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THEMA Plant & eter:

lichtgevende paddenstoel: Omphalotus nidiformis
 [foto] Rogier van Vugt

heel verheugd waren wij natuurlijk allemaal vorig jaar met 
de geweldig positieve reacties, die wij ontvingen na de 
presentatie van de eerste versie van ons magazine hortus 
Leiden. de combinatie van interessante, informatieve arti-
kelen, prachtige foto’s en de uitwerking van het jaarthema 
sloeg bij de lezers aan. ook de jaarkalender nodigde velen 
uit direct de data met bij hen passende activiteiten aan 
te strepen. u kunt zich voorstellen dat allen, die aan de 
totstandkoming van dat eerste nummer meewerkten zich, 
na die waarderende woorden, met nieuwe energie hebben 
gestort op het maken van het magazine 2019! en het 
resultaat mag er zijn. wat dikker dan vorig jaar en met  weer 
nieuwe onderwerpen. zo zult u een ‘kids’ pagina aantreffen 
in de hoop dat wij de jonge bezoekers aanspreken, die met 
hun school, ouders of grootouders de hortus bezoeken. kun-
stenaar rob van es staat in de picture. hij vindt in planten 
en microscopische preparaten veel inspiratie voor zijn werk.

bij een aantal artikelen is  een korte samenvatting in het 
engels opgenomen. we doen daarmee niet alleen onze 
friends een plezier, maar ook de grote groep internationale 
(tijdelijke) medewerkers van de Leidse universiteit. voor de 
vele bezoekers van heinde en verre maken we het magazine 
daarmee nog aantrekkelijker. 

het thema ‘beter met planten’ dat in 2019 in onze hortus 
centraal staat, is opnieuw een uiterst actueel onderwerp. 
Met de tentoonstelling ‘plant en eter’ vorig jaar en alle daar-
omheen georganiseerde evenementen (zoals de boeiende 
science café’s) waren we al heel direct met het belang van 
planten voor voeding van de mens bezig. nadenken over 
gezond plantaardige voedsel is een maatschappelijk thema 
dat bovenaan de agenda staat. bijna dagelijks zijn er tv 
programma’s, artikelen en presentaties hierover. we blijven 
doorgaan om ook vanuit de hortus een kennisbron te zijn 
over oorsprong en achtergrond van de gewassen, die wij 
voor eten en drinken dagelijks gebruiken. Met het nieuwe 
jaarthema treden we de wereld binnen die 428 jaar geleden 
mede de basis vormde van het ontstaan van de hortus in 
Leiden (en later ook op vele andere plekken), namelijk het 
gebruik van planten als medicijn. geneeskunde en botanie 
waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. hierover kunt 
u lezen in een artikel over de Middeleeuwse kloostertuin 
behorend bij het Margarethaconvent dat zich bevond aan 
de andere kant van Leiden bij Matilo. er is een reconstructie 
van deze tuin gemaakt die oude tijden laat herleven. de 
geneeskracht van diverse gembersoorten werd al door 
rumphius beschreven in zijn fraaie amboinsche kruidboek 
(1741). nu wij zo’n mooie chinese kruidentuin hebben in de 
hortus, is het  leuk meer te leren over de toepassingen van 
kruiden in de traditionele chinese geneeskunst. boven-

staande artikelen maken aanspraak op belangwekkende 
overeenkomsten tussen traditionele aziatische en oude 
europese geneeskunsten. zo lijkt het spreken over elementen 
of humoren en hun verschillende naturen (warm & koud, 
vochtig & droog) eigen aan beide medische tradities.
door de vele synthetische pillen en poeders gemaakt door 
grote farmaceutische concerns is er een ander accent in de 
medische wereld gekomen. we zien echter een kentering. 
er ontstaat weer meer interesse voor het direct gebruik van 
planten voor het verbeteren van je gezondheid, bijvoorbeeld 
in kruiden, specifieke diëten, en destillatie van natuurlijke 
inhoudstoffen van planten en misschien wel op de persoon 
gerichte specifieke voedingsadviezen. een hele nieuwe wereld 
om te (her)ontdekken, gebruikmakend van oude/traditionele 
kennisbronnen, maar ook via wetenschappers die met 
moderne technieken aan de slag gaan. u leest in dit nummer 
meer over onder andere prunus, ginkgo, taxus, ephedra en de 
vanille-orchidee en hun betekenis voor genezing. 

uw speciale aandacht vragen wij voor een artikel van de 
hand van onze oud-voorzitter kees Langeveld. hij vertelt 
hoe de huidige vriendenstichting is ontstaan en is gegroeid 
tot een trouwe en sterk met de hortus verbonden groep 
van zo’n 2000 vrienden en adoptanten. zij hebben destijds 
niet alleen bijgedragen aan het behoud van de hortus op 
onze historische plek, maar jaarlijks zorgen zij er mede 
voor, dat er veel mooie op de bezoekers gerichte sfeervolle, 
inhoudelijke, muzikale en kunstzinnige festiviteiten in die 
wetenschappelijke tuin kunnen worden georganiseerd. de 
adoptanten met name maken het mogelijk dat de oude 
bomen goed worden onderhouden. dit jaar worden de eerste 
bruggen van het singelpark in Leiden in gebruik genomen. u 
hoort meer over dit nauw met de hortus verbonden park van 
singelpark curator rinny kooi.

wij wensen u opnieuw veel leesplezier toe, mede ter voor-
bereiding mogelijk op uw bezoek aan de hortus, waar wij u 
ook graag dit jaar weer met open armen zullen ontvangen! 
helemaal, omdat de aangekondigde verbouwing van de 
wintertuin inmiddels is gestart. wij hopen u vanaf het 
voorjaar een schitterende nieuwe ontvangst en winkel te 
kunnen presenteren. speciaal heten wij u graag welkom op 
11 mei op onze jaarlijkse plantenmarkt en vriendendag, die 
in het kader van het 40 jarige bestaan zal staan.

stichting Vrienden van de Leidse Hortus, 
voorzitter John van ruiten

Hortus botanicus Leiden, 
prefect Prof. dr. Paul Keßler [foto cover] Rogier van Vugt:  

Bloem van de Vanille-orchidee
[foto’s pag. 2/3] Cunie Sleijpen
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Thema

Van aspirine tot opium: veel van onze geneesmiddelen komen oorspronkelijk uit planten, sommige 

worden zelfs nu nog uitsluitend uit planten gewonnen. Noten, gojibessen en lijnzaad zijn niet aan te 

slepen nu ze de status van superfood hebben bereikt, en veel mensen zich daarmee gezond hopen te 

eten. Maar de grenzen tussen gezondheid en genot, geneesmiddel en gif zijn soms flinterdun, het is 

vaak oppassen geblazen. Van lang niet alle planten die als geneeskrachtig worden gezien, is de werking 

wetenschappelijk bewezen. En wat als een plant werkt en ineens voor de mens extra waardevol wordt - 

hoe zorgen we voor voldoende aanvoer zonder onze natuurlijke bronnen uit te putten?

Beter met 
   Planten

Na het succesvolle Big Picnic ‘Plant 
en eter’-project van de afgelopen 
jaren lag het voor de hand aandacht 
te besteden aan het verband tussen 
planten en gezondheid. De directe 
aanleiding hiervoor waren de werk-

afspraken tussen de Hortus en het Instituut Biologie 
Leiden met de China Academy of Chinese Medical 
Sciences in Beijing. China is naast Indonesië een  
Aziatisch speerpuntland van onze Universiteit, en 
bij de Hortuscollecties ligt de focus nog steeds sterk 
op Azië. Toen de kruidentuin van de Hortus aan een 
hoognodige opknapbeurt toe was, is de keus gevallen 
op het aanleggen van een nieuwe, Chinese, kruiden-
tuin. Niet alleen met Chinese medicinale planten, 
maar ook met soorten die in China al duizenden jaren 
als tuinplant worden gekweekt, en met nieuw ont-
dekte tuinplanten uit China - die uit onze tuinen niet 
meer weg te denken zijn. In 2015 werd de nieuwe 
Chinese kruidentuin geopend, en hij is sindsdien al 
door vele Chinese delegaties bezocht. Vanwege onze 
samenwerking met China wordt er een wandelboekje 
gemaakt met 30 medicinale planten uit China, in drie 
verschillende talen: Nederlands, Engels en Chinees. 
We hebben hierbij niet alleen input gekregen van onze 
collega’s in Beijing, maar ook veel steun en advies 
gekregen van collega Mei Wang, die hier in Leiden 
woont en werkt bij het IBL.

In de Hortus zijn natuurlijk allerlei planten te vinden 
die bij dit thema passen; niet alleen in de Chinese 
kruidentuin, maar ook in de Clusiustuin, de  
Systeemtuin en de tropische kassen. Er komt een 
wandelplattegrond die onze bezoekers langs een aantal 

Hortus
botanicus
Leiden

Beter
met planten
Better with Plants
16.05.2019 – 27.10.2019

BeterBeterBeterBeterBeterBeterBeter
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N

Rheum tanguticum

Wolfskers Atropa belladonna

Aloe vera

hoogtepunten leidt: van Aloe vera, waarover Boerhaave niet uitgeschreven raakte, 
tot orchideeën waaraan tegenwoordig onderzoek gedaan wordt naar geneeskrachtige 
inhoudsstoffen.

Onze twaalf sets driehoeksborden worden verspreid door de tuin en in de kassen op-
gesteld. In de Clusiustuin is er aandacht voor de Europese geneeskrachtige planten, 
met als extraatje een samenwerking met het Museum van Oudheden: daar wordt in 
2019 een tentoonstelling ‘Aardse Paradijzen’ gemaakt, over middeleeuwse tuinen in 
Oost en West, met onze Clusiustuin als eindpunt. Kunstenares Diana Schering gaat 
voor ons van wortels een heksentapijtje laten groeien, geïnspireerd op de voor-
naamste bestanddelen van heksenzalf: wolfskers, alruin en bilzekruid. Dit wordt 
ingezaaid op 16 mei, de dag van de opening, en tentoongesteld in onze nieuwe 
bollenkas. In de Systeemtuin besteden we aandacht aan de giftige en geneeskrachti-
ge stoffen in allerlei plantenfamilies. In de tropische kassen vindt u informatie over 
geneeskrachtige planten uit Azië en Amerika. Etnobotanie, de studie van het gebruik 
van planten overal ter wereld, staat momenteel vol in de belangstelling. En natuur-
lijk is er aandacht voor lopend onderzoek aan geneeskrachtige planten, want we zijn 
nog steeds op zoek naar nieuwe inhoudsstoffen en hun toepassingen.

Een voorproefje van het programma is al te vinden op onze Garden Explorer via 
www.hortusleiden.nl, gardenexplorer, waar een wandeling ‘Chinese planten in een 
Nederlandse tuin’ te vinden is – en die op uw smartphone in de tuin is te volgen. In 
de loop van 2019 zal daar steeds meer planteninformatie online komen te staan.
We gaan in 2019 weer samenwerken met andere botanische tuinen in Nederland, 
waarvan er enkele, net als wij met het thema Beter met Planten aan de slag gaan. 
We gaan de informatie over onze plantencollecties verder uitbreiden en delen via de 
NVBT-website. Afhankelijk van de beschikbare fondsen komt er een gezamenlijk 
theereceptenboekje, en gaan we zaden van geneeskrachtige planten uitdelen aan 
onze bezoekers. 

  
         De tentoonstelling is te zien in de Hortus botanicus Leiden van  

16 mei t/m 27 oktober 2019
[Tekst] Gerda van Uffelen
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Op die bewuste avond in 1987 bestond 
de Vereniging Vrienden van de Leidse 
Hortus ruim zeven jaar. Vandaag de dag 
is die vereniging een stichting, maar 
iedere donateur mag zich nog altijd 

‘Vriend van de Leidse Hortus’ noemen. Dit jaar vieren 
de Vrienden hun 40-jarig bestaan, een goede gelegen-
heid om terug te kijken: waarom werd de vereniging 
opgericht, waarom zijn we nu een stichting en waarom 
heeft de Leidse Hortus nog steeds Vrienden nodig?

De Hortus botanicus bedreigd
Je kunt het je tegenwoordig niet meer voorstellen,  
maar in de jaren 70 van de vorige eeuw waren er serieuze 
plannen om de Hortus botanicus te verplaatsen naar 
een terrein ten westen van de A44, onderdeel van de 
‘Leeuwenhoek’. De ingang van de Hortus was voorzien 
op de plaats waar nu Museum Corpus Experience ligt. 
Veel Hortusliefhebbers kwamen hiertegen in verzet. De 
plannen waren de directe aanleiding om de vereniging 
Vrienden van de Leidse Hortus op te richten. Oud-hor-
tulana Carla Teune weet het nog: ‘De informele oprich-
ting was bij professor Karstens thuis, op 5 september 
1978. Daarbij waren Herman Kleibrink, die op het idee 
was gekomen, Kees Bas, de paddenstoelenman van het 
Rijksherbarium, hortulanus Bavo Bruinsma en ik.’

Een vereniging van Vrienden
Het duurde tot 29 november 1979 voordat de vereni-
ging officieel werd opgericht met het passeren van de 
statuten bij de notaris. Voor verplaatsing naar de Leeu-
wenhoek hoefden de Vrienden toen al niet meer te 
vrezen. De Universiteitsraad had in de loop van 1979 
namelijk besloten dat de Hortus bleef waar hij was. 
Maar daarmee waren de Vrienden nog niet overbodig.
De angst dat de Leidse Hortus slachtoffer zou worden 
van bezuinigingen bleef bestaan. De vereniging had 
zich onder meer ten doel gesteld ‘het beleid van de 
Universiteit en de Overheid ten aanzien van de Hortus 
nauwlettend te volgen’. En dat gebeurde ook, achter 
de schermen. Andere doelstel-
lingen maakten de vereniging 
veel zichtbaarder: de bekend-
heid van de Hortus vergroten, 
de publiekstaak van de Hortus 
steunen en de betrokkenheid 
van de Vrienden bij de Hortus 
vergroten.

Goede band met de Hortus
De vereniging groeide voorspoedig, van zo’n 300 
leden in 1980 tot circa 1700 in 1992. Dit groeiende 
ledental was een afspiegeling van de waardering van 
de mensen in Leiden en verre omstreken voor deze 
groene oase in de stad. De vereniging hechtte veel 
waarde aan een goede band tussen de leden en de  
Hortus. Daarom waren er jaarlijks twee bijeenkom-
sten, de herfstbijeenkomst en de Algemene Leden-
vergadering in het voorjaar. Leden mochten vóór de 
vergadering de Hortus bezoeken en in de pauze was er 
een verloting van tuinspulletjes en zaden uit de Hortus. 

Een sprong terug in de tijd: dinsdagavond 14 april 1987. Het Zoölogisch Laboratorium 

aan de Kaiserstraat in Leiden staat nog overeind. Op de Sterrenwachtlaan ‘is voldoende 

ruimte om auto’s te parkeren’, zegt de uitnodiging, maar de meeste bezoekers komen 

lopend of op de fiets. Het achterhek van de Hortus botanicus staat open. Ondanks de 

motregen wagen bezoekers zich naar binnen om het voorjaar op te snuiven en een kijkje 

te nemen in de warme kassen. Dat is het voorrecht van dit selecte gezelschap, op de 

avond van hun Algemene Ledenvergadering: het zijn Vrienden van de Leidse Hortus.

