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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 

Beste Hortus vrienden, 

 

Wat een boeiend jubileumjaar in onze mooie Hortus. Een veelheid van 

activiteiten, te veel om op te noemen, wordt er georganiseerd met 

medewerking van velen. Van binnen, maar ook van buiten de Hortus. Ik 

noem de Plantenmarkt, het Textielfestival, de opening  van de fraaie 

landelijke tentoonstelling  ‘Bescherm de Planten’, de Museumnacht, Jane 

Goodall en de benaming van een orchidee, de Speedo Swim-in, de 

fotosessies met baby bij de bloeiende Victoria en (nu ik dit schrijf) gisteren 

nog het Midzomernachtfeest. Veel aandacht ook in de regionale bladen. 

Stuk voor stuk happenings waar niet alleen veel Vrienden aan hebben 

deelgenomen, maar waarin ook velen met onze Hortus kennis hebben 

gemaakt en de sfeer hebben geproefd. En de zomer is lang… dus er is nog 

heel veel meer te beleven de komende maanden. 

Met de overdracht van de (nauwelijks gebruikte) hamer droeg het vorige 

bestuur ook de verantwoordelijkheid voor 

het uitzetten van de koers (het in brede zin 

ondersteunen van de publieksfunctie van 

de Hortus Botanicus en het bevorderen 

van Hortusbezoek) en het beheer van de 

bijeengebrachte gelden aan het nieuwe 

bestuur over. Het nieuwe bestuur zal dat 

vertrouwen niet beschamen, wij zullen er 

zorgvuldig mee omgaan.   Voor dit lopende 

jaar is de koers uitgezet, voor  de periode 

daarna zijn we, in overleg met de Hortus, de richting aan het bepalen. We 

hebben ons als nieuw bestuur daarvoor ook even de tijd gegeven en willen 

die koers ‘wat willen we doen voor de Vrienden en voor de Hortus en 

welke activiteiten willen we ondersteunen’ niet alleen zelf bepalen, maar 

samen met u als Vrienden en daarover met u ook in contact treden. Het 

nieuwe meerjarenplan dat nu gemaakt wordt door de Hortus gaat daarvoor 

een belangrijke springplank worden. 

Het leggen van steeds weer nieuwe verbindingen tussen de Hortus als 

wetenschappelijke tuin met een grote verzameling (zeer) bijzondere planten 
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en de samenleving: dat is het terrein waarop de Vrienden actief willen zijn. 

Nieuwe thema’s die maatschappelijk in de belangstelling staan zoals 

biodiversiteit, de geschiedenis van ons voedsel, het gebruik van planten 

voor inhoudsstoffen, het introduceren van nieuwe gewassen etc, vragen 

volop aandacht en onze Hortus kan daaraan een bijdrage leveren. Een 

belangrijke opgave is om jongeren (scholieren en studenten) voor planten 

en plantkunde en plantengebruik te interesseren. Laten zien dat dat een 

boeiende wereld is! Maar ook: er zijn voor de inwoners en bezoekers van 

de stad, die zo nu en dan een rustpunt zoeken in de hectiek van het 

dagelijkse leven. Even achter de muren en de poort terecht komen in een 

andere wereld, een groene oase van rust en telkens veranderende kleuren. 

Of gewoon lekker in het gras aan de singel op een kleedje zitten (of liggen) 

om uit te puffen en misschien wel verliefd te zijn… 

In ieder geval willen wij als nieuw bestuur onze eigen Vrienden wat beter 

leren kennen. Niet alleen iets meer van uw aller achtergrond weten, maar 

ook informatie als: wat stelt u het meest op prijs? Wilt u wellicht ook zelf 

een bijdrage leveren aan activiteiten? Verwacht u ook andere dingen van de 

Vrienden? We gaan initiatieven nemen om van u te horen of er concrete 

wensen en ideeën zijn die we mogelijk als bestuur op kunnen pakken, 

mogelijk via een enquête. Ook gaan we de social media (o.a. Facebook, 

Linkedin) beter benutten om nieuwsberichten en persberichten  te delen 

met elkaar en ook informatie en foto’s en filmpjes uit te wisselen. We 

denken hiermee ook  nieuwe Vrienden aan ons te kunnen binden. We 

werken aan een eigen Vrienden website en gaan kijken of we het 

Vriendennieuws ook digitaal kunnen gaan verzenden. In het volgende 

Vriendennieuws meer hierover! Uiteraard 

zullen we degenen die prijs stellen op het in 

gedrukte vorm  blijven ontvangen van ons blad 

niet teleurstellen.  

 

Bestuur Vrienden Hortus Leiden 

(bestuur@vriendenleidsehortus.nl) 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER: HET NIEUWE BESTUUR  

 

Beste Hortus vrienden, 

 

Op 9 mei jl. tijdens de jaarvergadering mocht ik uit handen van Kees 

Langeveld de voorzittershamer van het bestuur van de Vrienden 

overgedragen krijgen. Na een voorzitterschapperiode van ruim 17 jaar nam 

Kees, samen met een viertal andere bestuursleden, afscheid van het bestuur 

waarin zij voor ons en voor de Hortus veel hebben gedaan. Vooral de 

laatste jaren zijn er veel uitbreidingen en vernieuwingen tot stand gekomen 

die ten dele bekostigd konden worden uit al uw donaties en contributies. Ik 

noem de renovatie van de tropische kassen, de verhuizing en nieuwe 

inrichting van de Clusiustuin, de loopbrug in de kas, de recent aangelegde 

Chinese kruidentuin en nog veel meer grotere en kleinere projecten. En niet 

te vergeten inspireerde het bestuur de stevige groei die het aantal Vrienden 

de laatste jaren heeft laten zien: in vijf jaar tijd een groei van ruim 1400 

naar zo’n 1900 donateurs/Vrienden en adoptanten. Op naar de 2000 

overigens! 

Bestuurslid mogen zijn van een grote Vriendengroep van één van de 

mooiste, oudste en bijzonderste botanische tuinen in Europa is een eer. Een 

Hortus bovendien die, ook letterlijk, diep geworteld is in de stad en daarvan 

het groene hart en de longen vormt. Niet voor niets zal het in de komende 

jaren te ontwikkelen 6 kilometer lange Singelpark (ook bijzonder boeiend 

wat daar allemaal mee gaat gebeuren) de Hortus als de kern en het 

krachtige centrum daarvan zien. Een Hortus die bruisend en initiatiefrijk 

bezig is. Waar directeur, medewerkers  en een hele grote groep vrijwilligers 

zich zeer inspannen om dagelijks aan de top te staan.   

U begrijpt: het nieuwe bestuur is nog wat groen. We zijn nu net een maand 

of 3 aan de slag. Ik stel de vijf leden graag een beetje verder aan u voor. 

Blij zijn we met de continuïteit die onze penningmeester Ton van Zijp 

biedt. Sinds 2013 vervult hij die functie. Het bestuur gaat met twee 

secretarissen werken: Mia Buma die vooral de bestuurszaken zal doen en 

Adri Mulder die als 2
e
 secretaris heel veel praktische organisatorische 

zaken voor haar rekening gaat nemen.  

Mia is ervaren juriste, enorme tuinliefhebster, heeft sinds haar studietijd 

een band met de Hortus en is al jaren professioneel bij de internationale 
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siergewassensector betrokken. Adri heeft sinds haar middelbare 

schoolperiode een fascinatie voor de Hortus en toen zij ooit een 

persoonlijke rondleiding van Pieter Baas (de oud herbariumdirecteur) 

kreeg, was zij aan de tuin verknocht. Adri fotografeert ook graag.  

Dirk Ligtenberg zal zich in het bestuur vol overgave op PR en projecten 

gaan storten. Hij is bevoordeeld, want als overbuurman van de Hortus kijkt 

hij dagelijks op de tuin uit. Dirk, in het dagelijks leven werkzaam in het 

begeleiden van organisaties met human resources en change management, 

is een enthousiaste kruisbestuiver die nieuwe verbindingen tot stand brengt, 

in persoon en on-line. En tenslotte ondergetekende, John van Ruiten, 

tuinderszoon uit een familie in Roelofarendsveen, een in Wageningen 

opgeleide plantenteler die in de tuinbouwsector werkzaam is bij een 

organisatie die 

zich met 

kwaliteit van 

plantmateriaal 

bezig houdt. 

