeschreeven
lijst daarvan zenden: doch eerlang zal mijne geheele Natuurlijke Historie wel
veelbeterkooptebekomenzijn,danzijbijstukken isuitgegeven.Gelieft Uwed.
dan een compleet exemplaar te hebben, wil ik het Uwed. wel bezorgen.
Voor 't overige Uwed. alles goeds wenschende ben en met de grootste genegenheid Hooggeleerde Heer & zeergeachte Vrind Uwed. ootmoedige dr. M.
Houttuyn
Amsterdam 5Xbris 1784.
PS ZoUwed. occasiehad, mijeenigefraaije stukjes goud-erts vanAedelfors of
andere goud en zilverstoffen uit Sweden te bezorgen, zoude gaarne de waarde
rembourseeren.
5)

Thesemineralsprobably arethoseconserved inawooden boxinTeyler's Museum Haarlem with
a label 'Tin-Ertsen van Malakka inOost-India, ontvangen Anno 1783'in Houttuyn's hand. Houttuyn sold on this collection: Beschryving van de Malakse Tin-erts en derzelver mijnen, Verh.
Zeeuwsch Genootschap21:383-389. 1785,and alsoinNat.Hist. 3(5): 13,tab.42f. 2. 1785.HouttuynsoldthisboxtoMartinusvanMarum,thedirectorofTeyler'sPhysischeenNaturalien KabinettenenBibliotheek,since 1784.Entry240intheauctioncatalogue(Houttuyn, 1789:54)is'Eenlaadje met al het gene tot de Tin Mynen van Malakka behoort, zo Zandige als Bergerts, enz.'.
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[402403]

Het groot verlangen dat ik had, om UweFloraJaponica^ te zien, is eindelijk
voldaan, doordien een exemplaar daarvan te leen bekomen heb. Verheuge mij
zeer, daarin te kunnen zien de groote naauwkeurigheid en kunde, met welke
Uwed. dat werk hebt uitgevoerd, 't welk Uwen roem zal vereeuwigen. Ben
Uwed. ook ten hoogste verplicht voor de ongemeene Vrindschap, en eere, mij
aangedaan, meteeneplant naar mijnen naamtedoopen enHouttuijnicP teheeten. Bijgeluk hebikdieook gevonden inmijn JapanseHerbarius,van welkeik
nog verscheidene naar Uwe benaamingen zal kunnen tytelen.
" Florajaponica. Leipzig 1784(August).
Hou[t]tuyniaThunberg, Beskrifning pâett nytt Japanskt Ort-Genus,kalladtHoutuyniacordata.
Kongl. Vetensk. Acad.NyaHandl., 4: 149-152,tab. 5. 1783;Florajaponica 12,234.Thisnameis
conserved against Houttuynia Houttuyn, Nat. Hist. 2(12):448. 1780,which isa synonym of Ixia
L. Houttuyn received the newsof this genus obviously from theFlorajaponicaand did not know
the previous publication in 1783.
2)
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Verhope, dat Uwed. reeds degezondene collectie der plaaten van mijne Natuurl. Historie, wat de planten aangaat, zal ter hand gekomen zijn. Uwed. zal
bevinden, dat daarin, behalve de Japanse en Oostindische, zeer veele nieuwe
Kaapse planten, na naauwkeurig onderzoek, in plaat gebragt zijn. Hope, dat
Uwed. een nieuwe FloraCapensis willende uitgeeven dan eerst mijne beschrijvingderzelven zalingezien hebben, waartoe door 't bekomen van mijnegeheele
Natuurlijke Historie, die nu compleet uit is,welgelegenheid zal zijn. Mooglijk
zal ik in eenigen welgemist hebben, dat Uwed dan ook onbeschroomd gelieve
aan te wijzen.
Tot mijn leedwezen kan ikdeAct. Stockholm, van 17823)dewijl die nogniet
in 't Hoogduits uitgegeven zijn, [niet] tezien bekomen. Zou Ued. niet zogoed
willenzijn, alzoikeenigeAanmerkingen over deNoote Muskaat-Bloemen in 't
Hollandsch meen in 't licht tegeeven, mij eenafdruk van het plaatje enden inhoud Uwer beschrijvinge medete deelen: zal daar van met dank gebruik maaken. Ook ben ik zeer begeerig naar Linn. Diss, dePlant. Surinamensibus4), en
UweNov. Gen.Plant. Dec.2.Ik hebdenieuweuitgaavevan 't Syst. Plantarum
door den HeerMurraip bekomen: verwonder mij daarin UweFabricia6) ende
Vieusseuxia 7)van den Heer la Roche,dieik beiden beschreeven en in plaatgebragt heb, niet tevinden. Ook ishet zonderling dat daar nog zoveele fouten in
zijn, waarvan wel sommigen gemakkelijk te verhelpen doch anderen niet: bij
voorbeeld daar men pag. 383Linn. 13, 14,obtusioribusleest, 't welkacutioribusmoetzijn, datzoweluit dekruidkunde blijkbaar is,alsuitUweaanmerkingen over de Kaneel, in Act. Stockholm, novis de 17808): doch verwonder mij,
dat Ued. aldaar zegt de CortexCassiaeplat enniet opgerold tezijn: 't welk immersindegewooneCassiaLigneageenplaatsheeft. Mischiengaatdevertaaling
van dat vertoog, onder Uw naam, inAct. Societ. Flissingo-Zelandicae9). Zou
Ued. daar ook Lid van willen zijn, dan zal Uwed. daartoe recommandeeren.
InhetX.deelvandieVerhandelingen isthansvanmijaan 't lichtgegeveneen
Vertoog over de Cubeten enandere soorten van Peper, met afbeeldingen daarvan, om het onderscheid der bladen te doen zien10). In the XXI. deel der Verhand, van den Holl. Maatschappij (Act. Harlemensibus)11* komt thans van mij
uit de afbeelding van een takje van den echten Benzoinboom, waarin ik toon,
3)