O
‘in de jaren ‘70 waren er 
serieuze plannen om  
de hortus botanicus te 
verplaatsen’

De loopbrug in de Hoge Kas, gerealiseerd dankzij de Vrienden

Veertig jaar Vrienden

Veertig jaar 
Vrienden van de 
Leidse Hortus

Amorphophallus titanum. 

Victoria amazonica op de praalwagen voor 
het bloemencorso 

[tekst] Kees Langeveld [foto’s] Adri Mulder en Art Vogel
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‘stichting vrienden van de Leidse hortus 
adoptanten en vrienden hoog in het vaandel’

Dat veranderde allemaal toen er steeds minder leden 
naar de bijeenkomsten kwamen. Maar een traditie die 
nog altijd bestaat is de uitnodiging voor de Planten-
markt in mei. Op dezelfde datum vindt ook altijd de 
jaarlijkse Vriendendag plaats. Het bestuur praat de 
Vrienden dan bij over relevante zaken en hun wordt  
een interessante lezing aangeboden. 

Een praalwagen voor de Leidse Hortus
Op allerlei manieren hebben de Vrienden de bekend-
heid van de Hortus vergroot. Zo schreven Karstens 
en Kleibrink, Vrienden van het eerste uur, het boek 
‘De Leidse Hortus, een botanische erfenis’. De op-
brengsten van dit boek waren in de eerste jaren een 
welkome bron van inkomsten voor de vereniging. De 
Vrienden lieten ook ansichtkaarten drukken die bij de 
portier te koop waren. De opbrengst kwam ten goede 
aan de Hortus. Ook nu nog dragen de Vrienden bij aan 
de kosten van tentoonstellingen en publicaties, zoals 
de bekende boekjes met Hortuswandelingen.
Terugkijkend op de afgelopen veertig jaar was de 
praalwagen in het Bloemencorso van de Bollenstreek 
de grootste publiciteitsstunt die de Vrienden hebben 
gefinancierd. Dat gebeurde bij gelegenheid van hun 

35-jarig bestaan. De praalwagen verbeeldde een  
tropische kas met reusachtige bloemen van de 
Amorphophallus titanum en de Victoria amazonica. 
Vele honderdduizenden mensen hebben dit visitekaart-
je van de Hortus botanicus bewonderd. De Leidse 
Hortus stond goed op de kaart.

Vrienden vervullen wensen
Met de inkomsten uit contributies, schenkingen en de 
verkoop van ansichtkaarten en het Hortusboek kon 
de vereniging de Hortus financieel steunen bij zaken 
die niet binnen het regulaire Hortusbudget pasten. De 
Algemene Ledenvergadering stelde vast welke wensen 
van de Hortus gehonoreerd konden worden. Zo  
schonken de Vrienden de eerste mobiele telefoon om 
te zorgen dat medewerkers in de tuin bereikbaar  
bleven. Ook stelden de Vrienden grote bedragen 
beschikbaar voor het onderhoud van de monumentale 
bomen. Maar er bleven altijd onvervulde wensen.

Van vereniging naar stichting
In 1994 richtten twee alumni van de universiteit de 
Stichting Leidse Hortus op, onafhankelijk van de  
vereniging. Het doel van deze stichting was de Hortus  

financieel en materieel te steunen. De stichting  
verwierf donaties, schenkingen en legaten, onder andere 
door adoptie van bomen en struiken mogelijk te maken. 
Logisch dat de stichting en de vereniging toenadering 
zochten. Het duurde niet lang of boomadoptanten werden 
automatisch Vriend van de Leidse Hortus.
Het verschil tussen de stichting en de vereniging was 
niet voor iedereen duidelijk. De vereniging had een grote 
achterban, maar schenken aan de stichting was aantrek-
kelijker voor grotere gevers. Besloten werd de krachten 
te bundelen om sterker te staan in de ondersteuning van 
de Hortus. In 2009 was het zover: de Stichting Vrienden 
van de Leidse Hortus was een feit. Geen vereniging 
meer, maar wel een club die het contact met de donateurs 
en adoptanten hoog in het vaandel heeft.

Vrienden blijven nodig
De Stichting Vrienden van de Leidse Hortus heeft 
inmiddels haar waarde bewezen. Dankzij een grote  
donatie van de Vrienden aan de Hortus kon de  
loopbrug in de Hoge Kas gerealiseerd worden. En  
nu willen de Vrienden ruimhartig bijdragen aan de  
herinrichting van de Wintertuin. Helpt u mee om dat 
mogelijk te maken? Word Vriend als u dat nog niet 
bent, of maak dit jaar een extra gift over op  
banknummer NL68 INGB 0003 9138 13 o.v.v.  
Herinrichting Wintertuin.

Veertig jaar Vrienden

Vrienden worden?
Vriend van de Leidse Hortus  
worden is heel makkelijk: ga naar 
www.hortusleiden.nl en klik op  
‘Steun de Hortus’. De rest wijst zich 
vanzelf.

De jaarlijkse plantenmarkt.

 De jaarlijkse Vriendendag 
wordt afgesloten met een 
gezellige borrel.
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Mijn favoriete geneeskrachtige plant 

Werner waardeert de wetenschappelijke 
grondslag van de Hortus, in combinatie 
met een belangrijke publieksfunctie. 
Daarnaast heeft alles in de Hortus, de 
planten, de bomen en de gebouwen, een 
eigen geschiedenis en verhaal.  Werner 
draagt als rondleider graag bij aan de 
museale kant van de Hortus en vindt 
de interactie met het publiek erg leuk. 
Hoewel afgestudeerd in de richting 
zoölogie, heeft hij ook veel belangstelling 
voor botanie. Hij heeft dan ook de nodige 
kennis vergaard middels master-cursussen 
zoals ‘plantenfamilies uit de tropen’ en 
‘economische botanie’.

Gevraagd naar een interessante plant met 

een geneeskrachtig aspect noemt Werner 
de Taxus baccata. Een veelzijdige boom 
waarvan er meerdere exemplaren in 
de Hortus staan. Deze conifeer is altijd 
groen, maar heeft anders dan andere 
coniferen ook kleurige besjes en is zowel 
giftig als geneeskrachtig.

Werner legt uit dat de Taxus kegeltjes 
maakt zoals alle naaldbomen. Maar bij de 
Taxus bevat elk kegeltje een zaadje, waar-
van de zaadmantel uitgroeit tot een zachte 
rode structuur, een besje. Vogels eten dit en 
poepen de giftige kegeltjes ongeschonden 
uit. Zo dragen ze bij aan de verspreiding 
van de boom. De menselijke maag kan de 
zaadhuid echter wel afbreken waarna het 

        werner de gier over de  

Taxus
Via pr-werk voor de Universiteit Leiden kwam Werner tijdens zijn studie biologie in 

contact met Rogier van Vugt, de kaschef van de Hortus. Dit leidde tot vriendschap met 

de kasmedewerkers en Werner is nu vaak te vinden in de Hortus. Hij is ondertussen 

afgestudeerd, maar de band met de Hortus duurt voort. [tekst] Jack Sluijs [Foto’s] Adri Mulder

giftige taxine vrijkomt. Dit kan fataal zijn. 
Niet alleen de kegeltjes zijn giftig. Grazers 
worden soms dood aangetroffen na het 
eten van delen van de Taxus. De Taxus 
heet niet voor niets ook wel venijnboom. 

Maar zoals vaker in de natuur, is er ook 
een andere kant. Uit de schors van de 
Taxus wordt een bestanddeel gewonnen 
voor medicatie bij bepaalde soorten kan-
ker. Vroeger heeft dit veel Taxusbomen 
gekost. Taxus snoeiafval wordt nog steeds  
bij particulieren opgehaald. Inmiddels kan 
deze stof ook uit de naalden van de boom 
worden gewonnen. Het hout van de Taxus 
is zo veerkrachtig dat de Engelsen in de 
14e en 15e eeuw daarvan de zogenoemde 
‘longbows’ maakten. Bijzonder grote 
bogen waarmee pijlen tot wel 300 meter 
kunnen worden geschoten en waarmee 
zelfs een harnas kan worden doorboord. 
Het veerkrachtige Taxushout gaf daarmee 
de Engelsen een beslissend voordeel 
onder meer in hun slag tegen de Fransen 
in 1415. 

Werner vindt de Taxus een interessante, 
altijd groene boom die zich door de 
mooie helderrode kleur van de besjes als 
enige conifeer kan meten met bloem-
planten. 

Rabobank Leiden-Katwijk

Vermogensmanagement  
bij Rabobank Leiden-Katwijk

Sinds mei is de Leidse Caroline Vink werkzaam 
als vermogensmanager bij de bank. “Ik werkte 
al dertien jaar voor Rabobank Leiden-Katwijk 
als private banker, daarna heb ik zes jaar als 
zelfstandige bij diverse banken gewerkt. Vorig 
jaar maakte ik de stap naar het onderwijs als 
docent Ondernemerschap en Finance. Nu 
combineer ik deze functie met mijn baan als 
vermogensmanager.” Ook Mark Janssen komt uit 
de regio. Hij is in Leiden opgegroeid en bezoekt 
zijn vrienden en familie er regelmatig. Beiden 
hebben voor Rabobank Leiden-Katwijk gekozen 
omdat de bank lokaal betrokken is. Janssen: 
“Welke bank heeft dat tegenwoordig nog? De 
Rabobank steunt de lokale gemeenschap en geeft 
een deel van de winst terug aan de maatschappij. 
Via het Wensenfonds steunen we bijvoorbeeld 
goede doelen, stichtingen, sportclubs en andere 
verenigingen. Deze manier van werken spreekt 
ons, maar ook onze relaties, erg aan.” 

De vermogensmanagers kennen de regio goed  
en weten wat er speelt. Zo zijn ze op netwerk-
bijeenkomsten en andere evenementen te 
vinden. Janssen: “We deden bijvoorbeeld mee 

aan de Slag om Leiden, we varen mee met de 
Peurbakkentocht en moedigen de basketballers 
van ZZ Leiden aan. We zijn aanwezig bij het 
Haring en Corenwijngala, Leiden Culinair en ik 
kom graag in de Hortus Botanicus. Het is leuk 
om te zien hoe enthousiast de Leidenaren 
zijn. De stad bruist!” De evenementen zijn ook 
informele contactmomenten met de klant. Vink: 
“Het is goed om elkaar regelmatig te zien en te 
weten wat onze klanten bezig houdt.”

Door het persoonlijke contact bouwen Janssen 
en Vink een hechte band op met hun cliënten. 
Janssen: “We kennen onze klanten en begrijpen 
hun wensen. We zijn sparringpartners voor onze 
klanten. We luisteren aandachtig, vragen door en 
altijd geldt: afspraak is afspraak. Ons team heeft 
een no-nonsense mentaliteit en schakelt snel. We 
zijn goed bereikbaar, ook voor dagelijkse bank-
zaken en met sommige klanten appen we zelfs 
als er snel iets geregeld moet worden. Het kan 
gebeuren dat op vakantie een pas is geblokkeerd, 
dan bellen we totdat het geregeld is.”  Vink vult aan: 
“Laatst zei een klant tegen me dat zij het een fijn 
gevoel vindt dat ik er ben mocht er iets gebeuren. 

Zij heeft het vertrouwen dat wij het regelen.”
De vermogensmanagers organiseren ook 
hun eigen kleinschalige evenementen voor 
de klanten. Zoals onlangs een event voor 
twintig relaties in het atelier van de Leidse 
kunstenaar Casper Faassen met een diner van 
Norbert van Dartel en binnenkort een oldtimer 
beleggingslunch op een prachtig landgoed. 
Janssen: “Het zijn unieke ervaringen voor onze 
klanten. Ze komen met elkaar in contact en 
wisselen ideeën uit. De events zorgen voor 
verbinding. De sfeer is informeel maar ook 
vertrouwelijk. Het gebeurt weleens dat een 
bestaande klant een relatie meeneemt als nieuwe 
klant, een mooier compliment kun je niet krijgen.” 

Bent u op zoek naar een betrokken bankier met 
een no-nonsense mentaliteit? Mark Janssen, 
Vermogensmanager van de Rabobank 
Leiden-Katwijk, is rechtstreeks bereikbaar via 
mark.j.janssen@rabobank.nl en 06-126 721 02. 
Caroline Vink kunt u bereiken via:  
caroline.vink@rabobank.nl en 06-303 892 54.

Betrokken bankiers
Aangenaam! Dit zijn Mark Janssen en Caroline Vink, de vermogensmanagers van de 

Rabobank. Twee specialisten die bijzonder betrokken zijn in de regio Leiden-Katwijk.

Eerste Hulp Bij 
Vermogensmanagement 
De vermogensmanagers van Rabobank 
Leiden-Katwijk zijn onderdeel van private 
banking. Ze richten zich op DGA`s, 
ondernemers en particulieren met 
een vermogen vanaf een half miljoen 
euro. De vermogensmanagers bieden u 
toegang tot een team van specialisten 
en een breed palet aan oplossingen en 
diensten, die aansluiten op uw specifieke 
vermogens vraagstukken. Samen met 
de specialisten wordt er een persoonlijk 
vermogensplan voor u opgesteld, 
gebaseerd op uw doelen en ambities.

Een vermogensmanager begeleidt u als  
u uw vermogen wilt beleggen, investeren 
of overdragen aan de volgende generatie. 
En geeft advies bij bedrijfsoverdracht of 
-opvolging.  Dit geeft rust en vertrouwen 
voor de toekomst.

[Advertorial] 



14  hortus botanicus Leiden 2019  hortus botanicus Leiden 2019   15 

Gember

gemberachtigende geneeskracht van de  

VOC-koopman en natuurvorser Georg 

Eberhard Rumphius (1627-1702) verblijft 

vrijwel zijn gehele leven op het eiland Ambon 

in de Molukken. Naast zijn werkzaamheden 

voor de Compagnie legt hij zich toe op het 

bestuderen van de flora, fauna en geologie van 

het Indische eilandenrijk. In zijn twaalfdelige 

Kruidboek geeft hij niet alleen een schat aan 

plantkundige kennis, maar ook inkijk in de 

inheemse geneeskunst.