Maar als 

Leidenaar een 

zeer geregelde 

bezoeker van 

de Hortus. 

 

Een bont 

gezelschap van 

verschillend 

pluimage, maar 

allemaal met 

passie voor al het moois  dat de Hortus ons te bieden heeft. Dat is wat wij 

met u allen delen. Heel graag komen wij nader met u in contact.  We 

zoeken dat op, maar mocht u uit uzelf al iets met ons willen delen: mailen 

kan naar bestuur@vriendenleidsehortus.nl 

 

John van Ruiten, voorzitter bestuur 

Vlnr Dirk Ligtenberg, Adri Mulder, John van Ruiten,  

Mia Hopperus Buma, Ton van Zijp 

mailto:bestuur@vriendenleidsehortus.nl
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IKEBANA  

 

Ikebana is een oude Japanse kunst waarmee de mens de gevoelens, 

die de schoonheid van de natuur oproept, door middel van planten en 

bloemen uitbeeldt. 

Historisch gezien begint Ikebana zich te ontwikkelen door de komst 

van het Boeddhisme in Japan, in het midden van de 6e eeuw. In de 

boeddhistische tempels was het de gewoonte bloemoffers te plaatsen 

bij het Boeddhabeeld, uit respect voor alles wat leeft en deze 

gewoonte sloot mooi aan bij het oorspronkelijke geloof in Japan, het 

Shintoïsme, want ook daar werden planten en bloemen gebruikt bij 

ceremoniën en feesten in en rond de Shrines. In de loop van de tijd 

ontwikkelden zich verschillende stijlen van bloemschikkingen 

doordat elke tempel zijn eigen bloemenmeester had, die op zijn 

manier de bloemen plaatste, rekening houdende met de seizoenen, 

feestelijke gebeurtenissen of gedenkdagen. Deze bloemen meesters 

leidden op 

hun beurt 

leerlingen op 

tot hun 

opvolgers en 

zo ontstonden 

in de loop der 

jaren 

verschillende 

scholen 

(richtingen) 

van Ikebana.  

 

In de Muromachi periode, 15
de

 eeuw, werden de eerste teksten met 

regels vervaardigd over de manier van schikken, de te gebruiken 

bloemen en takken, vazen en combinaties van bloemen voor 

bijzondere gelegenheden.  

Na de opening van Japan in de Meiji periode (1868) kwam er een 

enorme influx van nieuwe ideeën naar Japan en ontwikkelden zich 

nieuwe en moderne Ikebana scholen, die niet meer hun oorsprong in 
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tempels hadden, maar vaak gesticht werden door kunstenaars die met 

plantmateriaal hun creativiteit wilden tonen. Oorspronkelijk was een 

schikking gemaakt voor in de tempel of, later ook de Tokonomo, de 

speciale nis in de huizen. Maar de moderne bloemenmeesters 

maakten zich los van deze tradities en plaatsten grote schikkingen in 

concertzalen, bij theatervoorstellingen, in hotels en zelfs op stations. 

Zo ontwikkelden zich naast de traditionele scholen, die nog steeds 

hun basis in een tempel hebben, verschillende  Ikebana scholen die 

van traditioneel tot modern, allerlei  facetten van Ikebana laten zien. 

Ikebana was buiten Japan nagenoeg onbekend, er waren wel prenten 

met afbeeldingen van Ikebanaschikkingen naar Europa gekomen en 

enkele boeken met voorbeelden en richtlijnen hoe een schikking 

opgebouwd moest zijn. Via de handel met Japan zijn fraaie 

kunstvoorwerpen, waaronder o.a. porselein, lakwerk naar Nederland 

gekomen, daarbij ook fraaie bronzen Ikebanavazen die nu in de 

collectie van het Siebold huis te zien zijn.  

Pas na 1945  ontstond er meer bekendheid in Europa over deze 

eeuwenoude kunst o.a. door de publicatie van vertaalde 

ikebanaboeken in het Engels en Duits en door mensen die in Japan 

opleidingen Ikebana gevolgd hadden.  Zo is ook in Nederland 55 jaar 

geleden de Nederlandse Ikebana Vereniging ontstaan, gesticht door 

mensen, die hun lessen in Japan aan een van de grotere 

Ikebanascholen gevolgd hadden. Nu zijn er in Nederland docenten 

van vier bekende Ikebana scholen actief t.w. Ikenobo, Ohara, 

Sogetsu en Ichiyo en worden lessen, opleidingen en workshops  

gegeven.  

De jubilerende Hortus, met zijn lange en bijzondere geschiedenis van 

contacten met Japan, met zijn Von Siebold Gedenktuin en de grote 

collectie Japanse planten, die grotendeels terug te vinden zijn in de 

Ikebana studieboeken, is dé ideale en vooral  inspirerende plaats, om 

een tentoonstelling te houden ter viering van het 55 jarig bestaan van 

de Nederlandse Ikebana Vereniging. Deze tentoonstelling vindt 

plaats in de Oranjerie van 9 oktober 14.00 uur tm 11 oktober. 

 

Corrie van der Meer - Fischer 
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WETENSCHAPPELIJK TEKENEN  

 

Bij deze serie cursusdagen die het Platform Wetenschappelijk Tekenen in 

de Hortus organiseert gaat het niet om mooi. De deelnemers tekenen vooral 

om goed te kijken en om te begrijpen wat ze zien. Vervolgens tonen ze zo 

duidelijk mogelijk wat ze hebben waargenomen. De groep bestaat voor een 

deel uit studenten die hun tekenvaardigheid willen verbeteren, voor een 

deel uit niet-studenten. De ervaring leert dat de combinatie van 

verschillende leeftijd en achtergrond 

zorgt voor een prettige werksfeer. 

Docente Esmée Winkel is bioloog en 

wetenschappelijk tekenaar. Zij wordt 

bijgestaan door afwisselend 

hortusimker Fred Weber, hoofd 

educatie Hanneke Jelles en biologe, 

onderzoeker en docent Rinny Kooi. U 

kunt per dag intekenen.  

 

28 september Blad en bekers/verkorting, beharing 

24 oktober Vruchten/volume en structuur 

28 november Zaden/pentechnieken, werken met de binoculair 

12 december Tropische Plantenfamilies/kenmerken weergeven 

 

Waar: Hortus botanicus Leiden 

Tijd: 10.30-15.00 h 

Kosten: 75 euro per dag, gratis voor 

studenten (breng uw studentenkaart mee!), 

inclusief koffie en thee.  

Materiaal: Er wordt gezorgd voor papier met 

potloden. Neem gerust ook eigen materiaal 

mee. 

 

Voor meer informatie of om u op te geven 

voor één of meerdere dagen kan u contact 

opnemen met de Hortus botanicus Leiden: 

educatie@hortus.leidenuniv.nl  
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HOE SARRACENIA’S HUN VLEES ETEN 

 

“Meneer, kunnen die deksels ook bewegen?” We staan op de 

loopbrug boven in de Wintertuin, bij de collectie carnivoren 

(vleesetende planten). Ik geef een rondleiding en heb zojuist laten 

zien hoe de blaadjes van de Venusvliegenval dichtklappen om een 

prooi te vangen. Maar de groep is wat uitgewaaierd en een van de 

deelnemers wijst naar een Sarracenia, een Trompetbekerplant uit 

Noord-Amerika. “Klapt die deksel op de beker als er een vlieg in 

zit?” Nee, dat gebeurt niet, ze kunnen niet bewegen. Eigenlijk een 

beetje saai als je net een Venusvliegenval hebt gezien. Maar ik leg uit 

dat de binnenkant van de beker zó glad is dat een insect er nooit meer 

uit kan klimmen. “Het is net een soort kerker: de vlieg die daarin 

terechtkomt, is in feite ter dood veroordeeld. Zij komen terecht in een 

vloeistof die de insecten verteert, en daar haalt de plant zijn 

voedingsstoffen uit.” De groep is tevreden en kijkt met bewondering 

naar de bekerplant. Wat heeft de natuur dat toch goed bedacht! 

 

Niet het hele verhaal 

Onder ons gezegd en gezwegen: ik vond die uitleg zelf wat 

onbevredigend. Want hoe komt die vlieg in die beker? Naar binnen 

vliegen is niet zo makkelijk. Mijn uitleg was dus niet het hele 

verhaal. En omdat bij elke rondleiding langs de carnivoren wel 

iemand vraagt hoe de Sarracenia’s vliegen vangen, heb ik besloten 

om dat eens goed uit te zoeken. 

