
310.  Harderwijks dictee 

Harderwijk 

In 2007 vierde Harderwijk de driehonderdste verjaardag van de geboorte van de Zweedse 

wetenschapper Carolus Linnaeus, de plantkundige die toentertijd het systeem heeft bedacht 

waarin alle op dat moment bekende plant- en diersoorten werden gerangschikt in families 

en voorzien werden van een Latijnse dubbelnaam, een destijds revolutionair 

classificatiesysteem dat nog steeds wordt gehanteerd om de exacte naam aan te geven van 

planten en dieren in wetenschappelijke publicaties. 

In de jaren dertig van de achttiende eeuw verbleef Linnaeus in Nederland, waar hij in 

Harderwijk een flitspromotie meemaakte, in Leiden kennismaakte met vele geleerden en 

amateurbotanici en in Heemstede beheerder werd van een enorme collectie levende en 

gedroogde flora, alsook levende en geprepareerde fauna; hij legde hier de basis voor zijn 

wereldberoemde binaire nomenclatuur die ruim een decennium later gepubliceerd zou 

worden. 

De vergeet-mij-nietjes en de lelietjes-van-dalen, de ananassen en de acaciaatjes, de 

eenstijlige meidoorn en de koraalwortelorchis, maar ook de gletsjerranonkel en de 

edelweiss, en niet te vergeten de voorjaarslathyrus en het gestippelde zonneroosje, alle 

planten hebben te eniger tijd een plaats gekregen in de geniale systematiek van de 

Scandinavische deeltijd-Harderwijker. 

Harderwijk bruiste een jaar lang van evenementen en activiteiten in het kader van het 

Linnaeusjaar, zoals een filatelie-expositie en een interactieve, multimediale tentoonstelling 

in het Stadsmuseum, een interessante presentatie in de Hortus en een nagespeelde 

promotie van Linnaeus in de Catharinakapel; op 8 september stond de Open 

Monumentendag in onze stad in het teken van de fameuze academicus uit Noord-Europa en 

op Aaltjesdag droeg een spectaculaire lasershow de naam van de Scandinavische 

‘Bloemenkoning’. 

Met billboards, tv-spotjes, dundoeken en publicaties - het achtuurjournaal werd net niet 

gehaald - werd op indringende, volgens sommigen zelfs opdringerige wijze aandacht 

gevraagd voor de herdenking van de geboortedag van Linnaeus en naast ijverige 

professionals waren ook tal van enthousiaste vrijwilligers in touw om er een feestelijke 

happening van te maken; het is betreurenswaardig dat sommige zanikers met sikkeneurig 

gebakkelei en chagrijnige commentaren er slechts weinig constructief en nauwelijks 

acceptabel, badinerend gewauwel over produceren; gelukkig zijn de meesten apetrots 

omdat zij het beregoed vonden. 

Tot in lengte van jaren zullen het Linnaeustorentje, de Catharinakapel als academiegebouw 

en de universiteitsattributen in het Stadsmuseum bewoner en bezoeker van Harderwijk 

blijven herinneren aan het roemrucht verleden van de flamboyante onderwijsinstelling die 

onze woonplaats ooit rijk was; het Linnaeusjaar kan zonder gêne worden bijgeschreven in de 

annalen. 