Voor vrijwel elke zeventiende-
eeuwse zeebonk is de overtocht 
een aanslag op de gezondheid. 
Soms bezwijkt bijna de helft van de 
scheepsbemanning al voor aankomst 
in Batavia aan scheurbuik of andere 

vreselijke ziektes.  Ook tijdens het verblijf belandt 
menig scheepsbemanningslid in de lappenmand. Veel 
symptomen van deze patiënten klinken ons bekend in 
de oren. Van ‘buyk-, hooft, en tandpyn’ tot ‘pynelyke 

gewrigten, lendenen en knien’. Ook kwalen 
als ‘buykloop, winderigheit, bloedig en etterig 
pissen’ weinig over aan de verbeelding over. 
Andere ziekteverschijnselen laten zich minder 
gemakkelijk raden: ‘hardigheid des levers, 
woede der galle’ of ‘decoctie van de schorse’. 
Om van ‘engborstigheit, verhitsheid of 
kwaadsappigheid’ niet te spreken. Maar zowel 
de westerlingen als de inheemse bevolking 

staan niet machteloos tegen ziektes en kwalen. Na 
aankomst op Ambon leert natuurvorser Rumphius dat 
deze regio een eigen, eeuwenoude geneeskunst kent 
met een rijk gevuld kruidenkabinet tegen allerhande 
aandoeningen.

Doekoens
Bezien vanuit een etnobotanische blik biedt Rumphius’ 
Kruidboek een unieke inkijk in de inheemse 
geneeskunde. In het voorwoord pareert hij de kritiek 
van westerse lezers, die deze kruidkunde afdoen 
als ‘fabeltjes, superstitien, en oude wyfs praatjes’.  
Rumphius benadrukt zijn overtuiging dat er ‘altyt wat 
waarheyts en verborgene eygenschappen in de natuur 
schuylen’. Vrijwel elk lemma in het Kruidboek bevat 
naast plantenanatomie, ecologie, taalkunde en economie 

V
ook gegevens over de medische eigenschappen van een 
plantensoort. Daarbij neemt hij geen blad voor de mond 
en spreekt hij bijvoorbeeld openhartig over de planten 
die gebruikt worden bij de behandeling van venerische 
aandoeningen, zoals ‘brandpis’ of ‘Gonorrhoem’. 
Rumphius’ recht-voor-zijn-raap-benadering roept ook de 
vraag op naar de herkomst van deze kennis. De inlandse 
geneeskunst wordt destijds voornamelijk bedreven 
door zogeheten doekoens en deze medicijnvrouwen 
hanteren een strikte geheimhouding. Toch lukt het 
Rumphius om toegang te krijgen tot deze kruidenleer. 
Volgens Rumphiuskenner Monty Beekman (1939-2008) 
zou Rumphius’ vrouw Susanna mogelijk een cruciale 
rol hebben gespeeld in de kennisoverdracht. Zoveel 
is duidelijk: via de doekoens leert Rumphius over de 
plantaardige remedies voor tropische ziektes, medische 
voorschriften en recepten.

Wonderlijke wortelstokken
Geen Indisch medicijnenkabinet is compleet 
zonder een paar kruiderijen uit de gemberfamilie 
(Zingiberaceae). Denk daarbij aan gember (Zingiber 
officinale), kardamom (Elettaria cardamomum) en 
kurkuma (Curcuma longa), maar ook de in het westen 
minder bekende kentjoer (Kaempferia galanga), laos 
(Alpinia galanga) en lempoyang (Zingiber zerumbet). 
In boek acht van het Kruidboek bespreekt Rumphius 
de verschillende gemberachtigen die groeien in de 
kruidentuinen van de doekoens. In het eerste lemma 
bespreekt hij de laosplant of ‘groote en kleyne galanga’.  
Zijn beschrijving begint met het meest voor de hand 
liggende deel van deze planten: de kenmerkende, 
onderaardse, knolachtige wortelstokken.  In tegenstelling 
tot normale wortels groeien deze wortelstokken ‘dwers 
of kruypende’ en ruiken ze ‘speceryagtig, in de neuze 
wat kittelende, als Mostaard’ en smaken ze ‘scherp, heet 
en in de tonge bytende’. 

Hoewel de wortelstokken van bijna alle bovengenoemde 
plantensoorten een belangrijke rol spelen in de Indische 

Curcuma Longa

Kardamom Curcuma (Geelwortel) Galanga (Laos) Lempoyang (Wilde gember)

Afbeeldingen uit het Amboinsche Kruidboek [Illustraties] Universitaire Bibliotheken Leiden met dank aan de Bijzondere Collecties

[tekst] Norbert Peeters [foto’s] Adri Mulder

rumphius benadrukt zijn 
overtuiging dat er ‘altyt 
wat waarheyts en verbor-
gene eygenschappen in 
de natuur schuylen’
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Gember

keuken, trekken ook de medische toepassingen van 
gemberachtigen Rumphius’ aandacht. Zo valt het hem 
op dat de vrouwen op Java en Bali ‘poezeliger van 
vleesch en licht van coleur dan hare naburen en haare 
eigene mannen’ zijn. Dit danken zij aan een mengsel 
van kurkuma  en kokosolie waarmee de vrouwen zich 
insmeren als bescherming tegen de tropenzon. Maar er 
worden ingrijpendere werkingen toegeschreven aan deze 
gemberachtige. Zo zou de wortelstok een remedie zijn 
tegen ‘verstoptheden van de lever’ en ‘sweeren van het 
Diaphragama’. En gewreven met honing wordt kurkuma 
ingenomen als geneesmiddel tegen ‘geelzugt’ door via 
urine en zweet de ‘quade humeuren’ uit te drijven. 

Djudjambu
Ook gemberwortel kent volgens Rumphius een reinigende 
werking die hij toeschrijft aan diens ‘verdunnende, en 
doordringende aart’. Dankzij deze aard helpt gember 
bij de spijsvetering door: ‘alle taaye humeuren, en 
slymerigheden in de mage, en darmen verteren en doen 
scheiden, de verstoptheden openen, en de raauwe tot 
digestie brengen, daarom het in Buikloop uit diergelyke 
oorzaak ontstaande hulpzaam bevonden werd.’ Gember 
is één van de hoofdbestanddelen van de medicinale drank 
die de doekoens ‘Djudjambu’ noemen. Dit brouwsel 
bevat ook lempoyang, Bengaalse gember en kentjoer. De 

drank wordt voorgeschreven voor uiteenlopende kwalen, 
‘dog meest uyt winden, en verstoppinge ontstaande’ zoals 
‘buykpyn, colyk, geelzugt’. 

Galenische geneeskunde
Het is opvallend dat Rumphius in zijn diagnostiek van 
ziektes telkens woorden als ‘kou’, ‘warmte’, ‘droog’ 
en ‘vochtig’ gebruikt. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat 
het kauwen op een stuk laoswortel de ‘koude fluymen 
uyt het hooft’ trekt. Ook spreek hij regelmatig van 
‘quaade humeuren’ en ‘geelzugtige’, ‘galachtige’ 
en ‘melancolyke’ mensen. Rumphius’ medische 
terminologie is een erfenis van de klassieke geneesleer 
van Claudius Galenus (130-210 n.Chr.). Volgens 
Galenus bevat ons lijf vier lichaamssappen of humoren: 
slijm, bloed, zwarte gal en gele gal. En deze humoren 
gaan gepaard met verschillende kenmerken zoals 
‘warmte’ en ‘kou’. Welnu, een gezond mens vertoont 
een juiste balans tussen deze lichaamssappen, terwijl 
een overmaat van één of meer lichaamssappen ziektes 
veroorzaakt. Het lijkt opmerkelijk dat Rumphius 
teruggrijpt op de klassieke geneesleer van Galenus. 
Des te meer omdat tijdens zijn leven nieuwe medische 
theorieën van onder meer Andreas Vesalius (1514-1564) 
en William Harvey (1578-1657) zich verspreiden door 
Europa. Toch is het niet zo vreemd. In de zeventiende 

Seventeenth-century Dutch East India Company (VOC) merchant and naturalist, 
Georg Eberhard Rumphius (1627-1702), lived his entire adult life on the island 
Ambon, in the Moluccas. In addition to his work for the VOC, he meticulously 
studied the flora, fauna and geology of the region. His twelve-volume Ambonese 
Herbal not only contains a wealth of knowledge on tropical botany, but also gives 
insight in the medicinal use of plants. Therefore, Rumphius’ botanical work provides 
a unique window into past indigenous medicinal practices and the pivotal role plants 
played in them. A remarkable feat, especially considering that medicinal knowledge 
was held by a rather secretive society of female physicians, called ‘dukuns’.

Bronnen
Ballintijn, G., (1994) Rumphius: De blinde ziener van Ambon, Uitgeverij De Haan, Utrecht.
Beek, W. van, (1990) De plant achter de specerij: Over de herkomst, gebruik en teelt van 
specerijplanten, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker.
Beekman, E.M., (1998) Paradijzen van weleer: Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-
1950, Uitgeverij Prometheus, Amsterdam.
Buijze, W., (2006) Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702): een natuurhistoricus 
in dienst van de VOC.
Rumphius, G.E., (2011) Herbarium Amboinense/The Ambonese Herbal (vert. E.M. Beekman), zes 
delen, Yale University Press, New Haven, CT.
Rumphius, G.E., (1741-1750) Het Amboinsche kruidboek.

1 Hoewel Rumphius’ reis naar de Indische archipel redelijk voorspoedig verloopt zijn er bij aankomst op Kaap de 
Goede Hoop al zes bemanningsleden overleden.
2 Ook schrijft Rumphius in het voorwoord van zijn Kruidboek: ‘Boven dat is genoegzaam bekent, dat de wysheit 
des Scheppers alle landen met haar eygene genees-middelen voorzien heeft, gelyk ook alle landen hare eygene en 
byzondere ziektens hebben, die door haar inlantze middelen moeten genezen worden.’
3 Rumphius merkt terecht op dat de laosplant twee vormen kent. Er is één variëteit met smalle bladeren en één met 
grotere bladeren.
4 Met uitzondering van de kardemom die wordt verbouwd voor de zaden die in gemalen vorm een belangrijke rol 
spelen in de Aziatische keukens.
5 Kurkuma of geelwortel (Curcuma longa) is tevens een vast bestanddeel van kerriepoeder (curry) en geeft dit 
poeder z’n karakteristieke gele kleur.
6 Mogelijk te verklaren door de invloed uit de Arabische landen op de Indonesische eilandenarchipel.
7 Overigens schreven ook de Grieken en Romeinen over de lustopwekkende kwaliteit van gember. Hoewel zij geen 
verse gember tot hun beschikking hadden, bereikte de specerij Europa wel in gedroogde en gesuikerde vorm.

Curcuma Longa

Gemberwortelstokken

Siergember, Hedychium gardnerianumNorbert Peeters demonstreert het Amboinsche kruidboek in de  
Leidse Universiteitsbibliotheek

Zingiber zerumbet 

Rumphius op Ambon

eeuw geniet de Galenische geneeskunde nog steeds 
de nodige populariteit onder artsen, chirurgijns en 
apothekers. Veel opmerkelijker is dat in Rumphius’ 
getuigenissen van de inheemse geneeskunde ook de 
doekoens zich bedienen van galenische terminologie en 
dat zij plantaardige remedies voorschrijven om de balans 
van lichaamssappen te herstellen.  

Venuslust en venerische aandoeningen
Wat vooral opvalt aan Rumphius’ behandeling van de 
inheemse geneeskunde zijn de vele verwijzingen naar 
seksualiteit. Beekman benadrukt dat de voornaamste 
taken van de doekoens bestaan uit het voorschrijven 
van middelen om het seksuele genot van man en 
vrouw te vergroten, de vruchtbaarheid te bevorderen, 
de bevalling te bespoedigen en geslachtsziektes te 
behandelen. Ook hier spelen gemberachtigen een 
belangrijke rol.  Zo zou het zetmeel dat men uit de 
wortelstokken van laos wint de ‘Venus lust’ opwekken. 
Tegelijkertijd zou de laosplant juist een geneesmiddel 
tegen geslachtsziektes zijn. Rumphius beschrijft 
in akelige bewoordingen hoe de wortel, met azijn 
opgekookt, wordt aangebracht op de omloop van 
herpes. Het betreft hier wel een ‘uyterste remedie, als 
hy na geen zagter luysteren wil’ want het wortelextract 
‘byt de seeren dood’.
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De Hortus botanicus Leiden beheert meer dan vijftig bomen die 
honderd jaar of ouder zijn. De oudste boom in de tuin is de goudenre-
gen. Hij wordt al vanaf 1601 in boeken vermeld, maar liefst meer dan 
vier eeuwen oud! Deze oude bomen hebben vaak speciale zorg en 
aandacht nodig. De Hortus stelt u in de gelegenheid voor een bepaal-
de periode één of meer bomen en/of struiken te adopteren. Door uw 
adoptie helpt u mee deze eeuwenoude bomen in stand te houden. Uw 
hulp stelt de Hortus tevens in staat bijzondere en zeldzame bomen te 
verwerven. U kunt per jaar beslissen of u uw adoptie wilt voortzetten. 
Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven en instellingen (stich-
tingen, verenigingen),  die iets extra’s willen doen voor de Hortus of 
zich ermee verbonden voelen, kunnen een plant, boom of specifiek 
tuinonderdeel adopteren.

Kies uw favoriet
U heeft ruim keus: van een bescheiden klimmer met bijzondere 
bloemen tot een eeuwenoude kolos. Adoptant worden kan al vanaf 
€ 100,- per jaar: een inspirerend cadeau voor een jubileum, of ter 
nagedachtenis van een dierbare, of een prettig idee dat u iets extra’s 
bijdraagt. Bij € 250,- of meer kunt u een bordje laten plaatsen bij de 
door u geadopteerde plant of boom. Als adoptant bent u automatisch 
ook Vriend en wordt u wordt iedere nazomer voor een speciale 
ontvangst in de Hortus uitgenodigd.  

Voor informatie over te adopteren planten en bomen kunt u contact 
opnemen met het kantoor van de Hortus: op werkdagen tussen 9.00 
en 13.00 uur bereikbaar op T 071 5275 144 of via hortus@hortus.
leidenuniv.nl.

Welke bomen kunt u adopteren?
Om een idee te krijgen van bomen die nog beschikbaar zijn voor 
adoptie kunt u kijken op www.hortusleiden.nl, zoek een plant, 
wandelingen, adoptieroute.

U heeft hart voor groen. U bent geïnteres-
seerd in tuinen en in historie. U houdt van 
oude bomen, tropische sferen, van planten in 
al hun verrassende vormen en kleuren.  
U vindt het heerlijk de eerste voorjaarbloei-
ers te ontdekken, op het gras te liggen lezen, 
even te genieten van de rust en de zon in 
hartje Leiden. Misschien vindt u het ook 
belangrijk dat deze schatkamer van botanisch 
materiaal onderhouden en uitgebreid wordt 
ten behoeve van onze kennis en onderzoek 
over het plantenrijk? 

Wat uw motieven ook zijn: u draagt de 
Hortus een warm hart toe. U komt in het 
goede gezelschap van ruim 2000 overige 
Vrienden! Als Vriend van de Stichting 
‘Vrienden van de Leidse Hortus’ steunt u de 

oudste botanische tuin van Nederland en kunt 
u deze het hele jaar door zo vaak bezoeken 
als u wilt.  Dankzij de Vrienden is het voor 
de Hortus mogelijk om belangrijke projecten 
te realiseren.  Denk aan tentoonstellingen 
en programmering, informatieborden en 
-boekjes, herinrichtingen zoals de renovatie 
van de tropische kassen, de aanleg van de 
Chinese Kruidentuin, de Systeemtuin en nog 
veel meer!