Botaniskbeskrifning pâtvännespeciesäktaMuskotifrân óenBanda.Kongl. Vetensk. Acad.Nya
Handl. 3:46-50, t. I, II. 1782.
4)
Plantaesurinamenses. Upsaliae 1775.Def. J. Alm. TL-2/4848.
5)
Systema vegetabilium ed. 14.Gottingae 1784.TL-2/6575.
6)
Thunberg in Fabricius, ReiseNorwegenp. 23.Hamburg 1779, = Empodium Salisb.
7>
D. de la Roche,Descriptions plantârum aliquotnovarum p. 31.Leiden 1766.TL-2/1348.
8)
AnmärkningarvidCanelen;gjorde pâCeylon.Kong. Vetensk. Acad.NyaHandl. 1:55-66,t. 5.
1780.
" Aanmerkinge over dekaneel,opCeylongemaakt, door Cas.Petr. Thunberg;vertaald enmeteenige aanteekeningen vermeerderd. Verh.ZeeuwsenGenoolsch. 12.1:296-312. 1786.
l0)
Het onderscheid der zwarteen witte peper, en afbeeldingen van 't gewasder staartpeper. Verh.
ZeeuwsenGenootsch. 10:604-513. 1784.
' " Deechtebenzoin-boom en kamferboom van Sumatra. Verh.Holl.Maatsch. Weetensch. Haarlem 21: 257'-27'4.1783.
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dat die Virginische Boom, door Linn. Laur. Benzoin getyteld, geenszins dien
naamverdient,alzozijdeBenzoindraager nietis,maardienvanLaurus Virginicus, waarop dan deeze echte Sumatrase volgen kon, met den overigen soortnaamendandeechteKamferboom vonBornio,dienikook inafbeelding enbeschrijving voorstel.
Quantum inBotanicis,imointotaHist. Nat. adhucreformandum est, utiid
clarissimepatetextuainSyst.Plantar,permutatione, respectonumeriClassum,
quam opto indefiniendis Vegetabilibuscommoditatem allateram haudmedioa
Lin.
Ik heb tot mijn Systematischen Bladwijzer12) meestendeels gevolgd de lijsten
van deGen.Plant., dieervoorieder Klassein deed. uit. vanMurraijS)zijn, en
deNov. Gen.Förster1^,Forskaohll4) etTua,metgemak daarkunnen invoegen.
Men mag dit een Methodus Artificialis heeten, maar in de beschrijving van 't
SystemaLinnaeibehoorden deplanten secundumMeth. Naturalemgeplaatst te
zijn, dieik er niet invind. Wat eigenschap, bij voorbeeld, heeft het, datBorassus geplaatst worde inter Tamum &Smilacem:de Nipa inter Cynomorium et
Çharam, en deArtocarpus daar voor, post Ceratocarpum. Zo volgen planten
op malkander, diehemelsbreedte ingestalteverschillen. Ik hebtot nogtoevoor
dieschikkinggeenreden kunnenvinden,nochbegrijpen, waaromnietlieverdan
de planten volgens de lijst, die voor de Klassen gaat, en waarin een geregelde
schikking is,geplaatst en beschreeven zijn? wanneer men geen acht geeft opde
gestalte of grootte. Immers ik heb hier niet op 't oog Uwed. te berispen; maar
alleen te bekennen, dat ik voor die systematische plaatsing geen reden vind.
Van mijne Natuurlijke Historie, welke 37boekdeelen, door mij stukken genaamd, inoctavo met bijna 300plaaten beslaat: als 18van dedieren, 14van de
planten en 5van de mineraalen, komt thans het laatste uit: zo dat ik volgens
Uwed. Hooggel. verzoek daarvan eencompleetexemplaarlaat gereed maaken,
't welkebehoorlijk ingepakteerstdaags,door handen vanUwed. correspondenten,deHeerenFahraeusenSwart,aanUwedzaltoezenden. Denprijs, welkebij
het uitgeeven der aparte stukken al omtrent tweehonderd guldens heeft beloopen, isthans,ten mijnen pleiziere,door denboekkooper op 't minstegesteld op
F 125,zeggehonderdvijfentwintig guldens,waarvoor Uwedzullen crediteeren.
Voorts hebbe de eer, met toewenschinge van allen welstand, te zijn. WelEd.
Hooggel. Heer UwEd. ootmoedige dr. M. Houttuyn.
Amsterdam 5Augusti 1785.
12)