In deze bijdrage aan het Vriendennieuws zal ik uit de doeken doen 

hoe Sarracenia’s aan hun eten komen, en vertellen waar u in de 

Hortus de Sarracenia’s kunt vinden. 

 

Haal de Hortus in huis 

In de Hortus zelf is het me nooit gelukt om een levende vlieg of een 

mug bij de Sarracenia’s te betrappen. Daarom heb ik het mij wat 

makkelijker gemaakt door er zelf een in huis te halen. Ze zijn 

tegenwoordig te koop bij de beter gesorteerde bloemist, en ook op de 

plantenmarkt in de Leidse Hortus staat jaarlijks een stand met 

vleesetende planten (de kraam van werkgroep Carnivora). 
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Aan het begin van de zomer kocht ik een Sarracenia leucophylla, 

een soort die bekers tot een halve meter lang maakt. De beker is 

eigenlijk een blad, waarvan de rand hol is. Bij het groeien van het 

blad wordt die holte steeds groter. Dat vormt uiteindelijk de beker. 

Het bovenste deel van de bekers is bij Sarracenia leucophylla wit 

met een fraaie, rode, netvormige tekening. Naarmate de beker ouder 

wordt, wordt de kleur sterker, tot de rand van de beker donkerrood is. 

Als je de plant goed bekijkt zie je dat die rand glimt. Daar zitten 

nectarklieren die insecten aanlokken. Na de aanschaf was het dus een 

kwestie van wachten tot een vlieg op de zoetigheid zou afkomen. 

 

Een plant die geluid maakt 

Wie schetst onze verbazing als wij op een avond een bromgeluidje 

uit de Sarracenia horen komen? Bzz – even stil – bzz – weer even 

stil – bzz – stil. Minutenlang ging dat zo door. Kennelijk had de plant 

een vlieg gevangen die er niet meer uit kon. Dat deel van het verhaal 

klopt dus. Het duurde nog enige weken voordat ik een vlieg kon 

betrappen op het snoepen van de nectar. Deze vlieg bewandelde een 

hele weg over de rand van de beker, naar de onderkant van de deksel. 

Over die onderkant volgde de vlieg 

een lange kronkelweg, op z’n kop, 

zoals u dat van vliegen kent. En 

toen, opeens, viel de vlieg naar 

beneden, midden boven het centrum 

van de beker. Zonder de 

mogelijkheid om z’n vleugels uit te 

slaan en zichzelf in veiligheid te 

brengen.  

Is de onderkant van die deksel dan 

zo glad? Nee, die is bezet met 

veerkrachtige haren van zo’n 2 mm 

lengte, misschien zelfs langer. Ik 

denk dat een vlieg daar overheen 

loopt, op een gegeven moment z’n 

houvast verliest, en omlaag tuimelt. 
Sarracenia leucophylla 

bekermond 
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Wat zeggen de boeken? 

Biologieboeken zeggen verschillende dingen over bekerplanten, 

waarbij ze Sarracenia’s op één hoop gooien met de Aziatische 

bekerplant Nepenthes (ook daarvan heeft de Hortus een mooie 

collectie): dat insecten door de zoetigheid naar binnen gelokt worden 

en op de gladde wand hun houvast verliezen, en dat insecten in de 

vloeistof terechtkomen en verdrinken. Geen van beide beweringen 

klopt voor Sarracenia’s, althans, niet voor de vliegen. De bekers van 

Nepenthes zijn inderdaad gevuld met vloeistof, maar die van de 

Sarracenia zijn droog, totdat er een insect in de beker zit. Dan pas 

begint de plant enzymen af te scheiden die de prooi verteren. De 

binnenkant van de beker wordt dan wel nat, maar een echte 

vloeistofspiegel komt er niet. 

 

Sarracenia lust ook mieren 

Die gladde wand, dat klopt dan weer wél. Toen ik mijn Sarracenia 

een dagje in de tuin liet zonnen, merkte ik dat ook mieren verzot zijn 

op de zoetigheid. Overal waar ze de kans kregen, stapten ze over van 

de bloempot op de bekers en begonnen aan een lange klim naar 

boven. De mieren leken verzot op de 

nectar aan de bovenrand van de beker, 

maar ze volgden een andere route naar 

binnen dan de vlieg. Ze liepen wel over 

de deksel, maar vielen daar niet vanaf. 

Aan de binnenkant van de beker hadden 

ze ook nog enige houvast, maar als ze te 

diep kwamen konden ze niet meer naar 

boven. En zo zaten de bekers van mijn 

Sarracenia na een dag ‘vol’ met mieren. 

De plant doet er lang over om die 

allemaal te verteren. De hele winter heb 

ik die mieren als een donkere massa 

kunnen zien doorschemeren, dankzij de 

dunne wand van de bekers. 

 
Sarracenia leucophylla 

bloem 
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Waar te vinden in de Hortus? 

Sarracenia’s staan op twee plaatsen in de Hortus. De meeste soorten 

zijn te vinden langs de loopbrug in de Wintertuin, waar een groot 

deel van de carnivorencollectie van de Hortus is ondergebracht. Daar 

staat bijvoorbeeld de kleine Sarracenia minor en de moeilijk te 

kweken Sarracenia psittacina, maar ook Sarracenia leucophylla en 

de grote Sarracenia alata. In het veenmoerasje bij de vijver staat een 

winterharde soort: Sarracenia flava, als ik het wel heb. De bekers 

van die soort worden gewoonlijk een halve meter lang en kunnen 

zelfs nog langer worden.  

Met een beetje geluk ziet 

u daar ook de bijzondere 

bloemen van de 

Sarracenia’s. Die blijven 

nog heel lang zichtbaar na 

de eigenlijke bloei. Neem 

eens de tijd om deze 

bijzondere carnivoren in 

de Hortus goed te 

bekijken. En heeft u last 

van mieren? Neem dan 

zelf ook een Sarracenia. 

Hou er wel rekening mee 

dat ze dagelijks twee maal 

regenwater willen hebben, 

en niet zo weinig ook. Het 

zijn niet de makkelijkste 

planten. 

 

Kees Langeveld 

 

 
Sarracenia flava in de hortus 
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JANE GOODALL OP BEZOEK IN DE HORTUS 

 

Op 21 mei bezocht de bekende 

primatoloog Jane Goodall de Hortus 

botanicus. Zij wilde graag de kassen 

zien na eerder contact met kaschef 

Rogier van Vugt, die een bijdrage 

leverde aan Jane’s boek Seeds of 

Hope. Tijdens een ‘meet & greet’ 

luisterden fans van Jane naar haar 

toespraak en was er gelegenheid voor 

een persoonlijk woord en het laten 

signeren van boeken. De 

wereldberoemde onderzoeker en 

natuurbeschermer nam een naar haar 

vernoemde orchidee in ontvangst en 

vroeg daarbij aandacht voor de 

bescherming van planten. 

Wetenschappers van Naturalis 

Biodiversity Center en de Hortus 

Botanicus ontdekten de Dendrobium 

goodallianum in 2013 in Papoea-

Nieuw-Guinea. Deze orchidee bloeit 

maar één dag en ruikt naar kokos.  

De Hortus botanicus organiseerde de 

meet & greet samen met het Jane 

Goodall Instituut, dat in 1998 werd 

opgericht. Wereldwijd bestaan 27 

vestigingen van dit instituut. Het zet 

zich in voor het natuurbescherming, 

zoals het behoud van mensapen in 

hun natuurlijke omgeving in Afrika. 

De opbrengst van de middag (een te betalen lunch en boeken en andere 

spullen over chimpansees) gaat naar het instituut.  

 

Van boven naar beneden: 

1 Rogier toont de kassen 

2 Ontvangst Dendrobium goodallianum  

Jane Goodall en Ed de Vogel 

Foto’s door Petra Sonius 
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HOVO  

 

Hoger Onderwijs voor Ouderen of te wel HOVO wordt door in Leiden door 

de Leidse universiteit verzorgd voor mensen van 50 jaar of ouder. Ook in 

de Hortus worden HOVO-colleges gegeven.  

 

Terugblik op de voorjaarsreeks 

In het voorjaar van 2015 was i.v.m. het 425-jarig bestaan gekozen voor 

verhalen over personen die belangrijk zijn geweest in de lange geschiedenis 

van de Hortus.  

