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KORTE MEDEDELINGEN 

ENKELE OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET GRAF 
VAN HERMAN BOERHAAVE IN DE PIETERSKERK TE LEIDEN 

In het januarinummer vanAere Perennius(m. 32) heeft M.J. van Lieburgeen 
korte mededeling gedaan over de schedel van Herman Boerhaave, naar 
aanleiding van een ingezonden brief in het okiohccnummtx \ande A Igemene 
Konst en Letterhode in 1802. 
De geestdriftige anonieme auteur van de brief schrijft dat het graf, waarin de 
overblijfselen van Boerhaave rustten, geopend werd ter gelegenheid van de 
begrafenis van Boerhaave'sdochter Joanna Maria. Bij die gelegenheid was hij 
in de kerk en "zag de half verteerde beenderen van onzen Boerhaave". In de 
brief wordt de schedel van Boerhaave beschreven en Van Lieburgvergelijkt in 
zijn artikel de beschrijving met de bekende iconografie van Boerhaave. 
Recente onderzoekingen door de werkgroep anthropologie van het 
Anatomisch Laboratorium te Leiden in de Pieterskerk naar de aldaar 
aanwezige menselijke resten doen vermoeden dat het twijfelachtig is, of de 
anonieme briefschrijver werkelijk de schedel van Boerhaave in handen heeft 
gehad. In verband met het openen van de vloer en de grafkelders in de 
Pieterskerk is door de werkgroep anthropologie in samenwerking met de heer 
R.M.Th.E. Oomes een onderzoek ingesteld naarde juiste localisatie van de 
graven van bekende personen. De heer Oomes heeft hiervoor zeer 
nauwkeurig archiefonderzoek verricht dat van groot nut is gebleken voor de 
datering van skeletresten e.a. bevindingen in de grafkelders. 
Bij dit onderzoek is uiteraard ook aandacht geschonken aan het graf van 
Herman Boerhaave dat nauwkeurig kon worden gelocaliseerd. Het volgende 
kan als aanvuUing op het artikel van Van Lieburg worden vermeld. 
In het Register Eigen Graven van de Pieterskerk (in het vervolg afgekort 
R.E.G.) dat zich bevindt in het Gemeentearchief van Leiden, staat op Foli 21 
inde kruiskerk graf nr. 63geboekt opnaamvanJacobNicomiam, datin 1718 
wordt overgeboekt op naam van "Harmanus Boerhave Proffessor". 
Op 27 September wordt Boerhaave inderdaad in dit graf begraven. In 1759 
koopt zijn dochter, de Gravinne de Thoms van de heren Kerkmeesters de 
graven 61 en 62, zodatdegraven61,62en63eengeheelvormen. De graven 61 
en 62 waren voordien nog eigendom van de kerk en werden vermoedelijk als 
zgn. huurgraven gebruikt. 
Volgens het R.E.G. is graf 63 op 7 oktober 179! geruimd. Op deze dag werd 
het stoffelijk overschot van de Gravin de Thoms bijgezet. Bij deze gelegenheid 
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opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken (te Amsterdam in zes 
delen tussen 1759 en 1769 verschenen) een van de meest gebruikte leerboeken 
was voor de lessen die voor de wetenschappelijke genootschappen werden 
gegeven. En in het hoofdstuk over de sympathetische inkten verwijst de Loos 
naar een drietal werken van Pierre Joseph Macquer (1718-1784):J5 Elemens 
de Chymie Theorique (1756), Elemens de Chymie Pratique (1765) en 
Dktionnaire de Chymie... (1766), uit welke boeken hij zeker zijn kennis van 
de phlogistonleer heeft kunnen halen. 
Mede door zijn vroeg overlijden speelt De Loos totaal geen rol in de 
geschiedenis van de chemie in ons land, maar dank zij de gepubliceerde lessen 
die hij voor het Rotterdamse Chemische Gezelschap heeft gehouden, kunnen 
we een indruk krijgen van hetgeen hij zijn toehoorders heeft verteld. 
Opvallend is daarbij dat hij zich niet heeft beperkt tot een aantal aardige 
experimenten over inkten, maar dat hij steeds heeft geprobeerd de 
waarnemingen schei- en natuurkundig le verklaren met gebruikmaking van 
de toen heersende phlogistontheorie. Dat hij gecorrespondeerd heeft met 
buitenlandse chemici, volgt uit zijn opmerking: 

"Ik noem den heer Macquer den schrijver van de Diciionaire Chymique; vermits hij, 
in zekeren brief, zich aan mij als schryver van dit Werk genoemd heeft"."' 