Systematischebladwyzerderplanten,...Nat. Hist.Ill, 5. 1785.[pagesnotnumbered]. Borassus,
Tamusand SmilaxareintheDioikiaHexandria [Mm7];Nipa, Cynomorium, Chara, Ceratocarpus
and Radermachia (= Artocarpus)are in the Monoikia Monandria [L14v].
13)
J.R. Forster, Characteresgenerumplantarum. London. 1776.TL-2/1826. Probably Houttuyn
used the 2nd or 3rd edition of 1776and not the very rare first edition of 1775.
' 4)Floraaegyptiaco-arabka. Kjobenhavn. 1775.TL-2/1819.
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[404]

Op mijne recommendatie,onsGenootschap der Weetenschappen, te Vlissingen
in Zeeland, in devoorleeden Maand, Uwed. verkoozen hebbende tot haar Medelid, hebben de Eer op haar verzoek Uwed. daarvan bij deezen het Diploma0
toetezenden.Twijfele nietof Uwed.zalditaangenaam zijn.Gratulor hunctitulum titulis accedere vestris.
Voorts ben Uwed. zeer dankbaar, wegens de gezonden presenten van Uwe
Flora Japonica enInsectaSuecica2).Ik hebbe,opUwverzoek, eengeheelexemplaar van mijne Natuurlijke Historie, ineen kistje gepakt, aan Uwe correspondenten, den Heeren Fahraeus enSwarth doen bezorgen, volgens wierberigt het
zodra reeds is ingescheept en verzonden; hope het Uwed. spoedig zal ter hand
komen. Voortsmijwelgedienstigrefereerende aanmijnen voorigen,benenblijve met alle hoog-achtinge WelEd. Hoog Gel. Heer UwOotmoedige Dienaar&
Vrind M. Houttuyn
Amsteladami 24 Sept. 1785.
NB Deezen geef ik ook aan die Heeren F &Swarth ter bezorging over.
" Thisdiploma isconserved, aswellasthat of theHollandsche Maatschappij der Weetenschappen,
in the collection of Thunbergiana vol. 1Testimonia & Diplomata, University Library Uppsala,
Department of Manuscripts.Thiscollection belongstotheSocietyof Smàlandstudents in Uppsala
and was deposited in the University Library in 1887.
2)
Dissertatio entomologica, sistensinsecta Suecica, &c. Upsaliae 1784-1795.9pts, pt 11784.

Vir Nobilissime, doctissime amicissime.

[405]
0

Nuperrimeiterum ditatus tuiseximiisDissertationibus, imprimisdeErica speciebus &Aloidi2) summas inde tibi gratias ago.Opto sane quod receperis meas
Plantarum Tabulas,quarummentionem, quod scio,nondumfecisti.Tantoplus
autem doleo, quod tanto infortunio periit totum Exemplar mea Historia Naturalis, tibi missum, et quidem, quod negligentia secur[it]atis assumenda, etiam
perditus sit valor ejusdam. Ut autem huicmolesto accidenti aliquid remedii adhiberetur, rogavi Bibliopolam, an ipsi placeret haec conditio. Scilicet dum mei
respectu idexemplartibiconpassat solummodo f 125&omnibusaliisidconstitit
f 200circiter: sitibi condaniret et gratum esset, quod mitteritur aliud sequente
Nave:ethoctibiconstarit utaliisf200,idestvulgaripretioofficinali hujus operis:quando ille,hujus infortunii ergo,contentus essetdeuno& alteroettibinihil solvendum [?];quod molestum sijam tibi haec conditio placet et cupis hac
rationeacciperemeumopus: [?]oro. Doleoautem, quod opusillud adeoexcrevit quod nonpotistim idtotum tibi donomittere,quemadmodum tanta liberalitate tuorum exemplaria mihi impertiri dignaris.
" Dissertatio botanicadeErica.Upsaliae 1785.TL-2/14349.
Dissertatio botanico-medica deAloe. Upsaliae 1785.TL-2/14347.