Het eerste college, verzorgd door prof. Harm Beukers, ging over de 

beroemde Boerhaave. Boerhaave is vooral bekend als arts. Bij een functie 

als hoogleraar 

medicijnen hoorde in zijn 

tijd ook de kennis van 

medicinale planten. En 

hoewel de Hortus een 

botanische tuin was en 

niet alleen medicinale 

planten herbergde, was 

Boerhaave uit hoofde 

van zijn functie ook een 

tijd lang Prefect van de 

Hortus.  

Gerard Papenbroeck was 

een rijke Amsterdammer 

met een prachtig buiten, 

landhuis de Papenburg 

bij Velsen, die veel 

antiquiteiten verzamelde 

waaronder beelden. In 

1744 vermaakte hij zijn 

beeldencollectie aan de 

Leidse universiteit, zo vertelde prof. Ruurd Halbertsma. De beelden werden 

opgesteld in de toen juist gereed gekomen oranjerie. Het eerste openbare 
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museum van klassieke kunst in Nederland was hiermee een feit, de 

oorsprong van het Museum van Oudheden.   

In zijn bijdrage aan deze 

HOVO-serie vertelde 

Prof. Erik Smets van 

Naturalis onder meer 

over oude 

herbariumexemplaren 

van tomaten. De oudste 

tomaat bevindt zich in 

de collectie in Leiden, 

die dateert van ca. 

1543! 

In het laatste college 

was Drs. Kris 

Schiermeier, directeur 

van Japan Museum 

Siebold Huis, aan het woord. Siebold nam veel planten uit Japan mee naar 

Nederland. Tegenwoordig is 70% van alle struiken en bomen in 

Nederlandse tuinen, parken en lanen van Oost-Aziatische oorsprong. Een 

aantal van de planten en bomen die Siebold meenam werd geplant in de in 

de Hortus en er zijn er die nog steeds in leven zijn. 

 

Najaarsreeks start in oktober 

Op 22 mei j.l. werd in de Hortus in Leiden feestelijk de tentoonstelling 

‘Beschermde planten’ geopend, een samenwerking tussen de 24 botanische 

tuinen in Nederland onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van 

Botanische Tuinen. In alle deelnemende tuinen worden tien planten in de 

‘rode lijst’ gezet. De tentoonstelling duurt tot 22 december 2015. De 

HOVO-reeks die in het najaar van 2015 in de Hortus wordt gegeven, speelt 

hierop in: ‘Plant, mens en klimaat, over ecologie en de Rode Lijst van 

bedreigde wilde planten’.  

Inschrijven voor deze collegereeks: 

http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/natuurkunde/plmns

kl.html. Zie ook onder ‘nieuws’ op pagina 27.   

http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/natuurkunde/plmnskl.html
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/natuurkunde/plmnskl.html
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DE GROENE SCHATKAMER:  LEIDSE HORTUS TENTOONGESTELD 

Wie er snel bij is kan ze nog zien: topstukken over de geschiedenis 

van onze Leidse Hortus botanicus. Ze staan tentoongesteld in de 

Universiteitsbibliotheek van Leiden, die hiermee aandacht besteedt 

aan het 425-jarige bestaan van de Hortus. 

 

In de expositieruimte van de Universiteitsbibliotheek wordt de 

geschiedenis van de Leidse Hortus gepresenteerd aan de hand van 

schitterend geïllustreerde boeken, manuscripten en historische 

plattegronden. De Hortus beheert een collectie levende planten, maar 

in de loop der eeuwen hebben botanici ook verzamelingen van 

gedroogde planten aangelegd. Deze herbaria, die we zelden onder 

ogen krijgen, worden nu ook tentoongesteld, evenals portretten van 

planten en van mensen die een belangrijke rol in de ontwikkeling van 

de Hortus hebben gespeeld. Topstukken zijn het Rauwolff Herbarium 

uit de zestiende eeuw, een aantal boeken door Carolus Clusius, de 

eerste prefect van de Hortus, en de eerste plantenlijst van de Hortus. 

Aan de hand van die eerste plantenlijst kon de beplanting van de 

historische Clusiustuin gereconstrueerd worden.  

De zeven vitrines in de compacte tentoonstellingsruimte zijn gevuld 

met materiaal uit de collecties van de Universiteitsbibliotheek en 

enkele andere instituten en musea, zoals het Naturalis Biodiversity 

Center. Daarnaast is er een doorlopende vertoning van de 

Hortusjubileumfilm en digitaal beeldmateriaal. Die jubileumfilm is 

gemaakt met financiële steun van de Vrienden van de Leidse Hortus. 

Daarmee hebben ook wij een klein aandeel kunnen leveren aan deze 

tentoonstelling. Ga dus even een kijkje nemen, het is alleszins de 

moeite waard. De expositieruimte van de Universiteitsbibliotheek is 

te vinden aan de Witte Singel 27. 

De openingstijden van de Universiteitsbibliotheek zijn: 

maandag t/m vrijdag 08:30 - 24:00 uur 

zaterdag   09:30 - 17:00 uur 

zondag   13:00 - 22:00 uur 

Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk en duurt nog tot en met 20 

september 2015. 
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NACHT VAN KUNST & KENNIS 

 

Tijdens de Nacht van Kunst & Kennis op 19 september 2015 verandert de 

Hortus botanicus Leiden in waar een lichtfestival. Kunstenaarscollectief 

Blauw Uur treedt op als curator en verzorgt een lichtshow waarbij de 

bomen en planten tot leven komen. Om helemaal betoverd te worden zijn er 

ook akoestische optredens van onder anderen Mister and Mississippi en 

Chantal Acda. 

De Nacht van Kunst & 

Kennis is hét kunst- en 

wetenschapsfestival van 

Zuid-Holland en staat dit 

jaar in het teken van de 

440
ste

 verjaardag van de 

Universiteit Leiden en de 

425
ste

 verjaardag van de 

Hortus Botanicus. Op 10 

locaties in de historische 

binnenstad van Leiden, 

waaronder de Hortus 

botanicus Leiden, kunnen 

bezoekers genieten van 

muziek, kunst, lezingen, 

experimenten en nog veel 

meer.  

Onder andere Herman 

Brusselmans, Dick Swaab, 

Bas Haring en vele 

anderen geven acte de 

présence. Editie 2014 trok 

ruim 5500 bezoekers.  

Kaartjes zijn te bestellen via www.nachtvankunstenkennis.nl.  

Ze kosten €15,- per stuk in de voorverkoop en op de dag zelf €17,50 per 

stuk.  

Sfeer - kennis Foto Ruben van Vliet 

Douwe Bob solo Foto Ruben van Vliet 

http://www.nachtvankunstenkennis.nl/
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RODE LIJST PLANTEN 

 

Steeds meer wordt de botanische tuin naast een plek waar planten worden 

gekweekt voor onderzoek en educatie ook een plek waar planten worden 

gekweekt om ze voor uitsterven te behoeden. Vergelijkbaar met hoe 

dierentuinen een fokprogramma hebben voor bedreigde diersoorten. Onze 

tuin draagt hier ook zijn steentje aan bij  met diverse inheemse maar ook 

uitheemse soorten planten. 

 

Op het moment loopt er een landelijke rode lijst tentoonstelling waar alle 

botanische tuinen van Nederland  tien van hun zeldzaamheden aan het 

publiek tonen. Soms zijn dat planten die iedereen kent, zoals de 

reuzenaronskelk, maar soms zijn het ook planten waar je het niet van 

verwacht dat ze zeldzaam zijn, zoals de wilde 

oervormen van het Kaaps viooltje. Hierna  

stellen we u één van onze ‘rode lijst’ planten 

voor. 

  

Het Rozenkransje (Antennaria dioica) 

  

Het rozenkransje is een bekend inheems 

plantje. Bij de meeste mensen wellicht 

bekender als het heideroosje. Ooit was het een 

vrij gewone verschijning op heidevelden en in 

de duinen maar tegenw oordig is het een zeer 

zeldzame en bedreigde plant. A ls we naar de 

plekken kijken waar het plantje ooit voorkwam 

is zij bijna overal verdwenen. Vooral de populaties in het binnenland zijn in 

elkaar gestort en worden vandaag de dag slechts vertegenwoordigd met een 

enkele plant op een militair oefenterrein in Drenthe en een enkele plant in 

het Goois natuurreservaat.   