Waarom Vriend worden?
•  U steunt de Hortus botanicus en de vele projec-

ten en activiteiten die voor het publiek worden 
georganiseerd

•  U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de  
Vriendendag

• Gratis toegang tot de Hortus botanicus Leiden

• Gratis toegang tot de Hortus Amsterdam
• Gratis toegang tot Arboretum Kalmthout (B)
•  1 x per jaar de “Hortus Glossy” met informatie 

over de Hortus en haar activiteiten én interes-
sante artikelen

•  10% korting op uw aankopen in de Hortus 
winkel (uitgezonderd boeken)

• 5% korting in het Hortus Grand Café

Vrienden van de Hortus betalen minimaal  
€ 25,- per jaar. De Hortusjaarkaart is geldig  
per kalenderjaar. 
Vanaf 1 juli geldt een tarief van € 12,50 voor de 
rest van het lopende jaar.

Aanmelden:
www.hortusleiden.nl onder Steun de Hortus

Schenking aan de 
Hortus botanicus Leiden

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus

You don’t have to speak dutch to become a friend of the Leiden botanic garden. see www.hortusleiden.nl/en at ‘support the hortus’Steun de Hortus

U kunt ook een boom of 
plant adopteren bij 
de Hortus!

De Leidse Hortus is niet alleen maar een groene oase in de stad. Haar bijzon-
dere plantencollectie, het onderzoek dat er aan gedaan wordt, het waarborgen 
van biodiversiteit, de schoonheid ervan, dit alles moet gekoesterd worden. Het 
moge duidelijk zijn dat de eeuwenoude botanische tuin midden in de histo-
rische binnenstad van Leiden nu en in de toekomst behouden moet blijven. 
Door schenkingen of door te geven via uw testament draagt u bij aan deze 
toekomst en blijft u voortleven in onze Hortus. Tot onze vreugde worden er al 
regelmatig schenkingen ontvangen. Vandaar dat we u de verschillende schen-
kingsmogelijkheden onder de aandacht brengen:

Schenking 
•  Een eenmalige of periodieke financiële schenking  middels een overeen-

komst of notariële akte. Bij een periodieke schenking is het belastingvoor-
deel meestal het grootst. 

•  Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van € 50.000 kunt u zowel 
de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard per-
soonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

Nalaten
U kunt de Hortus in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:
•  Erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan de Hortus. 
•  Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw  

nalatenschap, wordt toegekend aan de Hortus.
•  Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit 

uw nalatenschap.
•  De Hortus als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat de Hortus (een deel 

van) uw erfstelling toekent aan uw eigen opgerichte fonds. Hierbij kunt u de 
verplichting stellen dat de Hortus tevens uitkeert aan derden. 

Informatie: Patricia Vandecasteele, Tel: 071 -5273599
Email: p.g.m.vandecasteele@hortus.leidenuniv.nl 

Bestuur van de Vrienden van de Leidse Hortus Gouden regen 
uit 1601
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Help Clusius zijn tulp 
te vinden

De goudsbloem heeft een prach-
tige, helder oranje kleur, en komt 
oorspronkelijk uit het gebied rond 
de Middellandse Zee. Drieduizend 
jaar voor Christus ontdekten de 
Egyptenaren al de geneeskrachtige 
eigenschappen. 

De Romeinen hebben de gouds-
bloem (samen met de brandnetel!) 
meegenomen naar het noorden van 
Europa, en noemden hem ‘calendu-
la’. Ze gebruikten de zuiverende en 
helende eigenschappen om er hun 
wonden mee te behandelen. 

Je kunt calendula-crème in de win-
kel kopen, maar je kunt ook zelf een 
zalf maken! Of gebruik de mooie 
bloemen als - eetbare! - versiering 
van je salade, taart of toetje. Dat 
ziet er extra leuk uit! 

Nieuwsgierig geworden naar de 
goudsbloem? Je kunt ‘m in de  
Hortus vinden in de Systeemtuin.  
En wil je zelf goudsbloemen kwe-
ken? Dan kan dat! Haal een pakje 
zaadjes op bij de winkel van de 
Hortus. Vanaf begin maart kun je 
binnen al zaaien. 

Haal dus snel je gratis pakje gouds-
bloemzaadjes op in de Hortus! Je 
krijgt dan ook meteen het recept 
voor goudsbloemenzalf.

Recept kamillethee
Maak je eigen kamillethee

Ben je wel eens aan het piekeren of val je soms moeilijk 

in slaap? Dan kan een kopje rustgevende kamillethee je 

misschien helpen. De bloemetjes lijken op een madeliefje: 

ze hebben een geel hartje en witte blaadjes eromheen. Je 

kunt kamille in de Hortus vinden in de Systeemtuin. 

Hoe maak je kamillethee? Dat is  

heel eenvoudig! 

Ingrediënten: 
Heet/kokend water
Een handje kamillebloemen,  

zó uit je tuin (of gedroogd uit de winkel)

Een beetje honing

Bereidingswijze
•  Was de bloemetjes voorzichtig met  

wat koud water, en laat ze even drogen. 

• Kook het water.
• Doe de bloemetjes in een theepot.

• Vul de theepot met het gekookte water.

• Laat de thee ongeveer 3 tot 4 minuten trekken.

• Zeef de thee bij het serveren.

•  Voeg een lepeltje honing naar smaak toe, enne…  

slaap lekker vannacht! 

Variatie: je kunt nog een schijfje citroen, een stukje appel 

of verse gemberwortel toevoegen bij stap 3.

Kweek 
je eigen plant!

Eet je wel eens worteltjes? Wist je dat je er een leuk tuintje 
mee kunt maken? Snijd van de worteltjes het uiteinde af waar de 

blaadjes aan gezeten hebben (en de rest eet je lekker op!). 
Zet de uiteindjes in een bakje met water en grind op 

een zonnige vensterbank. Je moet een beetje ge-
duld hebben, maar na een week of drie lopen 
ze uit en heb je een mooi bakje met groene 

plantjes! O ja… Op deze manier kun je 
helaas geen nieuwe worteltjes kweken, 

daarvoor moet je in april wortelzaad-
jes zaaien in je tuin.

Kids in de hortus

Deze plant uit de tropische kassen heeft van zichzelf een woning voor mieren gemaakt.  
Zo komt de plant aan voedsel terwijl hij zelf bovenin een hoge boom groeit…

Maak zelf je zalf van gou
dsbloemen

[Met dank aan Schooltuinen Leiden 
Cronesteijn voor de informatie en het 
recept voor goudsbloemenzalf]

In de 17e eeuw waren tulpen heel geliefd in Nederland. 
Rijke mensen pronkten met deze kleurige bloemen en 
lieten zo zien dat ze rijk en voornaam waren. In die tijd 
kostte een tulpenbol soms net zoveel als een heel grach-
tenpand in Amsterdam! 
 
Carolus Clusius was de eerste persoon die tulpen in ons 
kikkerlandje wist te kweken. Dankzij hem kon dit nationa-
le symbool van ons land zo populair worden. Maar nu is 
hij zijn mooiste tulp kwijt… 
Tip: Loop via de Sterrenwacht naar de Chinese kruiden-
tuin. Vervolgens via de Tropische kas naar de Clusiustuin! 
Zo zie je gelijk alles van de Hortus botanicus.

Kun jij hem helpen om ‘m weer te vinden? 

Nadenkertje… 
 ver of dichtbij?

Nadenkertje…  goed of slecht?

Nadenkertje… 
  veel of weinig?

      Je kunt beter groente en fruit uit Nederlandse 

kassen eten…, die hoeven niet ver te reizen. 

      Je kunt beter groente en fruit uit warme lan-

den eten…, daar is geen verwarming nodig. 

      Tegen die vervelende rupsen op de kool of 

sla mag je best spuiten…, anders hou je geen 

groente meer over.      Als je handig kweekt, kun je best een goede 

oogst hebben…, zonder dat je bestrijdings-
middelen hoeft te gebruiken. Als je veel van dezelfde planten neerzet kun je 

ze gemakkelijk verzorgen en oogsten…, en je 

kunt ze goed in de gaten houden. 

Als je heel veel verschillende planten neerzet 

worden ze niet allemaal tegelijk ziek…, en heb-

ben ze niet van dezelfde rampen last. 

Zoek de 10 verschillen

x

x

x

x

x

Sterrenwacht

Chinese 
kruidentuin

Start

Finish

Tropische kas

[tekst] Margot Lodewijk

[illustraties] Nienke Beets, Stephan Timmers en stockbeeld Lagrouw Communicatie
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Het geslacht Vanilla kent ruim 
honderd verschillende soorten 
die gevonden kunnen worden in 

de meeste vochtige tropische delen van de wereld. 
Slechts drie ervan maken de typisch aromatische 
peulen die in de keuken gebruikt kunnen worden. 
Deze komen alle uit Centraal- en Zuid-Amerika. Het 
zijn Vanilla planifolia, Vanilla pompona en Vanilla x 
tahitensis. De laatste is een ietwat mysterieuze soort 
waarvan de naam al doet vermoeden dat hij helemaal 
niet uit Centraal-Amerika komt. Deze plant is een 
kruising tussen de zeer productieve Vanilla planifolia 
en de nauwelijks bekende Vanilla odorata, die als 
productieplant via Madagaskar naar de eilanden in de 
Stille Oceaan is gebracht en toevallig daar als eer-
ste officieel is beschreven. Vanilla pompona maakt 
de zwaarste peulen, maar is lastiger te sturen in de 

Vanille          een heerlijk medicijn?

H

kweek. Hij wordt vooral lokaal gebruikt.  
Verreweg de belangrijkste soort is Vanilla planifolia 
die tegenwoordig over de hele wereld beroemd is. 
Deze soort werd al door de oorspronkelijke bewoners 
van Centraal-Amerika gekweekt. Zij gebruikten de 
peulen ervan als smaakmaker. De Europeanen hebben 
de plant vervolgens over de hele tropische wereld  
verspreid. Eén probleem deed zich echter voor: de  
bestuiving wordt gedaan door tropische bijen, die 
niet voorkomen in de nieuwe gebieden waar deze 
plant werd gekweekt. Pas nadat men de arbeids- 
intensieve handbestuiving onder de knie had  
gekregen, begon de serieuze productie van vanille 
met als resultaat dat vandaag de dag niet de landen  
in Midden-Amerika, maar Madagaskar en Indonesië 
de grootste vanilleproducenten zijn.

Waarom geuren de zaden van vanille?
Orchideeën maken in vergelijking met andere plan-
ten heel kleine zaadjes. Deze zaadjes hebben geen 
reserves om te kunnen kiemen. Ze zijn daarom af-
hankelijk van schimmels om zich toch tot een plantje 
te ontwikkelen. Het voordeel van dit kleine zaad is 
dat de plant met weinig energie duizenden zaadjes 
kan maken en dat deze met de wind meegenomen 
kunnen worden om zich zo op nieuwe plekken te 
vestigen. Vanillezaad is weliswaar klein (denk maar 
aan de zwarte stipjes in vanille-ijs), maar relatief te 
zwaar om door de wind meegenomen te worden. Hier 
komt de geur echter van pas. Pas geleden is ontdekt 
dat wilde bijensoorten actief op zoek gaan naar deze 
geurende zaden. 

‘Het geslacht Vanille kent ruim 
honderd verschillende soorten’

Het blijft voor de meeste bezoekers van de Hortus botanicus Leiden toch een 

verrassing dat vanille feitelijk de vrucht is van een orchidee. Maar ook de plant op 

zich is verrassend. Het is namelijk één van de weinige klimmende orchideeën. Met zijn 

meters lange ranken is de gewone vanille-plant (Vanilla planifolia) in onze kassen de 

grootste orchidee in een collectie van toch zo’n 4000 verschillende soorten.

Vanilla

[tekst] Rogier van Vugt en Barbara Gravendeel

Vanilla planifolia [foto[ Rogier van Vugt

Vanilla imperialis, een prachtige soort uit Afrika, 
maar de peulen hiervan zijn niet bruikbaar 
[foto] Rogier van Vugt

Rogier van Vugt bestuift met de hand de 
Vanilla planiflolia in de Hortus [foto] Janko Duinker
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‘naast de drie soorten met 
bruikbare peulen kweken we 
in de hortus nog een twintig-
tal andere soorten’

De zaden hebben geen voedingswaarde, maar dat is 
ook niet de reden dat de bijen ze verzamelen. Het 
gaat hen waarschijnlijk om een verborgen kracht 
van vanille. Naast hun geur hebben de zaden ook 
een sterk antimicrobiële werking en men vermoedt 

dat bijen de vanille-zaden gebruiken om 
hun broed vrij te houden van infecties. De 
zaden worden op deze manier toch door de 
lucht verspreid en komen zo onder de grond 
terecht waar ze kunnen kiemen. Er is vanuit 
Naturalis Biodiversity Center, Hogeschool 
Leiden en de Hortus onderzoek gedaan naar 
de werking van vanille en het is gebleken 
dat hij de groei van pathogene schimmels 

kan vertragen. Er wordt nu onderzocht of deze vin-
ding ook praktisch gebruikt kan worden, maar dit 
onderzoek loopt nog, de uitkomst ervan is nog niet 
bekend.

Naast de drie soorten met bruikbare peulen kweken 
we in de Hortus nog een twintigtal andere soorten 

Vanilla. Deze soorten hebben geen geurige peul, 
maar ze zijn toch van wetenschappelijk belang.  
Allereerst zijn ze genetisch onderzocht. Dit gaf in-
zicht in de evolutie van de soorten. Maar daarnaast 
is het ook interessant na te gaan of deze onbekende 
soorten de potentie hebben de teelt van eetbare vanille 
te verbeteren. Zo is er een geurloze soort, die als plant 
klein blijft en zonder bestuiving toch vruchten geeft. 
Als deze twee eigenschappen gecombineerd zouden 
kunnen worden met een goede kwaliteit peul, heb je 
een perfecte plant om efficiënt vanille te produceren.

Hollandse Vanille
Er gaat nogal eens iets mis met de productie en im-
port van vanille. De oogst wordt soms te veel van te 
voren vastgelegd waardoor de peulen op de verkeer-
de moment worden geoogst. Ook gebeurt het regel-
matig, dat het gewicht van de balen met peulen wordt 
verzwaard met spijkers om zo meer geld met minder 
vanille te verdienen. Tenslotte is er schaarste op de 
wereldmarkt aan het ontstaan. Importeurs van  

specerijen zijn daarom op zoek naar een alternatief 
en dat alternatief zou wel eens uit Nederlandse  
kassen kunnen komen. Sinds een aantal jaar werken 
de Hortus, Naturalis Biodiversity Center, Universi-
teit Wageningen, Universiteit Leiden en een aantal 
innovatieve bedrijven samen aan een nieuw product 
genaamd Hollandse Vanille. Met name WUR/PPO 
in Bleiswijk doet praktijkonderzoek naar de teelt 
van vanille in kassen. Het doel is een nieuw  
vanille-ras te ontwikkelen dat op milieubewuste 
wijze kan worden geproduceerd in Nederlandse 
kassen. De planten kunnen in een gecontroleerd 
klimaat een goede hoeveelheid peulen geven. Deze 
peulen kunnen op hun beurt op de meest perfecte 
manier worden behandeld tot topkwaliteit  
vanille-stokjes. Als je bedenkt dat tomaten, kom-
kommers en paprika’s eigenlijk net zo tropisch zijn 
als vanille, en dat Nederland een wereldleider is 
geworden op het gebied van deze groenten, is er 
voor deze heerlijke, medicinale plant wellicht ook 
een mooie toekomst weggelegd. 