2)

TamaccurateomniatuaopusculaetinprimisFlora Japonica conscripta sunt,
ut vel invitis, laudem citur quem debeant. Dubia quaedam, confiteor meis in
meis Uteris, de rejiciendis quatuor classibus Linnaeanis, sed rationibus tuis in
praefatione datis, sum penitus convincor. & tibi sane in plantis facile coryphaeo, ettanta experientia, laboribus indefessis producto, facile credendum, in
hacre.Doluitantum etadhucdoleo, quod excellensillud Systema Linnaeanum
indemalevolisinstabiliusvidaripossit.Modum,quoPlantarum Generainter[?]
disposita sunt, [?]nondumrectecapio.Denovis,quasdelinearecuravi,plantis,
tarn Capensibus, quam Japonicis &Javanicis, si tibi otium fuerit, aliquando
quidam prescribere placebit, quali nomine illa tibi dispositae fuerint. Et quidam, ut ultimistuis, 15 XbrisAnni elapsi datis,responderum, deillaDissertatione Linnaei dePlantisSurinamensibus non adeosollicitussum,quam desecundaparte Nov.Gen. Plantarum, siadhucoccasio sitillamconquirendi etdeDissertatione Tua de Nuce Myristica vel Tabula ejusdem, ut antea scripsi.
Litterastuasad Secretarum Societatis Flissingo-Zelandicae, quavulgosolum
Zeelandicaaudit, fecit fami [?] et gratum
Tibi meum officium fuisse gaudeo, qui omnia prospéra peccatus, sum
Tibi humill. dedatissimus M. Houttuyn
Amstelodami 22 Januarii 1786.

Hooggeleerde Heer
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Mijn Heer en Vrind.
Degelegenheid waarneemende,vanhetvrindelijk bezoekvandenzeerkundigen
Heer Swedderus2), hebbe het geluk, van Uwed bij deezen te begroeten.
Verhope,datdelaatsteaffaire, belangende hetongeluk, deboeken, aan Ued.
gezonden, overgekomen, niet zalverminderen onzeaangenaame correspondentie. En twijfele niet of Ued. zal welhaast berigt van Uwetoestemming zenden,
aangaande het voorstel, welk Ued. hebgedaan, om een ander exemplaar tebezorgen, en dat Ued. dan voor beiden tesamen zoude betaalen den gewoonen
prijs, dienmen hiervoor eenexemplaar vandat werkgeeft. Mijdunkt eenallerbillijkst voorstel, omdat ongeluk teremedieeren, enden boekverkooper soulaz
geeven. Anderszins verhope, dat Ued. order zal geeven, om ten minste eengedeelte van het geld van 't verlooren exemplaar te voldoen. En dat Ue de goedheid zalhebben, van Uweverhandeling DeNuceMijristica3) mij tedoentoekomen, diemetdegrootsteaffectie benenblijve UwEerbiedige Dr. M. Houttuyn
MDr. Amstelod.
Amsterdam 7Septemb. 1786
" Watermark posthorn, van der Ley. In other letters no watermark is present.
MagnusSwederus(1748-1836),editorand publisher inUppsala,alsobooksellerof theAcademy.
3)
DeMyristica. Upsaliae 1788.TL-2/14355;or thearticleinKongl.Vetensk.Acad. NyaHandl.3,
1782.

2)
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Mijn Heer en Vrind.
BijdeezenhebbedeeerUedtoetezendentweeexemplaarenvanmijnen CatalogusAnimalium, welke, zo zij niet uit dehand verkogt worde, ik voorneemens
ben in Maart aanstaande te verkoopen, in publieke veilinge. Ik had wel gewenscht die eerder te zenden, doch ben niet volkomen geresolveerd geweest.
Verzoeke de eene aan een ander liefhebber mede te deelen.
Buitentwijfel zalUwed.doordenHeerFahraeusallangberichtzijn gegeven,
dat het exemplaar van mijne Natuurlijke Historie ter schepe naar Uwed. isgezonden. Verhope dat het Ued. wel zal ter hand komen of reeds gekomen zijn.
Zo hetUwed.mogtewelgevallen,nogomUweDissert,deNuceMijristica voor
mij tedenken, dat diemogtebekomen, zult mij verplichten, diemetalledienstvaardigheid ben en blijve Uw ootmoedige dienr.
M. Houttuyn
Amsterdam 8Decembris 1786
Dit PS: Professor Vahl te Copenhagen aan Ued verzogt door den heer Sparrman te Stockholm te bezorgen.0
" Thisletter toVahlisconserved intheBotanical Museum inCopenhagen. It follows hereintranscription.