 

De meest dichtstbijzijnde plek gezien vanaf de Hortus waar het plantje 

groeit zijn de duinen van Meijendel. Hier is de plant waarschijnlijk ook nog 

maar in een enkele individu of kloon aanwezig. Een enkele kloon wil in dit 

geval zeggen dat er wel meerdere planten staan maar dat al deze planten 
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vegetatief uit een hetzelfde exemplaar 

afkomstig zijn en genetisch dus identiek. 

Om het verhaal nog wat lastiger te maken is het 

rozenkransje ook nog eens tweehuizig. Wat wil 

zeggen dat een plant of mannelijk, of 

vrouwelijk is. Een enkele plant alleen zal dus 

nooit zomaar zaden produceren en dit zal 

ongetwijfeld een van de redenen van de harde 

achteruitgang van de soort zijn geweest. 

Het is dus in veel gevallen een nu of nooit 

kwestie om de lokale populaties van hun 

ondergang te redden. We zijn hiermee begonnen 

in Meijendel waar we toestemming hebben 

gekregen om wat plantmateriaal te verzamelen. 

Dit materiaal wordt nu opgekweekt en zal zich 

hopelijk snel vermeerderen en gaan bloeien. We 

kunnen dan gelijk zien of de Meijendelse plant 

een mannetje of een vrouwtje is. Op de plek van 

herkomst is dat niet helemaal duidelijk en 

hebben de plantjes sowieso al zeker 5 jaar niet 

meer gebloeid. De onzekerheid geeft echter wel 

een sprankje hoop dat er wellicht meerdere 

individuen aanwezig waren en dat de twee 

stukjes die we van de twee uiterste hoeken van de groep hebben verzameld 

wellicht wel tot twee verschillende klonen behoren. Omdat het materiaal 

nog te schaars en kwetsbaar  is, is het rozenkransje nog niet te zien voor het 

publiek. Maar gezien de groeikracht van deze soort in cultuur is het te 

verwachten dat hij binnen enkele jaren ook in de biotoopbakken zal staan. 

het uiteindelijke doel is om de genenpoel zo groot mogelijk te houden. 

Mocht het ooit nodig zijn kunnen we de planten weer terug in de natuur 

uitzetten en bestuivingen toepassen om zo zaden en dus meer klonen te 

krijgen. Van alle bedreigde soorten in ons land is dit een van de meest 

dringende maar gelukkig wel een van de gemakkelijkst te kweken gevallen. 

 

Rogier van Vugt 

Tweehuizige bloemen 

boven: vrouwelijke  

Onder: mannelijke 

Foto’s Rogier van Vugt 
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CHINESE KRUIDENTUIN WORDT GROEN 

 

Altijd al een boom, struik of tuindeel willen adopteren, maar nog niets naar 

uw zin gevonden? Met de komst van de Chinese kruidentuin, waar zo 

zachtjesaan steeds meer planten in verschijnen, is de keuze uitgebreid.  

 

Albizia julibrissin, € 100,- 

Gelukkig zijn er een paar exemplaren 

beschikbaar van de Perzische 

slaapboom, want deze plant zal veel 

mensen aanspreken. Alleen al de 

naam: zijdeboom, slaapboom, 

Konstantinopel acacia...  De boom is 

familie van het kruidje-roer-me-niet 

en laat ’s avonds zijn blaadjes 

hangen, vandaar de naam slaapboom. 

Het fijne, blauwgroene blad en de 

rozerode meeldraadbloemen zien er bepa  ald exotisch uit. De boompjes zijn 

nog klein, maar over een paar jaar kunt u in de lichte schaduw wandelen en 

omhoog kijken of de bloemen al in platte peulen veranderd zijn. Een boom 

voor iemand die graag iets aparts heeft. 

 

Buddleja lindleyana € 100,- 

Een struik om te adopteren als u 

vrolijk va  n aard bent, of voor iemand 

die u op wilt beuren: als in juli en 

augustus de donkerpaarse pluimen 

bloeien, heeft u op een zonnige dag 

kans vlinders te zien die meegenieten 

van uw adoptieboom. Ook voor wie 

met (klein)kinderen naar de Hortus 

komt een goede keuze, want het is 

elke zomerdag spannend of er 

vlinders zullen zijn. 
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Trachycarpus wagnerianus € 250,- 

Heeft u mooie herinneringen aan 

palmenstranden en wilt u die delen of 

vasthouden, dan is dit iets voor u. Deze 

palm ziet er zeer exotisch uit maar geeft 

geen krimp in onze koele, maar voor  al 

natte winters. Wind doet de kleine, harde 

bladeren weinig. Passanten langs de Witte 

Singel zien aan de bamboe palen en aan 

deze palmen in één blik dat aan de 

overkant een botanische tuin ligt. Als het 

hem goed gaat wordt deze palm 

uiteindelijk vijf meter hoog. 

 

 

Trachycarpus fortunei € 250,- 

In het Engels wordt deze plant vaak 

‘Chinese windmill palm’ genoemd. U 

betaalt als adoptant evenveel als bij de 

vorige soort maar deze groeit forser uit. In 

het Nederlands heet hij ‘Chinese 

henneppalm’ - of dat een extra reden voor 

adoptie is la  ten we aan u over. Vorst tot 

min 18 graden verdraagt hij zonder 

problemen, ondanks zijn zonnige uiterlijk. 

 

 

 

Liquidambar formosana € 250,- 

De Taiwanese amberboom is een leuke keuze voor iemand die na z’n 

tweede levenshelft nog vlamt: de herfstkleuren zijn spectaculair. Als hij wat 

groter is vindt u de grappige ronde, stekelige vruchten. De stekels splijten 

als snavels open en laten de zaadjes vrij.  
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Magnolia salicifolia € 300,- 

Wilgbladige magnolia, alleen al om de naam zou je deze boom adopteren. 

Maar er is meer: het geurige blad, de nog veel geuriger witte bloemen die in 

april en mei verschijnen uit de veelbelovende, harige knoppen. Natuurlijk, 

dat is vroeg en een late nachtvorst kan de witte bloemen lelijk bruin 

kleuren. Een boom dus voor een 

onverwoestbare optimist, of voor 

een geduldig persoon - want als 

het een jaartje tegenzit, kunt u het 

volgende jaar toch weer begroet 

worden met een wolk van 10 

centimeter grote stralende 

bloemen. 

 

 

 

 

 

 

Goed om te weten 

* U kunt een boom adopteren 

vanaf 100 euro. 

* U kunt elk jaar beslissen dat u 

uw adoptie stop wilt zetten, of u 

kunt een boom adopteren voor een 

afgesproken periode. 

* Adoptanten krijgen een 

toegangskaart voor de Hortus 

voor vier personen. 

* Wilt u uitleg over adoptie, of 

wilt u dat iemand even meeloopt in de tuin om aan te wijzen welke bomen 

en struiken voor adoptie in aanmerking komen, bel dan Paul Keßler: tel. 

071-5275144, of e-mail: p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl. 

 



Vriendennieuws  september 2015    23 

 

AQUAHORTUS 2015 

 

In september van dit Hortus jubileumjaar (5x85 jaar!) is een evenement 

gepland dat al een heel lange historie met de Hortus heeft. De Leidse 

Aquarium en Terrarium vereniging ‘’De Natuurvriend’’ viert zijn 85 

jubileum met een spetterende tentoonstelling: Aquahortus2015.  

 

De show heet zo omdat er al eerder edities zijn geweest: in totaal is de 

2015-versie de 17
de

 keer dat deze vereniging een tentoonstelling in de 

Hortus organiseert. De eerste was al in 1933. In de jaren 50 en 60 van de 

vorige eeuw kwamen er 

zelfs bijna 60.000 

bezoekers, waaronder vele 

per bus uit Duitsland en 

België. Deze 

tentoonstelling werd door 

zoveel mensen bezocht 

omdat er vaak primeurs 

werden getoond. Zo was er het eerste ‘lichtgevende visje’ de neon-tetra en 

het ‘Leidse plantje’. En er was de Leidse School voor het van inrichten van 

Aquaria. Deze primeurs zorgden altijd voor veel bezoekers, maar ook het 

feit dat er in de tuin zoveel moois tegelijk te zien is maakt de 

tentoonstelling iedere keer bijzonder. Voor De Natuurvriend zelf is er nog 

een reden om deze show te organiseren: aan iedereen laten zien hoe mooi 

de aquarium- of terrariumhobby is, of kan zijn.  