Vanilla
It still comes as a surprise to most visitors to the Hortus botanicus Leiden that 
vanilla is in fact the fruit of an orchid. But the plant itself is also surprising: it 
is, namely, one of the few climbing orchids. The common vanilla plant (Vanilla 
planifolia) in our glasshouses, with tendrils many metres long, is the largest 
orchid in our collection of around 4,000 different species.
The most important species by far is the Vanilla planifolia, which is now 
famous all over the world. This species was cultivated by the original inha-
bitants of Central America, who used the beans as seasoning; later on, the 
Europeans took the plant to countries throughout the whole tropical world. 
There was, however, one problem: vanilla is pollinated by tropical bees, which 
were not found in the new regions in which this plant was cultivated. It was 
only after the laborious process of pollinating by hand had been mastered that 
serious production could begin; as a consequence Madagascar and Indonesia, 
rather than the countries in Central America, are the greatest producers of 
vanilla these days.
Research is being carried out at the Naturalis Biodiversity Centre, the Univer-
sity of Applied Sciences Leiden and the Hortus into the effects of vanilla, and 
it appears that it can delay the working of pathogenic fungi. Researchers are 
investigating whether this can be put to practical use, but their work is still 
ongoing.
For the past few years the Hortus, the Naturalis Biodiversity Center, Wagenin-
gen University, Leiden University and a number of innovative companies have 
been working together on a new product called ‘Hollandse Vanille’ (‘Dutch 
Vanilla’). The aim is to develop a new race of vanilla that can be cultivated 
in an environmentally conscious manner in glasshouses in the Netherlands. 
If you consider that tomatoes, cucumbers and bell peppers are actually just 
as tropical as vanilla and that the Netherlands is a world leader in producing 
these, then a bright future awaits this delicious, medicinal plant. 

Vanilla pompona [foto] Rogier van Vugt

Filip van Noort leidt bezoekers rond in de  
testkas in Bleiswijk [foto] WUR/PPO

Rogier van Vugt spreekt Michel Grisonii in een 
onderzoeks-kwekerij met vanille op la Reunion

Resultaat van de actie van  
Rogier in de orchideeënkas
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Mijn favoriete geneeskrachtige plant 

Als aan Titia gevraagd wordt een 
specifieke plant in de Hortus centraal te 
stellen, kiest ze Prunus mume, de Japanse 
abrikoos. Mume, Ume in het Japans, is 
samen met de bamboe en de den, één van 
de drie vrienden van de winter. De tere 
bloemen, wit of roze, die eind februari-begin 
maart aan de kale takken verschijnen, 
staan symbool als voorbode van de lente. 
Ume wordt al eeuwenlang in China en 
Japan in gedichten bezongen. Ume kun je 
goed herkennen op lakwerk, porselein en 
schilderingen. Hij verschilt van de later 

bloeiende Japanse kersen (sakura) door de 
ronde bloemblaadjes. Bij Japanse kersen 
zijn die iets ingeknipt. 

In Japan is Ume al sinds de achtste eeuw 
geliefd in tuinen. Ook in heiligdommen 
gewijd aan Sugawara no Michizane, in 
Japan vereerd als Godheid van de letteren 
en wetenschap, staan altijd Ume’s geplant. 
Sugawara had Ume in zijn familiewapen. 
Ter ere van 400 jaar relaties met Japan is 
een gedicht van hem op de muur van de 
Universiteit in de Hortus gekalligrafeerd.

Niet alleen voor de schoonheid van de 
bloemen wordt Ume geplant. In China, 
Korea en Japan worden de vruchten ook 
gebruikt in de keuken en in de traditionele 
geneeskunde. Ze worden al beschreven 
in het oudste Chinese kruidenboek. In 
het jaar 984 wordt de vrucht in Japan 
beschreven door de arts Tanba Yasunori. 
Recente studies van Aziatische Univer-
siteiten wijzen ook op geneeskrachtige 
eigenschappen. De ingezouten vruchten 
worden in Japan als pickle gegeten.  

Prunus mume  
Siebold & Zuccarini
Titia is al jaren Vriend van de Hortus. Ze is derde-generatie bioloog en kwam als kind al in 

de Hortus. In 1984 bezocht ze voor het eerst Japan en sindsdien is ze gefascineerd door de 

Japanse tuincultuur en geïnteresseerd in de vele planten die sinds de 19e eeuw uit oost-Azië 

naar het Westen zijn gekomen en hier zijn ingeburgerd, zoals Hydrangea, Hosta en sierkersen.

titia van der eb-brongersma over de 

Titia bij Prunus mume in de Hortus Gezouten vruchten van Prunus mume Kris Schiermeier (Sieboldhuis) en prefect 
Paul Keßler planten een Prunus mume ter 
gelegenheid van de opening van het Japanjaar

[tekst] Jack Sluijs [foto’s] Stefanie uit den Boogaard, Titia van der Eb en Adri Mulder

T U I N R E I Z E N  N A A R  A L L E  W I N D S T R E K E N

Vraag onze brochure aan via de website 
www.gardentours.nl en bekijk ons reisaanbod!

James Wattstraat 2a, 3261 MB  Oud Beijerland 
Tel.: 088 - 007 13 00, e-mail: info@gardentours.nl

Website: www.gardentours.nl

Kom eten en genieten tussen het historisch 
groen in de Hortus botanicus Leiden, de oudste 
botanische tuin van Nederland. We heten u van 
harte welkom in het Hortus Grand Café. Hier 
kunt u voor of na een wandeling door de tuin 
en kassen genieten van een kop koffie of een 
heerlijke lunch.

Eerlijk, duurzaam en lokaal
Onze producten zijn afkomstig van lokale 
leveranciers; kaas van Fromagerie Bon, thee uit 
theewinkel Het Klaverblad, smakelijke taarten 
van Suzie’s en ambachtelijk brood van ’t Friese 
bakkertje Ús Bertus. Verwen uzelf met ons luxe 
broodbeleg, zoals gerookte zalm, boeren Leidse 
kaas, carpaccio of geroosterde groenten. Ook 
bieden we diverse warme items aan, zoals de 
soep van de dag, een Leidsche tosti en een 
huisgemaakte groentequiche. Kom proeven! 

Bierbrouwen met bloemen
Hortus botanicus Leiden, Prof. Dr. Herman 
Spaink en Brouwerij Pronck sloegen de handen 
ineen en ontwikkelden samen een speciaal 
bloemenbiertje op basis van dahlia, hibiscus en 
rozen. Eerder produceerde Brouwerij Pronck 
een Hortus witbier met Lievevrouwebedstro. 
Vraag naar onze speciaalbiertjes in ons café. 

Verhuurlocaties
Een receptie, borrel of feest? Hortus Horeca 
beschikt over verschillende verhuurlocaties en 
levert catering op maat. Naar uw wens wordt 
er gezocht naar een passende locatie en een 
bijbehorend totaalpakket. Kies uit diverse 
dranken, culinaire invullingen, materialen en 
extra diensten zoals entertainment, muziek en 
decoratie. Ons personeel staat in alle gevallen 
voor u klaar om uw evenement tot in de puntjes 
te verzorgen.

Meer informatie over onze catering en verhuurlocaties?
tiffany@hortusgrandcafe.nl of 010 2620300

Reserveringen voor het grand café?
planning@hortusgrandcafe.nl of 071 5275084
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Bij de opening in 2015 was de tuin 
vrij leeg en kaal. De bamboepalen 
staken opzichtig in de leegte omhoog. 
Alleen het houten bankje en de grote 
aardewerken plantpotten gaven de tuin 

iets Chinees. Nu, drie jaar verder, zijn de perkjes in 
de tuin weelderig begroeid, kronkelen klimplanten 
langs de bamboepalen omhoog en bloeien er in ieder 
seizoen andere planten. Bezoekers genieten van het 
groen en de bloemenpracht, maar weten niet wat voor 
geneeskrachtige schatten deze tuin herbergt.
In 2016 heb ik de Hortus benaderd over de 
mogelijkheid rondleidingen te verzorgen in de 
Chinese kruidentuin. Een proefrondleiding in 
de regen met oud-Hortulana Carla Teune en Lai 
Ziping, Chinese kruidenarts in Rotterdam, werd een 
boeiende uitwisseling van plantenkennis, Chinese 
cultuur en de praktische toepassing van planten in 
TCM geneeskunde. Sinds die eerste gezamenlijke 
rondleiding geef ik regelmatig rondleidingen in dit 
bijzondere stukje Hortus, niet alleen voor de Hortus 
zelf, maar ook voor kinderen, scholen en privé-
groepen op aanvraag.  

De kruidengeneeskunde is één van de belangrijkste 
onderdelen van de Traditionele Chinese Geneeskunde. 
Chinese kruiden worden al eeuwenlang gebruikt als 
medicijn. In het huidige China worden ongeveer de 
helft van alle ziektegevallen behandeld met TCM. 
TCM gaat ervan uit dat het menselijk lichaam 
een miniatuur versie is van de natuur en de ons 
omringende kosmos. De kosmos wordt beheerst 
door twee tegenovergestelde, maar complementaire 
krachten, 阴 yīn en 阳 yáng. Maan, donker, nat 
en koud zijn yīn. Zon, licht, droog en warm zijn 

B
Beter met 
Planten in de 
Chinese kruidentuin

De Hortus staat bekend om haar collectie planten 

uit Zuidoost-Azië. De Japanse tuin is een grote 

publiekstrekker met activiteiten voor jong en oud. Als 

Leidse Sinoloog en IVN natuurgids was ik blij, toen ik 

hoorde dat er mede dankzij een donatie van de Vrienden 

van de Hortus ook een tuin zou komen met speciale 

aandacht voor de Chinese plantencultuur. Doel van de 

tuin is de medisch-culturele betekenis van planten in de 

Chinese cultuur te presenteren en aandacht te vragen 

voor de gedachten achter de Chinese Traditionele 

Geneeskunde (TCM) en de toepassing van planten in 

Chinese traditionele geneeswijzen. [tekst]  Marisa Bantjes

yáng. Alle dingen bestaan uit zowel yīn als yáng. 
Balans tussen yīn en yáng resulteert in harmonie en 
gezondheid. Bij ziekte is er sprake van een onbalans. 
Het bevorderen van balans en harmonie in het lichaam 
is het belangrijkste principe van TCM. 
Geneeskrachtige planten kunnen volgens het systeem 
van de Vier Naturen heet, warm, koel of koud zijn. 
Hete en warme kruiden worden gebruikt om een 
teveel aan kou te verdrijven en omgekeerd drijven 
koele en koude kruiden overmatige warmte uit. 
Chinese kruidengeneeskunde onderscheidt verder de 
classificering van de Vijf Smaken: heet (spicy), zoet, 
bitter, zuur en zout. De Vijf Smaken corresponderen 
met de Vijf Elementen: vuur, aarde, hout, metaal 
en water, die als cyclus symbool staan voor de 
verschillende levensfasen van alle dingen. Aan de 
verschillende smaken worden bepaalde eigenschappen 
en therapeutische werkingen toegeschreven die 
in TCM kunnen worden toegepast. Zo zouden 
bijvoorbeeld zoete planten een harmoniserende 
werking hebben. Hete kruiden bevorderen het zweten 
en hebben effect op het bloed. Bovengenoemde 
systemen zijn ook gekoppeld aan specifieke 
organen. Ieder TCM recept is samengesteld uit 
een groot aantal kruiden-ingrediënten en specifiek 
afgestemd op de individuele patiënt. Dit maakt TCM 
geneeswijzen moeilijk te verifiëren volgens westerse 
wetenschappelijke standaard.

Lotus Nelumbo nucifera ‘Pekinensis Rubra’ [foto] Adri Mulder

Proeverij in de Chinese kruidentuin voor een delegatie uit China [foto] Cunie Sleijpen 

Boek: 
Chinese Medicinal Herbs

Babaocha



30  hortus botanicus Leiden 2019  hortus botanicus Leiden 2019   31 

In de Chinese cultuur is eten medicijn en medicijn 
eten. De medicinale kracht van alledaags voedsel 
is algemene volkskennis in China. Tijdens mijn 
zwangerschap in China kreeg ik bij iedere maaltijd 
adviezen van mijn Chinese tafelgenoten over wat ik 
moest eten om een betere baby te krijgen: walnoten 
voor de hersens, vet vlees voor een mooie huid, 
wortels voor de ogen, spinazie voor het bloed. Als 
een Chinees ziek is zal hij allereerst veranderingen 
aanbrengen in zijn dieet. Ook bij ons groeit het besef 
dat wij met ons dagelijks eten onze gezondheid 
positief kunnen beïnvloeden, en ziekteprocessen soms 
kunnen omkeren of zelfs genezen.

Een kleine greep uit de planten in de tuin en hun 
gebruik in TCM
De parel van de Chinese kruidentuin is de lotus 
(Nelumbo nucifera ‘Pekinensis Rubra’) in het 
Chinees 荷花 héhuā of 莲花 liánhuā. In de Chinese 
plantensymboliek staat de lotus voor puurheid. Een 
mooie pure bloem die oprijst uit de donkere slechtheid 
van de modderpoel. In TCM en in de Chinese keuken 
worden alle onderdelen van deze plant gebruikt. De 
bonen of zaden worden gekookt in zoete en hartige 
gerechten, of tot poeder gemalen en als bloem in 
baksels verwerkt. Lotuszaden hebben een versterkende 
werking als voedingssupplement, bevorderen een 
goede bloedsomloop en verbeteren de viriliteit van de 
man. De lotuswortel heeft een bloedstelpende werking. 
Lotusbloemen worden in cosmetica verwerkt om de 
huid te verbeteren. De bladeren zijn koortswerend, 
versterken het bloed, helpen tegen huidproblemen en 
houden veroudering tegen. 
De anijsnetel (Agastache rugosa) 藿香 huòxiāng heeft 
een dropachtige geur en een anijsachtige smaak. De 
plant heeft een antibacteriële werking. Hij wordt vaak 
gebruikt bij problemen met de spijsvertering. Als thee 
is de anijsnetel nuttig voor studenten die de hele nacht 

door moeten studeren. Anijsnetelthee houdt je wakker 
als je wakker moeten blijven. 
De chrysant (Chrysanthemum) 菊花 júhuā is goed 
voor het bloed, bevordert een goede bloedsomloop en 
doorbloeding van weefsels. De bloem is koud en drijft 
daarom overmatige hitte uit het lichaam. Chrysantenthee 
wordt in de zomermaanden gedronken om de hitte te 
verdrijven. De bloemen worden in China ook gebruikt als 
vulling voor kussens om koel op te slapen.
Zoethout (Glycyrrhiza glabra) 甘草 gāncǎo is een 
van de belangrijkste ingrediënten in TCM recepten 
vanwege de harmoniserende werking. Zoethout laat de 
andere ingrediënten beter samenwerken en vermindert 
bijwerkingen. Remedies voor kinderen bevatten vaak 
zoethout omdat het, in tegenstelling tot veel andere 
ingrediënten, lekker smaakt.