A Monsieur Monsr. M. Vahl Professeur de Botanique &&a Copenhague.
Monsieur
Par la presente aijant l'honneur, de Vous envoyer une Catalogue de la partie
AnimaledemonCabinet, quej'ai dessin,siparquelqueoccasionjenelavendra
pas sous main, de mettre en Auction publique ce Printems et bien au Mois de
Marsprochain;jeviensd'y ajouter unPacquet pour Monsr. Sparmann aStockholm,contenant aussidesCataloguespourmonAmiMonsr.ThunbergaUpsal.
Naijant paspuapresant trouver uneautreoccasionraisonnable alefaire passer
en Suéde, je Vous prie de lui procurer a passage, s'il est possible au plutôt.
Il m'a été bien chagrinant, de par faute de Votre retour a ma maison, avoir
manqué d'occasion, a Vous passer quelques'unes de mes doubles, qui Vous
pourraient manquer, recompenserenquelque façon labonté queVousavezeu,
de me faire present une Collection de Plantes d'Espagne 0 . Si par occasion je

" This herbarium isnot listed separately in the auction catalogue of Houttuyn's botanical collections (March 1789). However, lot E is 'an european herbarium of plants collected in Spain and
Switzerland, besides some indigenous ones'. Vahl's plants from Spain, collected in the years
1783-1785,could be included in it. The present location of this herbarium is not known, it could
be in Geneva as are other parts of Houttuyn's herbarium.
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scaurais Vous satisfaire en cela, je n'ij en manquerais pas, qui avec beaucoup
d'obligation suis Votre tres humble Serviteur M. Houttuijn.
Amsterdam le 8Xbre 178.2)
PS. Jenescaipas,siMonsr.Sparmann aStockholm aquelquetitre;s'ilestainsi
je vous prie de l'ajouter a son nom.
2)

1786,on the sameday Houttuyn wrote a letter with twocopies of this CatalogusAnimalium to
Thunberg.

WelEd. HoogGeleerde Heer
Zeerwaarde en hooggeachte vrind.

[410]

Het was mij zeer aangenaam, uit den Uwen van 21 Aug. te verstaan, dat het
exemplaar van mijne Natuurlijke Historie behouden te Upsal was gearriveerd;
als ook dat Ue de penningen in deze maand aan Uwe correspondenten alhier
zoudt overmaaken:want deboekverkooper van derBuchten verlangt zeer naar
dezelven. Ik heb geen eigendom aan de exemplaaren van dat werk, buiten die
volumes,welketelkensbij hetuitkomen voor mijbedongen heb,enhad ergeen
compleet exemplaar van over, anders zoude Ue gaarne er een present gedaan
hebben:dochhetspijt mijzeer,telkensbijhetuitkomen nieteenvolumeaanUe
tehebbengezonden, inzonderheid vandeplanten, alswanneer Uedaar vanhad
kunnen gebruik maaken.Schoonmijne kundeindeBotanica veelminder isdan
deUwe,zalUetogzien,datikveeleJapanse,KaapseenIndischeplantenalzeer
naauwkeurig geëxamineerd heb en in plaat gebragt. Kortlings heb ik eerst tijd
gehad,omdeCollectieJapanseplanten,doorwijlen denHeerRadermacher aan
mijgezonden, metUweFlora Japonica tecollationeeren, entoen bevond ik,tot
mijne verwondering, dat niet alleen verscheide species, maar zelfs genera, door
Ue boven dieplanten geschreeven, in Uwe Flora uitgelaten zijn. Bij voorbeeld
deAlethris^, door mijafgebeeld, deAircP, het Triticumrepens3), de PterisEnsiformis Burmanni4), die ik zekerlijk heb: de Dolichos trilobu^, de Stipa
arguens6\ beiden door mij, gelijk Ue zult zien, in plaat gebragt, het genus
TamP, Mas en Femina zie mijne afbeeldingen: het Polypodium lycopodioidis