35. Idem, p. 61. 
36. Idem, p. 61 noot. 
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Geopend graf van de familie Boerhaave in de Pieterskerk te Leiden. 
Schudkist met de resten van gebeente, waaronder dat van Herman Boerhaave. 

zou de door Van Lieburg aangehaalde ooggetuige de schedel van Boerhaave 
hebben bekeken. Maar bij het ruimen van 1791 ging het om ten minste drie 
individuen, nl. behalve het stoffelijk overschot van Boerhaave ook dat van 
Maria Drolenvaux, de weduwe van Boerhaave, en dat van zijn 
schoonzoon Frederik, de Graaf van Thoms, die beiden in 1746 in dit graf 
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waren bijgezet en die naar alle waarschijnlijkheid in 1791 reeds voUedig 
geskeletteerd waren. Slechts door middel van initialen op het kistdeksel zou 
het stoffelijk overschot van Boerhaave als zodanig te herkennen zijngeweest. 
Naast bovengenoemde gegevens vinden we verder in het R.E.G. ook nog, dat 
in voornoemd graf op 17 maart 1794 het stoffelijk overschot van Jonkheer 
Helenus Willem. Baron van Leyden tot Oostvoorn is bijgezet. 
Deze laatste is samen met de gravinne de Thoms volgens het R.E.G. geruimd 
op 30 maart 1822, bij het begraven van Alexander Baron van Rhemen tot 
Rhemenshuyzen. In de tussentijd was echter op 17 januari 1815 Vrouwe 
Sybilla Maria van Leyden tot Oostvoorn. Geboren gravinne de Thoms, in 
dit graf bijgezet. Dit stoffelijk overschot bleef echter bij het schudden in 1822 
ongeschonden in het graf achter. 
Uit dit alles kunnen wij concluderen, dat het graf tot op heden twee voUedige 
individuen en de schudresten van tenminste2en maximaal 5 individuen moet 
bevatten. Injuli 1979 is men begonnen met het openen van het graf Kruiskerk 
63 (het graf van Boerhaave). Het werk werd uitgevoerd door leden van de 
Werkgroep Fysische Anthropologie van de Rijksuniversiteit Leiden (onder 
leiding van Dr. G.J.R. Maat). Na het wegruimen van ongeveer anderhalve 
meter stenen en bouwpuin, stootte men op het stoffelijk overschot van een 
volwassene, liggende langs de oostmuur van het graf. Aan de andere zijde 
langs de westmuur van het graf in de noordwesthoek bevonden zich de resten 
van een schudkist met daarin een grote hoeveelheid skeletdelen. Onder het 
eerst genoemde stoffelijk overschot,langs de oostmuur van het graf, lag nog 
een tweede stoffelijk overschot, dat ook aan een volwassene had toebehoord. 
Op de deksel van de kist waarin zich deze laatste resten bevonden stonden de 
letters 'de T'.Hiermede wordt naar alle waarschijnlijkheid de naam "de 
Thoms" bedoeld. De initialen waren uitgevoerd in kopspijkertjes. Het is wel 
bijna zeker, dat het in dit geval gaat om de stoffelijke resten van de Baron 
Rhemen tot Rhemenshuyzen en de stoffelijke resten van de vrouwe van 
Leyden tot Oostvoorn, geboren de Thoms. 
De schudkist bevatte zoals bij een eerste onderzoek is komen vast te staan, 
de resten van tenminste 4 en zeer waarschijnlijk 5 individuen. Het is wel bijna 
zeker, dat tussen deze skeletdelen zich ook de resten zullen bevinden van het 
stoffelijk overschot van Prof. Herman Boerhaave. Meerdan "bijna zeker" zal 
het waarschijnlijk wel nooit worden, daar vele skeletdelen en met name de 
schedeldelen nogal gefragmenteerd zijn, zodat het er naar uit ziet dat "we 
must speak by the card, or equivocation will undo us", zoals Hamlet in de 
kerkhof scene opmerkte, filosoferend over de schedels in zijn hand. 

K.S. Grooss 