In de voorbereiding naar deze Aquahortus is er een bloeiende 

samenwerking ontstaan met zestien andere aquarium verenigingen in de 

regio en iets verder weg, die allemaal één of meer aquaria zullen leveren of 

inrichten. En er zijn al meer dan 40 bedrijven die op de een of andere 

manier hun steentje bij willen dragen om ook deze versie weer 
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onvergetelijk te maken. Hopelijk een inspiratie voor velen om deze mooie 

hobby een warm hart toe te dragen of er aan te beginnen. 

 

De editie 2015 

Wat kunt u nu verwachten van de 2015-editie van de AquaHortus? Op 

verzoek van prefect Paul Keßler en ter gelegenheid van het jubileum wordt 

de hele tuin nu betrokken bij de tentoonstelling. Dat geeft De Natuurvriend 

de kans om niet alleen tropische zee- en zoetwater vissen te laten zien, 

maar in een samenwerking met o.a. ‘onder water in Leiden’ en de stichting 

RAVON gaan er ook vissen getoond worden die in de Leidse grachten of 

onder de kust op de Noordzee zwemmen. Daarnaast is er in deze versie van 

de AquaHortus gelegenheid om de terrariumhobby extra onder de aandacht 

te brengen. In dit deel van de show toont de jubilerende Nederlands-

Belgische Schildpadden Vereniging (40 jaar) een aantal land- en 

waterschildpadden. Daarnaast krijgen kameleons, salamanders, hagedissen, 

gekko’s en andere terrariumdieren aandacht. Maar vooral is er in het 

terrarium deel van de tentoonstelling aandacht voor pijlgifkikkers. 

 

Lange voorbereiding   

De vrijwilligers van De Natuurvriend zijn al sinds de zomer van 2013 met 

elkaar bezig om de show op te tuigen en materialen te verzamelen. 

Ondertussen zijn er 163 bakken verzameld, die waarschijnlijk allemaal 

opgesteld kunnen gaan worden! Daaronder 95 aquaria en 68 terraria. En 

dan zijn de ongeveer 200 kleine aquaria voor de Killy-vissen/labyrintvissen 

en garnalen nog niet meegeteld, 

oftewel er zijn wel 360 bakken. 

De 163 displays hebben 

gezamenlijk zo’n 50 kubieke 

meter inhoud en dat levert nu al 

zo’n 90 meter voor-ruit, 

waarachter al dat moois te 

aanschouwen zal zijn.  
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Als u dan bedenkt dat deze tentoonstelling in en tussen de planten van onze 

Hortus zullen staan, is het duidelijk dat dit een evenement is om naar uit te 

kijken en dat u zeker niet mag missen. Bel uw kinderen, buren, 

kleinkinderen voor een datum en kom naar de Hortus tussen 5 en 27 

september om te genieten van de  

AquaHortus 2015. 

 

Op de woensdagavonden is de tentoonstelling ook geopend. Voor details 

kunt u kijken op www.aquahortus2015.nl of naar Facebook gaan: 

https://www.facebook.com/Aquahortus?fref=ts  

Kaartjes zijn online te bestellen zodat u met uw gezelschap rap naar binnen 

kunt. 

 

Theo Verleun 

Namens het Aquahortus 2015 team       

 

http://www.aquahortus2015.nl/
https://www.facebook.com/Aquahortus?fref=ts
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NIEUWS 
     

Koop een mapje, steun de restauratie 

In het vorige Vriendennieuws las u hoe hortusvriend Jan Boon in zijn 

ouderlijk huis een oude ‘Flora’ had gevonden, en aan de Hortus schonk.  

Dit platenboek geschreven door H. Witte, ‘hortulanus aan ’s Rijks 

Academietuin te Leiden’, is een fors boekwerk uit 1868. ‘Het bindwerk is 

in matige staat maar de 79 grote platen zijn stralend van kleur’schreven we 

de vorige keer. 

Inmiddels zijn die mooie platen gescand en heeft 

de bekende kaartenuitgever Bekking & Blitz maar 

liefst vier kaartenmapjes met afbeeldingen op de 

markt gebracht. U kunt de mapjes in allerlei 

musea en boekhandels tegenkomen, maar koopt u 

ze vooral in de Hortuswinkel. Voor elk bij ons 

verkocht mapje gaat één euro in een potje waar 

het boek - formaat 31 x 24 cm - van gerestaureerd 

kan worden. U zult nog veel meer van het boek te zien krijgen want veel 

planten die toen als noviteit werden beschreven, waren net door Von 

Siebold aangevoerd uit Japan - en de planten van Von Siebold krijgen 

volgend jaar extra aandacht. 

 

Art bij European Cycad Meeting 

Oud-hortulanus Art Vogel was recent als gastspreker 

aanwezig op de European Cycad Meeting in de 

Plante  ntuin in Meise. Hij vertelde over zijn reis door 

Mexico, waar hij Zamia, Ceratozamia en Dioon 

soorten bestudeerde in uiteenlopende habitats. 

 

 

Open monumentendagen 

Anders dan andere jaren is tijdens de Open Monumentendagen niet de hele 

Hortus vrij toegankelijk. Alleen de Clusiustuin is zonder Vriendenkaart, 

Museumkaart of entreekaartje te bezoeken. Hier is de kleine bollenmarkt, 

en wordt botanisch tekenen gedemonstreerd in het kader van het motto 

Ambacht. Kortom ideaal voor Vrienden: u heeft met uw Vriendenkaart 



Vriendennieuws  september 2015    27 

entree tot de tuin als altijd, kunt desgewenst 

van de AquaHortus genieten, en op de 

terugweg een paar bijzondere bollen meenemen 

om in het najaar of voorjaar van te genieten. De 

gastvrouwen zijn aanwezig met de Open 

Monumentengids. 

 

De reden om dit jaar niet de hele tuin open te 

stellen is dat we veel belangstelling voor de 

AquaHortus verwach ten en bij vrij entree bang 

zijn dat de wachttijden lang oplopen. 

 

 

Hovo in de Hortus 

Onder de titel ‘Plant, mens en klimaat - Over ecologie en de Rode Lijst van 

bedreigde wilde planten’, gaat dit najaar een nieuwe Hovo in de Hortus-

serie van start. 

Aanleiding is het feit dat meer dan 20 botanische tuinen in Nederland dit 

jaar aandacht besteden aan ‘rode lijst soorten’ in hun collectie. Hoe zit het 

met nut en noodzaak van zo’n rode lijst van bedreigde soorten, heeft het zin 

om soorten te beschermen, hoe komt het dat plantensoorten dreigen te 

verdwijnen en wat doet het er toe? In vier 

ochtenden ontdekt u de samenhang tussen 

planten onderling, tussen planten en hun 

omgeving, en tussen planten en dieren - en dan 

met name de mens, veroorzaker van de snelste 

en meest ingrijpende veranderingen. Een 

wereldwijd probleem. In de Hortus botanicus 

Leiden ziet u niet alleen biotopen met in 

Nederland voorkomende planten, u kunt ook 

de tropische planten tegenkomen die bedreigd 

worden - soms het laatste exemplaar van een 

soort.  

In vier vrijdagochtenden belicht steeds een 

andere spreker het zeer actuele probleem van 

Foto Wim Sonius 

Zinkviooltje in de 

biotoopbak 

Foto Rogier van Vugt 
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veranderingen door de mens op de natuurlijke omgeving en wat dit voor de 

soortenrijkdom betekent. In het tweede uur krijgt u ofwel een vervolg van 

het college, ofwel u gaat naar buiten om aan de hand van de rijke Hortus-

collectie de planten te zien waar het om 

gaat. 

Prof.dr.ir. P.M. van Bodegom legt uit hoe 

planten (en dieren) reageren op alle 

veranderingen veroorzaakt door de mens, 

zoals klimaatverandering. Hij onderzoekt 

hoe ecosystemen reageren op 

veranderingen in de omgeving, met name 

op door de mens veroorzaakte 

veranderingen. Wat gebeurt er door ons 

gebruik van land, door watermanagement, 

door klimaatsveranderingen, door de 

globalisering? Laat u vandaag bijpraten 

over dit actuele en prangende onderwerp. 

Prof.dr.ir. H.H. de Iongh vertelt wat Rode 

Lijsten zijn en waar ze voor bedoeld zijn. 