0

AletrisjaponicaHoutt.,Nat.hist.2(12);413 pi.84f. 2.1780July(= Hostalancifolid). Houttuyn
overlooked Hemerocaüisjaponica Thunb. ex Murray, Florajaponica 142 (= Hosta sieboldii).
AletrisjaponicaHoutt.antedatesAletrisjaponicaThunb.,Kaempferusillustratus,NovaActaReg.
Soc. Scient. Upsal.3:208, 1780post July.
2)
Aira arundinacea, Nat. hist. 2(13):229 pi. 91 f. 1.
3)
Triticumrepens,Nat. hist. 2(13):442, not figured.
4)
Pterisensiformis,Nat. hist. 2(14):92; N.L. Burman, Floraindica p. 230. 1768.
5)
DolichostrilobusHoutt., Nat. hist. 2(10): 153pi. 64 f. 1.The present name isPueraria lobata
(Willd.) Ohwi or Pueraria montana(Lour.) Merr. ssp. lobata(Willd.) Maessen &Almeida.
6)
Stipa arguens,Nat. Hist. 2(13):334 pi. 92 f. 1.
7)
Tamus 'japansch', Nat. hist. 2(11): 358 pi. 74 f. 1. Houttuyn did not name this species. It is
DioscoreaquinquelobataMurray.
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Linn.8)enhetPedatum^ misschienthansUwDichotomum10), enz.Of dit daarvan komt, dat in deeenevan dieHerbariaplanten zijn, welkein de ander ontbreeken, terwijl ik indemijne zeer veelen mis,zelfs van degemeensten: dan of
Uedieplanten thans met andere naamen gedoopt hebt, wenschte gaarn eenste
weeten: als ook met welkebenaamingen de nieuwe door mij afgebeeld, inUwe
Floravoorkomen.Even 'tzelfde verhopeikin'tvervolgtenopzigtvandeKaapse planten en Indische, door mij in plaat gebragt: waaromtrent Ue onbeschroomd gelieve mijne misslagen aan mij te berichten.
Ik verlang zeer om Uwe Flora Capensiste zienU). Door mijne jaaren, als
thans bijdenzeventigzijnde entoevaligezwakheden, hebthansnietveellusten
kan weiniguitvoeren12). Mijne collectie,indegeheeleNat. Historie, waszouitgebreid, dat raadzaam vond, diewatin tekorten, gelijk ten opzigt van 't Regn.
Animalegedaan heb, en meendeUedeCatalogus in 't voorste deezesjaars nog
tijdig door Profess. Vahl te Kopenhagen, te bezorgen, doch dit isgemist. Nu
ben ikvoorneemens,mij ookvan deplanten enMineraalen grootendeelsteontdoen, indien de omstandigheden onzes lands13) het toelaaten.
't Gene mij 't allermeeste spijt, is, dat ik van UweNova Genera Plantarum
hetParsSecundaniet kanbekomen,terwijl ikvanhetParsPrima weldrieavier
heb. Doch bij geluk bezit ik dat, waar in de Characterizatie komt van de Mijristica; maar dewijl ikoverdebloemen eenvertoog in't Nederduitsch wildeuitgeeven, zo wenschte ik gaarn een exemplaar te bezitten van de plaat, door Ue
daarvan inActisStockholmens.gepubliceerd, enzoUenogeenige bijzonderheden van Uwebeschrijving vandien boom, insumptis, daar geliefde bij tedoen,
zult mij occasie geeven, om dergelijk gebruik daarvan te maaken, als Uwebeschrijving vandeKaneelvertaald, opUwnaam inActisZelandicisheb gebragt.
Inmiddels bedanke Uwed wederom voor de mij gezondene twee stukjes over
't Museum Upsaliense14\ hebverder denevensgaande aan de Genootschappen
van Haarlem enVlissingen bezorgd enmij ten allerhoogste inUwegoedegratie
aanbeveelende hebdeeermetveelachtingetezijn WelEd.HoogGeleerdeHeer.
Uwed. ootmoedige Dienaar en Vrind M. Houttuyn.
Amsterdam 25 Octobris 1787.
NB De Dolichos, Tamus en Stipa zijn door Uwed. niet boven die planten geschreeven.
8>