Het is boeiend te leren over de geschiedenis, 
culturele achtergronden en verhalen van de 
Chinese kruidengeneeskunde. Aan de hand van 
planteninformatie uit 本草纲目běncǎo gāngmù, 
Compendium of Materia Medica, het klassieke 
TCM handboek van Li Shizhen uit 1578, laat ik de 
planten zien en vertel ik over hun toepassingen.  Het 
handboek wordt nu nog gebruikt in TCM-opleidingen,  
het verschaft  informatie en anekdotes uit de 
kruidengeneeskunde praktijk. Met actieve zoek- en 
doevragen beleeft u de kruidentuin met alle zintuigen. 
Welke plant is het best bewapend tegen gevaar? Ruikt 
het stinkvissengras echt naar rotte vis? Waar zijn de 
bloemen van de Myoga gember? Welke plant staat 
bekend als Chinese viagra?

Mijn rondleidingen rond ik graag af met een 
heerlijke kop八宝茶  bābǎochá . De veelkleurige 
Acht Schattenthee wordt getrokken van planten en 
vruchten die bijna allemaal in de Hortus te zien zijn. 
Een verkwikkende kruidenthee die de dorst lest, hitte 
uitdrijft en vermoeidheid tegengaat. 

Kom ook eens kijken, luisteren, voelen, proeven, 
ruiken en genieten in de Chinese kruidentuin!

info@123chinese.nl / Facebookpagina: 123Chinese

The Chinese herb garden is a beautiful quiet corner 
of the Hortus botanicus Leiden. One of the purposes 
of the garden is to present the medical-cultural 
meaning of plants in Chinese culture, introduce the 
thought behind Traditional Chinese Medicine (TCM) 
and explain the practical use of the medicinal herbs. 
In Chinese culture food is medicine and medicine 
is food. When a Chinese person is ill, he will 
make changes to his diet first. Lotus, Korean mint, 
chrysanthemum, and licorice are just a few of the 
plants used in TCM herbal remedies.

Marisa Bantjes, Sinologist and IVN nature guide, 
offers fun and active guided tours of the Chinese 
herb garden based on plant information from Li 
Shizhen’s Compendium of Materia Medica 本草
纲目, information and anecdotes from Traditional 
Chinese Medical practice. Visitors are encouraged to 
experience the herb garden with all their senses. 

Come see, listen, feel, taste, smell and enjoy the 
Chinese herb garden.

Chrysanten  

Zoethout, Glycyrrhiza glabra Anijsnetel,  Agastache rugosa

Midzomernacht [foto] Stefanie uit den Boogaard
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Mijn favoriete geneeskrachtige plant 

Als kind al had zij veel interesse voor 
bomen en planten. Carla deelde deze 
interesse met haar ouders. Zo was de 
Ginkgo biloba een van de bomen die haar 
vader haar toonde, midden in Amsterdam. 
En al heel jong werkte ze samen met haar 
vader aan een herbarium.

De Leidse Hortus herbergt veel interessante 
planten en bomen. Carla vindt de Ginkgo 
een van de meest markante bomen waar ze 
ook graag iets over vertelt. Zo is de Ginkgo 
in de Leidse Hortus de tweede oudste 
Ginkgo in NW-Europa. Alleen in Utrecht 
staat een nog ouder exemplaar. ‘Onze’ 
Ginkgo is een mannelijk exemplaar dat 
dateert van 1785. De Ginkgo is tweehuizig. 
Dat betekent dat mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsorganen niet op dezelfde boom 
voorkomen. Toch draagt onze boom wel 
zaden. Carla legt uit dat dit komt, omdat in 
1935 een vrouwelijke tak op de boom geënt 
is. Deze tak is uitgegroeid tot deel van de 
boom waaraan jaarlijks zaden komen.

De schillen van de zaden, de zaadhuid, 
kunnen van de rijpe exemplaren 
verwijderd worden en dan houd je nootjes 
over die door mensen in Japan en China 
geroosterd en gegeten worden. Carla heeft 
veel gereisd in het verre oosten en zag 
Ginkgo’s vaak bij tempels staan. Tijdens 
een overnachting in zo’n tempel bleek dat 
de nootjes op het menu stonden. De smaak 
is tamelijk bitter.
Het hout van de Ginkgo is erg vezelig 

        carla teune over de 

Ginkgo 
De Hortus betekent voor Carla een groot deel van haar leven. Het is een mooie tuin en 

een fijne werkplek met leuke collega’s, waar zomer en winter van alles te doen is. Carla 

ging in augustus 2004 met pensioen, maar dat weerhoudt haar er niet van nog dagelijks 

aan het werk te zijn in de Hortus. [tekst] Jack Sluijs [foto’s] Adri Mulder en Cunie Sleijpen

en niet goed bruikbaar. Uit Amerikaans 
onderzoek evenwel zou blijken dat zaden 
en blad stoffen bevatten die bevorderen dat 
de bloedvaten, ook de haarvaten, zich wat 
verwijden. Daarmee bevordert de Ginkgo 
dus de bloeddoorstroming. Carla merkt op, 
dat dit het terrein is van medici, die weten 
hoe en waarvoor deze geneeskrachtige 
aspecten gebruikt kunnen worden. 

Tenslotte inspireert de Ginkgo mensen ook 
tot kunstzinnige uitingen. Goethe heeft 
zelfs een beroemd gedicht geschreven 
over een fraai exemplaar in Weimar en 
de vorm van de blaadjes komt terug in 
veel sieraden. Ook ‘onze’ Ginkgo is een 
inspiratie voor iedereen die de Hortus 
bezoekt.

Gingo biloba
Dieses Baums Blatt, der von Osten

Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,

Wie's den Wissenden erbaut,

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?

Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,

Fßhlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?

Johann Wolfgang von Goethe

Zaden aan de vrouwelijke ent
De Ginkgo torent boven de 
kassen uit

[foto] Cunie Sleijpen
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archeologisch park Matilo is een groene oase tussen de Leidse wijken 

Meerburg en roomburg. onder de grond ligt romeins castellum Matilo 

dat 2000 jaar geleden is gebouwd. in de 15e eeuw woonden en werkten 

ruim 200 zusters van de derde orde van st. franciscus er in het  

st. Margarethaconvent. ook deze resten liggen goed beschermd in de 

bodem van het park, dat deze lange geschiedenis verbeeldt. de wallen 

van het fort zijn weer zichtbaar en de zusters zingen (bij voldoende 

zonlicht) in de kloostertuin.

Matilo,

Middeleeuwse tuin

Middeleeuwse tuin in

[tekst] Ellis Grootveld 

Romeinse tuin [foto] Ludy Feyen 

In 2015 is er een middeleeuwse tuin 
aangelegd door Dorothee Olthof 
(Prehistorisch Re-enactment Archeologie 
& Educatie PRAE), Ludy Feyen (Stichting 
Salix) en Ellis Grootveld ( Plant-Aardig) met 
behulp van vrijwilligers en plantdonaties 

van onder andere de Hortus botanicus Leiden. De tuin 
laat zien welke planten en kruiden de zusters gebruikten 
in hun dagelijks leven.

O

Gezondheid in de middeleeuwen hing samen met je lichaamsvocht, zoals door 
Hippocrates in de 5e eeuw v. Chr. was beschreven in de humorenleer. Later werkte 
Galenus dit idee verder uit. De humoren of vochten hadden bepaalde eigenschappen 
die overeenkwamen met de seizoenen en de verschillende levensfasen. Bovendien 
bepaalde het overheersende vocht je temperament. Warm en nat hoorden bij de lente, 
de jeugd en het bloed (het sanguinische temperament); warm en droog hoorden bij 
de zomer, volwassenheid en gele gal (cholerisch); koud 
en droog staan voor de herfst en middelbare leeftijd en 
horen bij zwarte gal (melancholisch); koud en nat tot slot 
zijn zoals de winter, ouderdom en slijm (flegmatisch). 
Elk seizoen en elke levensfase vroegen om ander voedsel. 
Eten was dus niet alleen maar voeding en lekker, het was 
ook helend. De genezende werking van eten was veel 
belangrijker en bekender dan nu. Als het evenwicht van de 
lichaamsvochten was verstoord, werd je ziek. Medische 
zorg ging uit van het herstellen van die balans. Fysieke 
evenwicht en harmonie met de natuur waren belangrijke doelen om na te streven, 
en voeding stond aan de basis daarvan. Fruit was bijvoorbeeld koud en droog, maar 
door het te koken konden die eigenschappen veranderd worden in warm en vochtig. 
Daarom vind je zoveel recepten voor appelmoes uit de middeleeuwen.  

‘gezondheid in de middel-
eeuwen hing samen met je 
lichaamsvocht beschreven 
in de humorenleer van 
hippocraties’

Middeleeuws aardenwerk [foto PRAE]

Hippocrates op een 12de eeuwse fresco
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Middeleeuwse tuin

Met de komst van het 
Christendom stond eten 
meer in het teken van het 
lijden van Christus en de 
viering van de kerkelijke 
feestdagen. Op bepaalde 
dagen, woensdag en vrij-

dag of vrijdag en zaterdag, mocht je geen vlees eten. 
In sommige vastenperioden mocht je ook geen eieren 
en zuivel eten. De langste vastenperiode was veertig 
dagen, die viel tussen Aswoensdag en Pasen. Deze en 
andere vastendagen vielen ongeveer samen met het 
wisselen van de seizoenen. Ze waren oorspronkelijk 
bedoeld om het lichaam op het nieuwe seizoen in te 
stellen.

Planten in kloostertuinen werden vaak als geneesmiddel 
benut naast hun gebruik als keukenkruid. De kennis van 
geneeskrachtige planten was ook vooral in kloosters 
aanwezig. Monniken die deze kennis optekenden, 
gaven de planten namen. Veel planten hebben daardoor 
een aan religie gerelateerde naam: duivelskruid, hek-
senkruid, kwademansbes. Mensen buiten de kloosters 
die veel kennis van geneeskrachtige planten hadden, 
werden al snel als heks of tovenaar gezien, met uitzon-
dering van de ‘echte’ artsen natuurlijk.

Hiernaast vindt u een recept voor een heilzame salade 
uit 1475 vol geneeskrachtige kruiden. Tijm is onder 
andere bloedzuiverend en maagversterkend, oregano is 
goed voor de spijsvertering en helpt tegen misselijkheid. 
Venkel geeft rust in de darmen en koriander en dille 
zitten boordevol mineralen en vitaminen. Een groene 
salade met een eenvoudige dressing van olie en azijn is 
dus heel middeleeuws, ook al zou je dat misschien niet 
verwachten.

Bent u nieuwsgierig geworden naar meer middeleeuwse 
recepten? U kunt bij de auteur het boekje ‘Van Cruydt & 
Fruit’ bestellen (kosten 10 euro). Hierin zijn Romeinse 
en middeleeuwse recepten verzameld met de planten in 
beide historische tuinen in Park Matilo als uitgangspunt.

Begin mei 2019 verschijnt een tweede boekje over 
genezende planten in beide perioden. Rondom dit thema 
zijn vanaf oktober 2018 ook allerlei activiteiten gepland 
voor volwassenen en kinderen. Kijk op de website www.
historischetuinenmatilo.nl voor data en meer informatie. 
En heeft u groene vingers, maar geen tuin? We zijn altijd 
op zoek naar meer helpende handen om de tuinen te 
onderhouden. Dit doen we op maandagochtenden.

Wie weet tot snel in Park Matilo!

veel planten hebben  
daardoor een aan  
religie gerelateerde naam: 
duivelskruid, heksenkruid, 
kwademansbes

[foto] Ingrid Garood

Middeleeuwse kloostertuin, [foto] Ludy Feyen

Luchtfoto van de kloostertuin [foto] Gerard Slokker

Salade
Nodig: 1 handvol rozenblaadjes of rozenwater,  
1 krop sla, 2 handen kervelblad, 1 handvol weeg-
breeblad, verse ui, majoraan, tijm, lente-ui, basili-
cum, peterselie, munt, oregano en venkelzaad, alles 
naar eigen smaak

½ tl korianderzaad, ½ tl dillezaad, ½ tl anijszaad,  
5 peperkorrels, scheut azijn, scheut olijfolie, 3 eieren

Hoe maak je het: Kook de eieren, laat ze schrikken 
en zet ze weg. Neem de sla, kervel en weegbree. 
Scheur de blaadjes en doe ze in een kom. Hak ui, 
majoraan, tijm, lente-ui, basilicum, peterselie, munt 
en oregano en doe ze bij de sla.
Giet azijn in een pan en breng aan de kook. Vijzel 
venkel, koriander, dille, anijs en peper tot poeder en 
voeg dit bij de azijn. Laat trekken op een laag vuur 
tot het gaat geuren en zet het vuur uit.
Pel de eieren en snijd ze in plakjes voor over de 
salade. Strooi rozenblaadjes of rozenwater erover-

heen. Meng vlak 
voor het serveren 
de olijfolie met het 
azijn-kruidenmeng-
sel en giet dit over 
de salade.

Van Cruydt & Fruit 

Recepten van de Historische tuinen Matilo

Ellis  Grootveld

Medieval gardens
The archaeological park ‘Park Matilo’ is a green oasis between two districts 
of Leiden: Meerburg and Roomburg. Dorothée Olthof, Ludy Feyen and Ellis 
Grootveld have created a medieval garden here with the help of volunteers. The 
Hortus botanicus Leiden has donated plants for this project. The garden shows 
the plants used in daily life by the nuns from the Margaretha convent, which 
used to stand on this site. Health in the middle-ages was considered to be lin-
ked to the ‘humors’, bodily fluids, as described by Hippocrates in the 5th cen-
tury BC in his treaties on humorism. The humors each had certain characteris-
tics that corresponded to the four seasons and to different phases of life. Food 
was, therefore, not just nutritious and delicious but also had healing qualities. 
Medical care was based on restoring the balance of the bodily juices; physical 
equilibrium and harmony with nature were important goals to strive towards, 
and food was fundamental. The convents and monasteries were where most of 
the knowledge about medicinal plants was maintained.

[foto] Ellis Grootveld
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Mijn favoriete geneeskrachtige plant 

Ook eerder al, in zijn studietijd, was hij 
regelmatig in de Hortus. De foto’s voor 
zijn huwelijksreportage zijn zelfs in de 
Hortus gemaakt en hij is adoptant van 
de witbloeiende Wisteria bij het Tuin-
huis. De band met de eeuwenoude tuin 
is dus erg sterk. Als afstammeling van 
een grote familie uit de Duin- en Bol-
lenstreek heeft hij veel interesse voor 
bollen, knollen en stinsenplanten. Maar 
door zijn opleiding als arts heeft Kees 
ook een passie gekregen voor genees-
krachtige planten.