Hij belicht theorie en praktijk van de rode 

lijst voor bedreigde soorten zoals de 

International Union for the Conservation 

of Nature ( IUCN) die wereldwijd opstelt. Ook veel landen maken 

nationale rode lijsten.  

dr. G.A. van Uffelen spreekt over rode Lijsten en de toekomst van onze 

planten. Ze vertelt over de rol die botanische tuinen door de eeuwen heen 

gespeeld hebben in de verwerving, bestudering en bescherming van soorten 

en plaatst de 425-jarige Hortus botanicus in een historische context.  

Dr. C.J.M. Musters legt in het laatste college van de reeks uit wat de 

eigenschappen van de rode-lijst soorten ons vertellen. Hij laat zien welke 

ontwikkelingen in de natuur in gang gezet worden door de invloed van de 

mens. Ook legt hij uit wat de rode-lijstsoorten ons zeggen over de 

belangrijkste oorzaken van de veranderingen in de Nederlandse natuur. 

Wanneer en waar: 4 vrijdagen, 16 okt t/m 13 nov (6 nov geen college), van 

10.00-12.00 uur, in de tuinkamer van de Hortus botanicus. 

Voor aanmelden, zie artikel HOVO pagina 15. 

Stephanostema stenocarpum  

Foto: Jan Meijvogel 
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Zaden in oktober 

Details zijn nog niet bekend, 

maar de Nederlandse 

Vereniging van Botanische 

Tuinen gaat in de maand 

oktober activiteiten 

ontplooien waarin zaden 

centraal staan. Er is sprake 

van een kunstwerk, ergens in 

Nederland; van een 

speurtocht naar een heus 

‘gouden zaad’ en van 

kinderactiviteiten in de 

herfstvakantie.   

Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor de tweewekelijkse 

nieuwsbrief van de Hortus via www.hortusleiden.nl. 

 

2016: winterprogramma en Japan 

Als het goed is heeft u bij dit Vriendennieuws 

het winterprogramma van de Hortus 

ontvangen. Ook hier aandacht voor zaden en 

in het voorjaar is er wat extra aandacht voor 

hyacinten. In de zomer staan de planten die 

Von Siebold uit Japan meenam centraal. We 

zijn al met allerlei partijen in gesprek om dat 

onderwerp breed in te kunnen zetten. In het 

volgende Vriendennieuws meer hierover. 

 

 

 

Lotus  

Foto: Jan Meijvogel 
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DE TULPENBOOM 

Deel twee in de serie ‘Bomen van Boerhaave’. 

 

Natuurlijk kent ieder van u de tulpenboom bij de ingang van de hortus. 

Volgens het boekje 48 Bomen in de Hortus botanicus Leiden uit 2007 zou 

hij aangeplant zijn in 1715. Andere bronnen spreken van ‘tussen 1710 en 

1720’. Waar zijn deze jaartallen op gebaseerd? 

De vroegste vermelding van een tulpenboom in 

de hortus is te vinden in de catalogus uit 1687 

van de toenmalige prefect en hoogleraar 

geneeskunde en botanie Paul Hermann. Deze 

alfabetisch gerangschikte lijst bevat de namen 

van alle planten die in 1681-1686 in de Hortus 

voorkwamen, waaronder de ‘Tulipifera Arbor 

Virginiana’ (‘tulpdragende boom uit Virginia’). 

De bijbehorende gravure laat er geen twijfel 

over bestaan dat het om de ‘Amerikaanse’ 

Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) gaat, een 

boomsoort die van nature in het oostelijke deel 

van Noord-Amerika voorkomt. De gravure 

toont een ca. 2-jarige, niet-bloeiende loot aan 

een afgezaagd stammetje. Afgaande op de 

jaarringen op het zaagvlak lijkt het boompje 5 of 6 jaar oud te zijn. 

Hermann vermeldt dat dit boompje eind 1686 meer dan manshoog was, een 

duimdikke stam had en nog niet had gebloeid. Hoe hij dit exemplaar 

verkregen had, is niet bekend. Wel zegt hij 2 jaar ervóór van Jacob Bobart, 

prefect van de hortus in Oxford, gelijknamige zaden ontvangen te hebben, 

maar die ontkiemden niet. Hoe dan ook, op grond van Hermann’s catalogus 

hebben sommigen, bijv. hortulanus Heinrich Witte in 1887 en hortulanus 

Veendorp in 1934, beweerd dat de tulpenboom in de hortus zou dateren van 

(omstreeks)1685, zoals dat ook vermeld was op het bordje dat tot begin 

deze eeuw bij de huidige boom stond.   

 

Nadat in 1609 Herman Boerhaave hoogleraar botanie en tevens prefect van 

de hortus was geworden,  publiceerde deze in 1710 een nieuwe 

hortuscatalogus. Opmerkelijk is dat de Tulpenboom daarin ontbreekt. 

Afbeelding van de 

tulpenboom uit ca. 1685 in de 

hortuscatalogus van 1687 



Vriendennieuws  september 2015    31 

Daarom wordt algemeen aangenomen dat de ‘tulpenboom van Hermann’ 

toen niet meer aanwezig was.  

In 1720 verscheen een tweede catalogus van de hand van Boerhaave en 

daarin is de Tulpenboom wel opgenomen (deel II, p. 262), ook hier onder 

de pre-Linneaanse naam ‘Tulipifera Arbor Virginiana’. Dat wijst erop dat 

er tussen 1710 en 1720 weer een tulpenboom in de hortus uitgezaaid of 

aangeplant moet zijn. Sindsdien is de soort niet meer uit de hortus 

weggeweest.  

De aangewezen bron voor informatie over door Boerhaave ontvangen 

zaden en vruchten is zijn 3-delige Index seminum satorum (zaailijst), 

bijgehouden in de jaren 1712-1727. Op folio 69
recto

 van het eerste deel 

daarvan wordt voor 

het eerst een 

‘Tulptree’ vermeld. 

Het gaat om één 

der vier soorten 

zaden uit Virginia 

die Boerhaave op 

11 maart 1715 ontving van Egbert Edens uit Rotterdam. Deze en nog 

andere zaden werden op 21 maart 1715 ‘aan de aarde toevertrouwd’. Op 

folio 117
 recto

 is het alweer raak: daar wordt eerst ‘663. Tulipifera; 

Virginiana; tripartito aceris folio’ (‘met het driedelige blad van een 

esdoorn’) genoemd en vlak daarna ‘668. Tulipifera; Virginiana; Laurinis 

foliis’ (‘met laurierachtige bladen’). De zaden van deze en andere planten 

ontving Boerhaave op 1 oktober 1716 van de Londense apotheker en 

botanicus Isaac Rand. Ze werden op 12 oktober 1716 uitgezaaid. Bij elk 

van beide soorten wordt verwezen naar het boek Phytographia (1691-1692) 

van de Engelse botanicus Leonard Plukenet. Daar blijkt dat met de 

eerstgenoemde ‘Tulipifera’ Liriodendron tulipifera is bedoeld en met de 

tweede Magnolia virginiana. Van groot belang is, dat Boerhaave onder 

‘Tulipifera’ of ‘Tulptree’ dus zowel Liriodendron als Magnolia verstond! 

In het Nederlands worden beide genera trouwens ook wel ‘tulpenboom’ 

worden genoemd (‘echte’ resp. ‘valse’). 

Op folio 134
 verso

 komt nóg een ‘Tulipifera; Virginiana; f[oliis] Laurinis’ 

voor, wederom afkomstig van Rand.  

Vermelding van de 'echte' en 'valse' tulpenboom uit 1716 in de Index 

seminum satorum van Boerhaave  
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Dit zaad werd gezaaid op 20 maart 1717. Het zelfde geldt voor een 

vermelding op folio 53
 verso

 van deel 2, betreffende op 12 april 1718 gezaaid 

zaad. In deel 3 van de zaailijst staan nog 10 vermeldingen van een 

‘Tulipifera’, al dan niet met de toevoeging ‘Laurifolia’, ‘cono majore’, 

‘cono minore’ of  ‘f[olio] maximo, Umbrella tree’ [= Magnolia tripetala]. 