Polypodium lycopodioidis,Nat. hist. 2(14): 145.
^ Polypodium pedatum Houtt., Nat. hist. 2(14): 175.
I0)
PolypodiumdichotomumThunb.exMurray, Fl.jap.338pi.37.BothPolypodiumpedatum and
P. dichotomum are synonyms of Dicranopteris linearis (N.L. Burman)Underw.
H)
Thunberg started publishing hisProdromusplantarumcapensium in 1794withasecond volume
in 1800;the first fascicle of the Flora capensis was published in 1807only.
121
Houttuyn, however, remained productive. In 1796 he published vol. 2 of Afbeeldingender
Artseney-Gewassen, Amsterdam. TL-2/3926.
I3>
In 1787thesurroundings of Amsterdam wereinundated indefence against thePrussian armyof
king Friedrich Wilhelm II.
I4)
Museum naturaliumacademiae upsaliensis. Upsaliae 1787-1821.TL-2/14352. 33dissertations,
the first five in 1787.
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Diefraaije hoogen boom, waarvan het stukje blad hier in,vindt men dieook
in Uwe Flora opgetekend?
WelEdele hoog geleerde Heer
en zeer geestimeerde Vrind.
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Of reedsgeantwoord hebbeopden Uwenvan 21December laatstleeden, benik
onzeker: desUwed. zeerveeldankbetuiginge doe, zovoor het voldoen van den
Boekverkooper, alswegenshet zeergunstig oordeel, dat Uwed. over mijne Natuurlijke Historiehebtgestreeken. 't Iszeker,dathetbegindaarvan zogoedniet
isals 't laatste:wantfabricandofabricimus plagtdeoudeBurmannustezeggen.
Hebje denoot, bladz. 518, in 't X. stuk der planten, algezien1'. Tot heden nog
niet ontvangen hebbende, daar Uwed. in Uwgedagte brief van schreef, zo heb
mijn Japansen Herbarius tegenUwehooggeschatteFloraJaponicaeensvergeleeken,endaar inbevonden teontbreeken:salvoerrore, diehierneevensaangetekend zijn2): de sterretjes beduiden Uw eigen handtekening: de overigen zijn
door mij bepaald: buiten deDidynamia, welke,zoUwed. weet, uit degedroogdemoeielijk teontwikkelen zijn. Danhebiknogongeveer 70geheelonbekende.
Wenschelijk washet geweest, dat ik tevooren geweten had, dat in mijnecollectiekondenzijn, dieindeUwenietwaren:zoudemisschiendaaromtrent welhebben kunnen ietsfourneeren, datUwed.vandienstwaregeweest. Ondertusschen
konhetwelzijn, datmijvanmijneuitheemscheherbariussen, Japonicum, Javanicum,Zeylanicum,Capense,diemetelkandermeerdanduizend stuksbevatten
(dat doch weinig is) in 't kort eens ontsloeg. Wenschte wel, dat het Japansche
in Uwehanden kwame, 't welk zekerlijk voor een Supplement zou dienen kunnen. Ten minsteverwagt Uwoordeel over dievan dit lijstje: waarvan veelen in
mijne Nat. Hist,zijn afgebeeld ennaauwkeurig onderzogt. Jammer dat inMurraij Ed. XIVzoveel fouten zijn. Deezekwamen mij terloops voor. Ik blijf met
de grootste achtinge WelEd. H.Gel.Heer Uw ootm. Dienaar M. Houttuyn.
Amsterdam [?] Julij 1788.
" Houttuyn describes here Atractylis angustifolia(- Berkheyaangustifolia(Thunb. ex Houtt.)
Merr.),that wasrecognized asa newspeciesbyThunberg inHouttuyn's herbarium whenhevisited
Amsterdam in October 1778.
2)
This must refer to a separate list of names that is no longer with the letter.
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Langhebikmijverwonderd, namijnen laatsten vanvoorleedenzomer, numeer
dan een jaar geleeden, geen letter van Ued. ontvangen te hebben. Ik kon niet
denken, dat hetbericht, 't geneikUed.daar ingaf aangaande deJapanse planten, dieikmeendenoginUwezeer fraaije Fl. Japonica teontbreeken, Ued kon
hebbenmishaagd:terwijl ernoggelegenheid is,omdaarvaneenSupplement uit
tegeeven. Ondertusschen had ik nu onlang'sdeeer,van Ued. wederom het present te ontvangen van Uwezeer fraaije Dissertatiën, als ook van de Nov. Gen.
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Plant. P.2. naar 't welkezeerverlangende was:desUedaarvoor zeerdank zegge; hebbende ook de paketten naar Haarlem en Vlissingen bezorgd.
Ikgeefzeerweinigin't kleinuit:hetmeesteinwerken,dietevolumineus zijn,
omtekunnen missen;echter neemethansdevrijheid van Ued.eenigen daarvan
toetezenden,dieUed.beterzalkunnen leezenenverstaan, dan het werkje over
Uwereizen in 't Sweedsch, welketaal ik niet magtigben: anderszou ikhet vertaaien en aan 't licht geeven0.
In hetpaket, dat ikaan den Heer Fahraeus overhandig omover zeeaan Ued.
te zenden, gaat, behalve het werk over 't mikroskoop2) en tweekleine stukken,
een vertoog over de bloemen van den Noote Moskaat Boom3), zo als dezelve
door ons alhier onderzogt en allen overeenkomstig met den Baron van