‘Toen ik in de Hortus een plant van 
het geslacht Ephedra aantrof, was 
ik blij verrast. Ik had niet verwacht 

deze onopvallende plant in de Hortus 
aan te treffen. Tussen de kuipplanten 
groeit Ephedra equisetina als een 
soort klimplant en in de Chinese tuin 
staat een klein exemplaar van Ephedra 
sinica. Het is een onopvallende plant, 
struikachtig maar bladerloos. Toch vind 
ik deze plant wel degelijk interessant, 
omdat hij al eeuwenlang wordt 
toegepast in de traditionele Chinese 
geneeskunde. Onder de benaming 
Ma Huang werd de plant gebruikt bij 
aandoeningen van de luchtwegen, onder 
andere tegen astma. Het duurde tot 
1885 voordat de Japanse wetenschapper 
Nagai Nagayoshi de werkzame stof 
isoleerde: efedrine, genoemd naar 

De middeleeuwse tuin komt in Leiden 
opnieuw tot bloei met verhalen over de 
middeleeuwse tuin en zijn planten, kruiden en 
bloemenpracht, van Europa tot in het Midden-
Oosten. Moes- en siertuinen komen aan bod, 
maar ook tuinieren in de Middeleeuwen, 
lusthoven, het paradijs als tuin en ‘de tuin in 
huis’. Te zien zijn onder andere eeuwenoude 
geïllustreerde manuscripten, herbaria, 
bloementapijten, schilderijen en prenten, 
opgegraven tuingereedschap, tegeltableaus en 
servies met bloemmotieven. 

‘Middeleeuwse tuinen’ komt tot stand in 
samenwerking met oa. de Hortus botanicus 
Leiden. Zo is er in de Hortus een route langs 
planten en bloemen die al in de middeleeuwen 
belangrijk waren. Daarnaast diende Leidse 
Hortus (de eerste Nederlandse Hortus 
Botanicus, gesticht in 1590) als inspiratie 
voor het tentoonstellingsdeel over de 
wetenschappelijke tuin.

      kees Langeveld over de  

Ephedra (Zeedruif)

Gedurende een reeks van jaren is Kees Langeveld voorzitter geweest 

van de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. Ook na zijn afscheid als 

voorzitter is hij nauw betrokken gebleven.  

Deze zomer kunt u op nog geen steenworp afstand van de Hortus 

botanicus Leiden genieten van de sfeervolle tentoonstelling 

‘Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen in oost en west’, in het 

Rijksmuseum van Oudheden.
[tekst] Jack Sluijs [foto] Jan van Dingenen

het geslacht Ephedra. Deze stof lijkt 
wat chemische structuur betreft wel 
wat op adrenaline, een stof die door 
de mens zelf wordt aangemaakt. Het 
duurde tot 1923 voordat pure efedrine 
geïsoleerd kon worden, waarna 
farmacologen nog jaren bezig zijn 
geweest met het ontwikkelen van een 
veilig geneesmiddel uit deze stof. Want 
efedrine is beslist niet ongevaarlijk. 
Het werkt sterk vaatvernauwend, 
verhoogt de bloeddruk en versnelt de 
hartslag. Efedrine werd wel gebruikt 
in afslankmiddelen en als stimulerend 
middel in de sport, maar is nu verboden 
omdat de risico’s op gezondheidsschade 
te groot zijn.’

Je ligt lekker onder de Ephedra

[Advertorial] 

aardse paradijzen in oost en west

Middeleeuwse 
    tuinen

Rapenburg 28  Leiden

www.rmo.nl
facebook.com/Oudheden
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Het Singelpark 
een groene rand rondom de Leidse binnenstad

Singelpark

Langs de Leidse singels ligt al sinds eeuwen een groene rand. Dat is te zien op onder 

meer een oude kaart van Pieter Bast uit 16001. Aan de buitenzijde van de Witte -, 

Zoeterwoudse - en Zijlsingel is een lange rij bomen ingetekend. Buiten deze en de 

overige singels liggen landerijen.

Op de kaart van Bast is aan de binnenzijde van de singels geen groen 
te vinden, uitgezonderd het gebied waar de Hortus ligt. Veel later is 
er binnen de singels meer groen gekomen, met name door de aanleg 
van het Plantsoen en de begraafplaatsen Groenesteeg en Zijlpoort. 
Door het verdwijnen van grote fabrieken en de aanleg van parken 
op die plaatsen was er sprake van verdere vergroening van de rand. 

De Italiaanse populieren op genoemde begraafplaatsen zijn een restant van een rij 
populieren die jarenlang langs de binnenrand van de singels stonden. 
Pas in de laatste decennia van de vorige eeuw ontstond er behoefte aan een continue 
groenstructuur aan de binnenzijde van de singels. Cees Waal (1943-2011) stelde in 
1972 als gemeenteraadslid tevergeefs voor een dergelijke groenstructuur te realise-
ren. Dat lukte hem pas toen hij in 1978 wethouder was geworden2.  Snel ging het 
niet met de realisatie van die groenstructuur. Vanaf 2008 kwam het pas weer op 
de politieke agenda. Met de raadsbesluiten uit 2012 en 2013 is de gemeentelijke 
visie met betrekking tot het Singelpark vastgesteld en vervolgens vastgelegd in 
het Beeldkwaliteitsplan Singelpark. In dit plan wordt de Hortus een inspiratiebron 
genoemd vanwege zijn diversiteit aan planten en als metafoor voor de binnenstad. 

Vergroenen
Op basis van de raadsbesluiten is er inmiddels al veel gebeurd. Op veel plaatsen 
het een en ander vergroend. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van ontwikkel-
de inrichtingsplannen en aan een bomenroute. Naast de gemeente spelen ook de 

O

‘Vrienden van het Singelpark’ hierbij een rol. Zij 
fungeren als co-creërende partner van de gemeente in 
de ontwikkeling van het park. Ze hebben onder meer 
op diverse plaatsen geveltuintjes aangelegd en ze zijn 
actief geweest met de herinrichting van het Huigpark 
en de Boisotkade. 
In het Beeldkwaliteitsplan wordt aandacht besteed 
aan het belang van oeverplanten. Die dragen bij aan 
de kwaliteit van het water. De toename van  oever-
planten wordt gestimuleerd door een verandering in 
het maaibeheer. Vissen kunnen zich tussen die planten 
verstoppen, kunnen er paren of hun eieren leggen. De 
planten zijn ook belangrijk voor vogels en insecten. Er 
zijn zelfs aan de buitenzijde al rietorchissen te vinden, 
een Europese orchidee die vooral voorkomt in vochti-
ge biotopen.  

Bomen
Bomen zijn voor de vergroening van het Singelpark 
erg belangrijk. Die vergroening moet bestaan uit een 
mengeling van inheemse en uitheemse soorten. De 
zo ontstane verzameling moet van wetenschappelijk 
belang zijn, omdat zij een aanvulling vormt op de 
collectie van de Hortus botanicus. Inmiddels is al 
heel veel werk verzet. De bomen zijn uitgezocht, er is 
een route gemaakt en er zijn teksten geschreven voor 
bordjes bij de bomen. De eerste bordjes zijn reeds ge-

[tekst] Rinny E. Kooi 

DELVA Landscape Architecture  
Urbanism

Kaart van Leiden uit 1600 van Pieter Bast, [illustratie] Universitaire 
Bibliotheken Leiden met dank aan de Bijzondere Collecties



42  hortus botanicus Leiden 2019  hortus botanicus Leiden 2019   43 

Singelpark

1	  Y.M.J. Lammers, 2009. In: Ongekend Leiden. Het verleden in Kaart gebracht. Primevera Pers.
2 F. van Oosten, 2017. De stad en de wethouder. Hoe Cees Waal de binnenstad van Leiden vernieuwde. Uitgeverij Ginkgo.
3 R.E. Kooi, 2017. 5 Toespraken voor het Singelpark. Uitgeverij Ginkgo.

Toekomst
Vaak wordt gevraagd wanneer het Singelpark 
gereed is. Die vraag kan niet worden beant-
woord. Het park bestaat al en zal de komende 
jaren alleen maar mooier worden. Een park is 
eigenlijk nooit gereed. Belangrijker is dat het 
park bijdraagt aan de kwaliteit van leven in delen 
van de binnenstad en de directe omgeving. Het 
Singelpark zou samen met de andere Leidse 
parken daaraan moeten gaan voldoen en dus een 
toekomstbestendig en biodiversiteitsrijk gemeen-
telijk natuurmonument  moeten worden!  

plaatst. Een aantal bomen uit de Hortus maakt deel uit 
van die route. Eén van de eerder genoemde Italiaanse 
populieren is in de route opgenomen. 

Diverse nieuwe bomen kregen al een plaats. Ik noem 
er een aantal. Op 15 oktober 2015 werd in het opge-
knapte Energiepark een mispel (Mespilus germanica) 
aangeplant door wethouder Frank de Wit en de Vrien-
den van het Singelpark. Oorspronkelijk stond deze 
mispel al in dit park. Tijdens het opknappen van het 
park ‘logeerde’ hij in de kweektuin van de Vrienden 
van het Singelpark. 

Op de begraafplaats Groenesteeg werden twee Japanse 
kersen (Prunus serotina) neergezet in de omgeving 
van het graf van Johannes Josephus Hoffmann (1805-
1878), hoogleraar Japans. Ook een Van Goghboom 
kreeg een plek op Groenesteeg. Tien familieleden van 
Vincent van Gogh liggen hier begraven. Deze boom 
(Castanea sativa ‘Vincent van Gogh’) is een mutant 
van de tamme kastanje. Hij ontstond in Zundert, de 
geboorteplaats van Van Gogh. Omdat deze mutant 
extreem langzaam groeit, blijft hij klein en heeft hij 
kromme takken. De naam is ooit aan de boom gegeven 
omdat Van Gogh soms bomen met kromme takken 
schilderde. Dat waren echter geen tamme kastanjes. 

In de Hortus werd voor de Sterrenwacht een Japanse 
cipres (Cryptomeria japonica) aangeplant. De be-
graafplaats Zijlpoort kreeg een Anna Paulownaboom 
(Paulownia tomentosa). Op de Lammermarkt zijn nu 
pluimessen (Fraxinus ornus) te zien. In tegenstelling tot 
de gewone es (Fraxinus excelsior) heeft deze pluimes 
geen last van de essentaksterfte. In het Plantsoen is 
dichtbij de volière een nieuwe mutant van de Taxus 
(Taxus baccata) aangeplant. Voorlopig heet hij ‘Leidse 
Taxus’. 

Met de meeste aangeplante bomen gaat het goed. 
Helaas is dit niet altijd het geval. Niet elke boom slaat 

goed aan, maar er zijn ook andere omstandigheden. Zo 
werd in het kader van het vestigen van de aandacht op 
de nieuwe aanplant in het Singelpark in het najaar 2016 
een feestje gevierd ter gelegenheid van het aanplanten 
van bomen op vijf verschillende plaatsen. (Zie Kooi, 
2016) . Eén ervan was de Amur kurkboom (Phello-
dendron amurense). De boom in het Plantsoen groeide 
goed, maar in het eerste weekend van september 2017 
vonden vandalen het nodig deze boom van zijn takken 
te ontdoen. Een voorbeeld van zinloos geweld waar ook 
een park onder kan lijden. Ik hoop dat hij het over-
leeft en dat het Singelpark verder voor dit soort daden 
gespaard blijft. 

In het najaar van 2018 is begonnen met de herinrichting 
van het Blekerspark. Dit park krijgt een Japanse tint. Hier 
wordt een boom aangeplant met een bijzondere geschie-
denis. In Hiroshima is enkele jaren geleden een vredes-
organisatie ‘Green Legacy Hiroshima’(GLH) opgericht 
met de bedoeling zaden te verzamelen van bomen die 
na de atoomaanval in 1945 zijn opgekomen. Die zaden 
worden wereldwijd verspreid in de hoop dat ze in allerlei 
landen kiemen en daar uitgroeien tot ‘Vredesbomen’. In 
de Hortus staat nu al een geschikt Japanse notenboompje 
(Ginkgo biloba) dat in het najaar van 2019 als GLH Vre-
desboom in het Blekerspark zal worden aangeplant. 

Wilt u naast de Hortus nog meer groen in de stad? 
Word dan Vriend van het Singelpark en help ons om het langste en mooiste stadspark van Nederland te realiseren. 
Meer informatie op  www.singelpark.nl/doe-mee

Rinny Kooi plant een Californische 
wierookceder [foto] Hans Schuurman

[foto] Rinny E. Kooi 

[foto] Rinny E. Kooi 

Vrienden van het Singelpark
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www.burgy.nl

Met behoud van de bijzondere planten 
restaureerden wij de Hortus Botanicus

Burgy adv. Hortus 1218.qxp_Opmaak 1  11-12-18  09:29  Pagina 1

Een warm binnenklimaat en een hoge luchtvochtigheid zijn van 

levensbelang voor de bijzondere planten in het kassencomplex 

van de Hortus Botanicus in Leiden, maar bleken desastreus voor 

het kassencomplex zelf, dat in 1938 werd gebouwd tijdens een 

grootscheepse herinrichting van de Hortus. In 2013 zijn de kassen 

gerestaureerd en uitgebreid.

Hart van het kassencomplex vormt de Victoriakas met 
zijn markante vierkante vorm en dubbele tentdak. De 
staalconstructies van de kassen staan op een plint van 
gewapende beton, die aan de buitenzijde bekleed is 
met schoon metselwerk. Een bouwhistorisch onder-
zoek voorafgaand aan de restauratie wees uit welke 
historische onderdelen behouden moesten blijven.
Jos Koren, meewerkend uitvoerder bij Burgy Bouwbe-
drijf, was destijds dagelijks op de bouwplaats, samen 
met twee leerlingen die hij hier het restauratievak 
leerde: “Om de roestvorming in de staalconstructie te 
verhelpen zijn de spanten helemaal gedemonteerd en 
met een mobiele kraan op een bootje  gelegd en over 
de Rijn naar de smederij in Hazerswoude vervoerd. 
Na behandeling kwamen de spanten via dezelfde weg 
terug. Voor het nieuwe lesbalkon -een loopbrug langs 
de kronen van de bomen-  is de staalconstructie vier 
meter opgehoogd. De oorspronkelijke daklijn is zicht-
baar in de nieuwe gevel. Voor de paalfundering onder 

restaureren om 
de planten heen

het lesbalkon zijn alle bomen verplaatst op één na: de kaneelboom, die zou dit niet 
overleven. Daar is netjes omheen gewerkt.  De Victoriakas kwam in de winter aan 
de beurt. Om de bomen en vijver met de beroemde Victoria Amazonica-plant te be-
schermen bouwden we een isolerende tent.  In de kassen is veel teakhout verwerkt 
in ramen, deuren (54!) en kozijnen, waarvan een met een spectaculair formaat van 
10 meter breed en 8 meter hoog. Dit bijzondere  kozijn is in de nieuwe gevel be-
houden maar is niet meer functioneel.  Vooral de onderdorpels waren aangetast door 
houtrot en zijn vervangen door iroko. In het verleden was het houtwerk geschilderd 
maar dat is nu achterwege gelaten. Want, als er vocht tussen het hout en de verf 
gaat zitten, kan het vocht er niet tussenuit en ontstaat er houtrot. Teak en iroko zijn 
beiden heel geschikt om onbehandeld te laten.” 