In al deze gevallen gaat het om zaden uit Carolina die in 1724 of 1725 

ontvangen werden van de Britse consul William Sherard of een zekere 

Beeston. Frappant is dat Boerhaave soms twijfelde of hij nu te doen had 

met de kegel van een conifeer of de ‘kegel’ (verzamelvrucht) van een 

‘Tulipifera’. Zo lezen we op folio 93
 verso

 in deel 3 ‘Conifera; cono longo; 

s[emine] alato. An Tulipifera species?’ (‘conifeer; met lange kegel en 

gevleugeld zaad. Misschien een soort tulpenboom?’).  Conclusie: van alle 

uitgezaaide Tulipifera’s is er slechts één waarvan vaststaat dat het om de 

Liriodendron tulipifera gaat en dat is die met het ‘driedelige blad van een 

esdoorn’ uit oktober 1716. Hoewel geen 100% zekerheid gegeven kan 

worden, heeft deze de beste ‘papieren’ om identiek te zijn aan de huidige 

tulpenboom. Dit betekent dat we in oktober 2016 het 300-jarig bestaan van 

deze boom mogen gaan vieren, maar bovendien dat de hortus nog een 

originele ‘Boerhaaveboom’ rijk is! Daarmee is dit de oudste tulpenboom 

van het Europese vasteland, zoals John. C. Loudon in 1838 ook al 

vaststelde. De oudste van geheel Europa is het niet: verondersteld wordt dat 

die in de tuin van Esher Place in Esher (Surrey, UK) staat en uit 1675 

dateert. 

Waar de tulpenboom in de hortus oorspronkelijk precies stond is niet 

bekend, maar zeker niet op de huidige plek. Daar lag tot ca. 1736 nog de 

ingang van de toentertijd geheel anders ingerichte hortus. Vanaf de 

vergroting en herinrichting omstreeks 1736 onder prefect Adriaan van 

Roijen moet de boom gestaan hebben in één van de vier bloembedden met 

nummer 18 (Polyantherae), in de NW-hoek van de huidige voortuin (bij 

het bruggetje), of heel misschien in het arboretum achterin 

de hortus (zie plattegrond in vorige Vriendennieuws). Pas 

na de vergroting en radicale herinrichting omstreeks 1816 

onder prefect Sebald Justinus Brugmans is de tulpenboom 

overgebracht naar de huidige, helaas niet optimale 

standplaats. Moge hij daar nog lang de herinnering aan 

Boerhaave levend houden!                 Jan Hengstmengel 
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PROGRAMMA SEPTEMBER -MAART 

 

Kijk voor de uitgebreide actuele agenda op www.hortusleiden.nl 

Voor alle activiteiten behalve de Zondagwandelingen geldt: 

aanmelden via www.hortusleiden.nl, tenzij anders aangegeven.  

Voor de Zondagwandelingen hoeft u zich niet aan te melden. 

 

September 

2 sep  Avondworkshop Japans bamboe tekenen (Sumi-e bamboo), 

Esmée Winkel 

2, 9, 16, 23, 30 sep Avondopenstelling op de woensdagavond,  

tot 22.00 uur, entree tot 21.00 uur  

5-27 sep Tentoonstelling 

AquaHortus  (zie 

elders in dit 

Vriendennieuws) 

 

 

 

9 sep  Avondworkshop 

waterplanten schetsen, 

Anita Walsmit Sachs  

12, 13 sep Alleen Clusiustuin: Open Monumenten Dagen 

13 sep  Zondagwandeling Japan in de Hortus,  

Titia van der Eb en Tonny Voorma 

19 sep  Nacht van de kunst en kennis 

20 sep  Middaglezing ‘Wat is er aan een vis te zien?’,  

biologe Rinny Kooi 

23 sep  Avondworkshop vissen fotograferen, Hans Clauzing 

25 sep  Ochtendlezing De vissen van Von Siebold,  

Martien van Ooyen 

27 sep  Dagworkshop waterplanten tekenen, Anita Walsmit Sachs 

28 sep  Cursusdag Wetenschappelijk tekenen  

Blad en bekers/verkorting, beharing,  

Esmée Winkel (zie elders in dit Vriendenniews) 

Vis getekend door  

Kawahara Keiga 
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Oktober 

3 okt  Hortus gesloten 

9-11 okt Ikebana-expo in Oranjerie ( 9 okt vanaf 14.00 uur) 

(zie elders in dit Vriendennieuws) 

11 okt  Zondagwandeling Paddestoelen vroeger en vandaag,  

Jan Hengstmengel en Hans Adema 

11 okt  Herfstlezing Hyacint & glas, Kees Langeveld 

16 okt  Start Hovo najaarsreeks (zie elders in dit Vriendennieuws) 

24 okt  Fotoworkshop blad, boom en vrucht, Hans Clauzing 

24 okt  Cursusdag Wetenschappelijk tekenen,  

Vruchten/volume en structuur,  

Esmée Winkel (zie elders in dit Vriendennieuws) 

 

November 

1 nov  Start wintertijd in de Hortus 

3-6 nov  Herfstcursus botanisch tekenen, Anita Walsmit Sachs 

(informatie en aanmelden  

via de kunstenares: www.anitawalsmitsachs.nl) 

8 nov  Zondagwandeling Wintersmaken, Femke Frietema en Fred 

Weber 

15 nov   Winterlezing Zaden verzamelen, Hanneke Schreiber, 

Hortus Botanicus Amsterdam (met zadenquiz) 

29 nov   Prehistorische zaden en wat ze vertellen, Corrie Bakels  

28 nov  Cursusdag Wetenschappelijk tekenen, 

Zaden/pentechnieken, werken met de binoculair, Esmée 

Winkel (zie elders in dit Vriendennieuws) 

 

December 

12 dec  Cursusdag Wetenschappelijk tekenen, Tropische 

Plantenfamilies/ kenmerken weergeven, Esmée Winkel (zie 

elders in dit Vriendennieuws) 

13 dec  Zondagwandeling Wetenschap in de tropische kassen,  

Paul Keßler 

24 dec-2 jan Wintersluiting 
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Januari 

10 jan  Zondagwandeling Knoppen en zaden in de winter, 

Hanneke Jelles 

24 jan  Fotoworkshop Vorm, kleur en sfeer in de tropische kassen, 

Hans Clauzing 

24 jan  [onder voorbehoud, zie www.hortusleiden.nl] 

Winterlezing Zaden van wilde planten,  

Jasper Helmantel, De Cruydt-Hoeck  

 

Februari 

14 feb  Zondagwandeling Chinese en Japanse bomen,  

Theo Houthoff 

28 feb   Winterlezing Exotische zaden, Sander Onsman,  

Onszaden (met verkoop en kassenwandeling) 

 

Maart 

13 mrt   Zondagwandeling Scilla’s en andere vroege bloeiers,  

Carla Teune 

20 mrt    Fotoworkshop Sterhyacinten en andere kleurige 

voorjaarsbloeiers, Hans Clauzing 

20 mrt  Winterlezing Hortulanus Witte en de planten uit Japan, 

Carla Teune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto Hans Clauzing Foto Jan Meijvogel 
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Stichting “Vrienden van de Leidse Hortus” 

Bestuur 

Dhr. John van Ruiten  Voorzitter 

Mw. Mia Hopperus Buma 1
e
 Secretaris 

Mw. Adri Mulder             2
e
 Secretaris 

Dhr. Ton van Zijp Penningmeester     071 - 5140331 

Dhr. Dirk Ligtenberg     Public relations en projecten 

 

Contact 

E-mailadres hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl  

Postadres  Postbus 9500 2300 RA Leiden 

 

Donaties  

NL68 INGB 0003 9138 13 

bij minimaal € 20,00:  Hortusjaarkaart voor een Vriend met 1 gast 

Website: www.hortusleiden.nl/index.php/vrienden  

De Hortusjaarkaart is geldig van 1 mei t/m 30 april 

 

Bomenadoptie 

Voor informatie over te adopteren planten:  

mail Paul Keßler (p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl) of bel via coördinator 

backoffice Gwendolyn Pronk, 071 -  5275144  

 

Redactie “Vriendennieuws”   

Annemarie Broersma, Hanneke Jelles, Kees Langeveld, Adri Mulder, Carla 

Teune, Rogier van Vugt 

 

Hortus botanicus Leiden  Openingstijden 
Rapenburg 73,  2311 GJ 
Leiden 
hortus@hortus.leidenuniv.nl 
www.hortusleiden.nl 

1 april – 31 oktober  
   dagelijks ook feestdagen    10-18 uur 
1 november – 31 maart 
   dinsdag – zondag         10-16 uur 
   maandag gesloten      
24 december – 2 januari gesloten                                             
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