Wurmbs4' te Batavia, hermaphroditisch bevonden zijn, zonder dat, onder den
menigvuldige bloemknoppen, door onsgeopend, eeneenigevrouwelijke bloem
hebben kunnen vinden. Dit vertoog isin het laatst uitgekomen XXVI. deelder
Verhandelingen van de Holl. Maatschappij geplaatst. Verhope dat Uwed.eenige aanmerkingen daaromtrent ten goede houden zult.
Maar welhetvoornaamste is,dat ik Ued. indat paket toezend deCatalogussenvan mijne Verkoopingen van Naturalien, dieikwelaan Ued. gezonden heb
op zijn tijd; doch niet weet of ze Utoegekomen zijn. Inzonderheid twijfel ten
opzigt vandiederplantgewassen enmineraalen, voorleeden voorjaars: vanwelken ik, wegensdegeringeliefhebberij alhier, indetegenwoordige tijd, veelopgehouden heb.In 't bijzonder isnognietverkogt decollectievanplantgewassen
in flesschen metvogt, waar onder zeer veeleraare dingen zijn, alleszeerwelgeconserveerd, uitmaakende 80 flesscheni die ik uit de hand gepreesenteerd heb
voor f 200: doch alzo er verscheide dubbelde in zijn, zou men er wel eenigen
kunnen uitmonsteren of uitkiezen naar welgevallen. Deezecollectie isvoor een
Prof. Botanicesof ook vooreenVorstelijk Museum veelwaardig.Dan zijn ook
nog niet verkogt deJapanse,Javaanse,Ceijlonse,KaapseHerbariussen.Ik heb
vergeten Uwed.hierovereerderteschrijven: dogindien Uwed.daarvan ietsconvenieerde, verzoeke spoedig bericht. Ik zal er voor een redelijken prijs van afstappen: want nu omtrent zeventig jaar oud zijnde, heb weinig lust meer om
daar in te werken, en blijve, na Uwed. alle prosperiteit in Uwe zaaken toegewenscht te hebben Uwed. Dw. Dr. &vrind M. Houttuyn.
Amsterdam 28Sept. 1789.
PS Aangaande Uwe Flora Capensis hebbe nog niets gezien of vernomen.
" ResautiEuropa, Africa,Asia,förrättadAren 1770-1779.Upsala 1788-1793. 4vols.TL-2/14357.
There exist translations of Thunberg's journal in German, French and English, but not in Dutch.
2)
Het mikroskoopgemakkelijkgemaaktdoorH.Bakker,3dedrukmetpi., nevenseenaanhangsel
betreffende nieuwe waarnemingen. Amsterdam 1778 [not traced in the University Library, Uppsala].
*
3
' Aanmerkingen overdebloemenvandennooten-moskat-boom. Verh. Holl.Maatsch. Weetensch.
Haarlem26:211-231, t. 7. 1789.
4)
WurmbeaThunberg,NovaGeneraPlantarum 1:18.1781.Therearespecimensfrom NewGuinea
collected by Frederik van Wurmb in UPS-Thunb., TL-2, 6: 312. Thunberg collected with von
Wurmb on Java.
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BijtoevalUwenzeervrindelijken van 17 December laatstl.wedervindende,heb
thans de eer op Uwe vraag aangaande het conchyliën-werk van Knorr 0 , door
mij met de twee laatste deelen gesuppleerd en met een Nederduitsche beschrijving alhier uitgegeven, te berichten, dat de naaste prijs daarvan gesteld is op
F 105-:-. Waarschijnlijk zou Ued. de Hoogduitsche of Fransche Editie te Neuremberg wel beter koop kunnen hebben.
't Verwondert mij,datUed.niet inclineert tot deherbariussen ofte ooktotde
Oostindischevrugten in flesschen met liquor, beschreeven indecatalogus dieik
laatst de eer had Ued. te zenden, als hebbende op zijn tijd daar mede gemanqueerd; doch niettemin, alzoikdiezaaken opgehouden ennoginbezittingheb,
zouUed.dezelvetegeneenredelijken prijs,dienikmeengemeldtehebben, kunnen bekomen.
IkverlangezeeromietstezienvanUweFloraCapensis, diemijnognietvoorgekomen is, niettegenstaande ik meen als voorlang uit Ue verstaan te hebben,
dat daar van te Leipziguitgegeven ware. Ueziet in mijne Natuurlijke Historie,
dat ik al veelwerk gedaan heb tot onderzoek der Kaapseplanten, zodroog, als
bij mij uit bollen gesprooten2). Ik ben Uezeer verpligt voor het exemplaar van
heteerstedeelUwerReizen:jammer is't maar,dat ikgeenSweedsken;ditmankeert mij onder dezevenof agttaaien, dieikverstaa.Andersmeendeikhetvertaald tehebben. Hope 't weleensin't hoogduitsch of Fransch tezullen aantreffen. Ued. alleprosperiteit toewenschend ben WelEd. Hooggel. Heer Uweerbiedigste dienaar Dr. M. Houttuyn.
Amsterdam 12Meij 1790.
" G.W. Knorr, Verlustigingderoogen en vandengeest, of verzameling vanallerley bekendehoorens en schulpen. Amsterdan, erven van F. Houttuyn. 1770-1775, in 6 parts. See J. Landwehr,
Studies inDutch books withcolouredplates. The Hague: Junk, 1976;pp 121-122.
2)
Houttuyn grew some Southafrican bulbs at home, such as Houttuynia capensis (= Ixia), Nat.
hist. 2(12):448 pi. 85f. 3.
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