Eerder realiseerde Burgy Bouwbedrijf een nieuw houten hekwerk rond de Clusius-
tuin, een staaltje puur timmervakmanschap. Ook restaureerde Burgy het naastgele-
gen P.J. Vethgebouw. 

De restauratie van de kassen is tot stand gekomen in samenwerking met architek-
tenburo Veldkamp | Rietbroek | Smit en Smederij van Rijn. Een mooie erkenning 
voor het project was de nominatie voor de Nationale Staalprijs 2014. 

[Advertorial] 
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Kunstenaar Rob van Es wordt geïnspireerd door planten, botanische vormen. Dat zie je in zijn 

schilderijen, ze zijn abstract wat betreft vorm en kleur, maar toch zie je er ook de planten in terug, 

waardoor zijn werken een zeggingskracht krijgen die de werkelijkheid suggereert. Tegenwoordig 

maakt hij ook prachtig gekleurde microscopische preparaten van plantaardig materiaal, qua 

kunstvormen twee kanten van dezelfde medaille.

Kunstenaar Rob van Es 

Twee kanten van 
dezelfde medaille

[tekst] Adri Mulder

Als kind was Rob al een enthousiast 
tekenaar. Hij heeft cursussen gevolgd 
en een tijd de zaterdagochtend-
academie in Den Haag bezocht. Maar 
naar de kunstacademie ging hij niet: 
‘Geen droog brood mee te verdienen’, 

aldus zijn vader. Achteraf beschouwt Rob dit als een 
blessing in disguise, want als autodidact kon hij veel 
gemakkelijker zijn eigen stijl ontwikkelen. Rob werkt 
met kleurvaste acrylinkt, waardoor zijn schilderijen 
een prachtig heldere uitstraling hebben. Hij maakt 
ook sjabloondrukken, geïnspireerd onder meer door 

A

Hendrik Nicolaas Werkman, één van de leden van 
het Groninger kunstenaarscollectief ‘De Ploeg’ uit de 
twintiger jaren van de vorige eeuw.

Fascinatie voor botanisch materiaal
Een jaar of tien geleden pakte Rob de draad van de 
microscopie weer op. Bij het Nederlands Genoot-
schap voor Microscopie (NGVM), een platform voor 
iedereen die meer uit zijn of haar microscoop wil 
halen, heeft hij veel technieken geleerd en ook hoe aan 
materiaal te komen. Het genootschap beviel hem zo 
goed, dat hij daar tegenwoordig voorzitter van is. Rob 
is geen bioloog, maar zijn fascinatie voor botanisch 
materiaal heeft ertoe geleid, dat hij zich heeft verdiept 
in de structuren en de cellen die hij onder zijn micro-
scoop heeft. ‘Als je weet wat je ziet, wordt de appreci-
atie van de schoonheid van het materiaal des te groter.’

Familiefeestje
Rob geeft regelmatig lezingen en ook cursussen en 
workshops waarin hij mensen de technieken leert en 
ze hun eigen preparaten laat maken. Het valt hem op, 
dat oudere mensen hiervoor de meeste belangstelling 
hebben. Maar hij krijgt ook schoolklassen. In het 
begin zijn de kinderen druk en lawaaierig, maar al snel 
weet Rob ze stil te krijgen. Mensen worden gegrepen 
door het kijken naar de wereld binnen in planten. Als 
je eens wat anders wilt tijdens een familiefeestje, kun 

‘ik ontdekte in de natuur de onnutte verruk-

kingen die ik zocht in de kunst. Beide waren 

een vorm van magie, beide waren een spel 

van ingewikkelde betovering en misleiding.’

vladimir nabokov

Helm: binnenhalm
Science café in de Hortus
[foto] Stefanie uit den 
Boogaard

Geen ‘katje’ om zonder handschoenen aan te pakken. Kaschef Rogier 
van Vugt en Rob bemonsteren de Gympie Gympie in de Hortus.

Gif in brandhaar Gympie Gympie
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je ook bij Rob terecht. De kinderen letten dan vaak 
beter op dan hun ouders. Dat levert leuke tafereeltjes 
op waarbij een zevenjarige zijn vader corrigeert! 

Science café
Als u wel eens een Science café in de Leidse Hortus 
heeft bezocht, dan heeft u met eigen ogen de mooie 
plantjes van Rob door één van zijn microscopen 
kunnen bekijken. Rob zorgt er dan altijd voor, dat hij 
van te voren de planten bewerkt waar het betreffende 
Science café over gaat. Hij had bijvoorbeeld een 

prachtig preparaat van een graan-
korrel, toen het thema ‘granen’ was. 
De samenwerking met de Hortus is 
een win-win-situatie: medewerkers 
zijn blij met de prachtige preparaten, 
terwijl Rob in de Hortus een prima 
bron van bijzonder botanisch ma    te-
riaal heeft.

Gympie Gympie
Kaschef Rogier van Vugt hield een lezing bij de ope-
ning van de giftentoonstelling in Naturalis in de zomer 
van 2018. Daarvoor heeft Rob een preparaat gemaakt 
van de beruchte Gympie Gympie plant (Dendrocnide 

moroides). U weet wel, die plant die Rogier uit  
Australië naar de Hortus heeft gehaald, maar waar 
je met een wijde boog omheen moet lopen. Als je 
deze plant aanraakt veroorzaakt dat zo’n heftige en 
lang durige pijnreactie, dat de ongelukkigen die het 
overkomt, liever dood zouden willen zijn. Geen plant 
om zonder handschoenen aan te pakken! Zelfs een 
gezichtsmasker kwam eraan te pas. In Rob’s foto 
zie je het gif in de klieren van de plant zitten, zo 
 gedetailleerd is zo’n preparaat. 

Inspiratie
Rob beschouwt zijn schilderijen en de fraai gekleurde 
microscopische preparaten als twee kanten van 
 dezelfde medaille. Mensen die voor het eerst in zijn 
atelier komen vragen zich wel eens af of daar twee 
kunstenaars huizen. Rob legt dan uit dat de inspiratie 
voor al zijn kunst uit dezelfde bron komt: zijn be-
wondering voor de schoonheid van de natuur.

Nadere informatie: www.made-in-delft.com

rob legt uit dat de inspi-
ratie voor zijn kunst vooral 
uit dezelfde bron komt: zijn 
bewondering voor de natuur

Het plakje wordt gekleurd
[foto] Adri Mulder

Kunstenaar Rob van Es 

Demonstratie

Het interview vond plaats in het atelier van Rob in Delft. Hij heeft 
me ter plekke een demonstratie gegeven van hoe je een stukje plant 
bewerkt zodanig, dat het uiteindelijk een fraaie microscopische foto 
oplevert. Je begint met het fixeren van het materiaal, in mijn geval 
een stukje steel van een klaproos. Dit moet in dunne plakjes worden 
gesneden. Daarvoor heeft Rob een handig apparaat, een microtoom, 
waar hij een scheermesje inklemt. Daarmee kan hij het steeltje in dunne 
plakjes snijden. Na het snijden worden de plakjes met een penseel-
tje over gebracht naar een schaaltje met water en bekeken met een 
 zogenaamde  bovenlichtmicroscoop. 

Zo zoekt Rob een mooi gelukt exemplaar uit voor verdere verwerking. 
Het plakje klaproossteel wordt nu op een microscoopglaasje gelegd. 
Dan komt er een druppel blauwe kleurstof op, die even moet intrek-
ken. Voorzichtig dept Rob vervolgens de kleurstof weg en spoelt een 
beetje na met water. Dan volgt een rode kleurstof. Tenslotte komen er 
druppels steeds sterkere alcohol op en als laatste isopropanol. Dit zorgt 
ervoor dat al het water uit het preparaat verdwenen is. Dat moet, omdat 
de kunsthars die er vervolgens op komt, niet mengt met water. 

Nog een dun dekglaasje over het preparaat met de kunsthars, en dan 
hoeft het plakje klaproossteel alleen nog maar te drogen. Het zag er 
prachtig uit onder de microscoop!

The artist Rob van Es is inspired by plants and bota-
nical shapes. This is reflected in his paintings: they 
might be abstract in form and colour but you can 
also detect the plants, giving his work an eloquence 
that suggests reality. These days he also creates be-
autifully coloured microscopic slides from plant ma-
terial; these art forms are two sides of the same coin. 
Rob runs art courses, which could be a fun idea for a 
family party! He often works with the Hortus botani-
cus Leiden: a win-win-situation for both.

Bladsteel perenboom
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Agenda 2019
Voor tijden, meer informatie, aanmelden en het actuele 
programma zie www.hortusleiden.nl

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL

12 januari  
Winterrust met Wieteke

13 januari   
Zondagrondleiding 
Boerhaave,  
door Jan Hengstmengel

25 januari, 1, 8 februari  
Cursus Evolutie in  
China,  
door Arend Wakker

26 januari   
Wetenschappelijk teke-
nen, tropische planten-
families,  
door Esmée Winkel

 

9 februari   
Winterrust met Wieteke 

10 februari   
Zondagrondleiding 
bomen in de winter, 
door Wouter Koopman

10 februari   
Start voorjaarsreeks 
Museum Jeugd  
Universiteit

17 februari  
Bloembinden met  
Carla Teune, tropisch 
terras

23 februari    
Wetenschappelijk 
tekenen, naaktzadigen 
en kegels,  
door Esmée Winkel

23 februari   
Fotoworkshop  
Winterlicht  
door Hans Clauzing

1 maart-1 mei   
Kleine voorjaarsten-
toonstelling krokus, iris 
en verwanten
 
10 maart    
Zondagrondleiding 
vroege bloeiers,  
door Carla Teune

23 maart    
Fotoworkshop 
Vroege bloei,  
door Hans Clauzing  

30 maart    
Wetenschappelijk  
tekenen, orchideeën, 
door Esmée Winkel

8 april-14 april   
Nationale Museumweek

14 april    
Zondagwandeling  
verleiding in de Hortus,  
door Tonny Voorma

15 april   
Wetenschappelijk  
tekenen, knoflook en ui,  
door Esmée Winkel 

[foto’s] Adri Mulder

MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

6 mei  
Wetenschappelijk teke-
nen, Chinese tuin,  
door Esmée Winkel

11 mei 
Vriendendag en  
plantenmarkt

12 mei 
Zondagwandeling 
evolutie voor moeders, 
door Roderick Bouman

16 mei 
Hortus Science café 
Beter met Planten

16 mei-27 oktober 
Zomertentoonstelling 
Beter met Planten 

18 mei 
Museumnacht

1 juni-2 juni 
Rendez-vous aux jardin 
(onder voorbehoud)

9 juni 
Zondagwandeling Beter 
met Planten: bomen, 
door Carla Teune 

21 juni 
Midzomernacht

24 juni 
Wetenschappelijk 
tekenen rozen en bottels, 
door Esmée Winkel

29 juni 
Zomerrust met Wieteke

30 juni 
Workshop bloembinden 
met Carla Teune

13 juli-14 juli 
Open Imkerijdagen 
(data onder voorbe-
houd)

14 juli 
Zondagwandeling  
Beter met Bijen,  
door Hortus-imker  
Fred Weber

10 augustus 
Zomerrust met Wieteke

11 augustus 
Zondagwandeling 
botanie rond het Veth 
gebouw, door  
Hanneke Jelles

25 augustus 
Workshop Bloembinden 
met Carla Teune

8 september 
Start najaarsserie  
Museum Jeugd  
Universiteit 

8 september 
Zondagwandeling de 
tuin als lusthof, door 
Leo van der Sluijs

14 en 15 september 
Open Monumentendag 
‘Plekken van plezier’ 

21 september 
Nacht van 
Ontdekkingen 

23 september 
Wetenschappelijk  
tekenen,  
schermbloemigen,  
door Esmée Winkel

27 september 
Hortus Science café 
Beter met Planten

De Hortus in juli en augustus: 
woensdagmiddag kinderworkshops,  

donderdag inlooprondleidingen Nederlands en Engels. 

Het gehele jaar zijn er rondleidingen in  
gebarentaal. Kijk op de website voor de agenda. 
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Kachō-ga
De poëzie 

van de 
Japanse 

natuur

7 december
3� maart 2019

De Tulperij is een bloembollenbedrijf in het hart van de Bollenstreek, 10 minuten van de Keukenhof. Vanuit de hele wereld ontvangen wij bezoekers op ons bedrijf. Tussen de bloeiende tulpen staan is voor velen een onvergetelijke belevenis.

Excursies
We geven groepsrondleidingen vanaf 10 personen. Samen met Daan de bollenkweker gaat u het land op!

Kleurrijk & gastvrij

Colorful and welcoming

Farbenreich und gastfreundlich

Colorée et accueillante

Oude Herenweg 16B

2215 RZ Voorhout

Holland

www.detulperij.nl

Planten-
markt
zaterdag 11 mei
10 - 17 uur

HBL flyer plantenmarkt 2019 d.indd   2 13-11-18   17:38

Magazine van de Hortus botanicus 
Leiden 2018

‘Hortus Leiden’ is een jaarlijkse uitgave van de stich-
ting Vrienden van de Leidse Hortus en de Hortus bota-
nicus Leiden. Het magazine wordt kosteloos verspreid 
onder de Vrienden van de Leidse Hortus. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-
outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

redactie:

Annemarie Broersma, Kees Langeveld, Adri Mulder (hoofdredac-
teur), Jack Sluijs, Rogier van Vugt

Met bijdragen van:

Marisa Bantjes, Barbara Gravendeel, Ellis Grootveld, Paul Keßler, 
Rinny E. Kooi, Margot Lodewijk, Norbert Peeters, John van Ruiten, 
Gerda van Uffelen

Fotografie:

Stefanie uit den Boogaard, Hans Clauzing, Jan van Dingenen, 
Janko Duinker, Titia van der Eb, Ludy Feyen, Ingrid Garrod, Rinny 
Kooi, Jan Meijvogel, Adri Mulder, PRAE, Cunie Sleijpen, Hans 
Schuurman, Gerard Slokker, Art Vogel, Rogier van Vugt, WUR/PPO 

illustraties:

Nienke Beets, Rob van Es, Stephan Timmers, Esmée Winkel, Univer-
sitaire Bibliotheken Leiden afd. Bijzondere Collecties, Vrienden van 
het Singelpark, DELVA Landscape Architecture

Met medewerking van:

Erik Eckhardt, Mia Hopperus Buma, Saskia Jacobs, 
Medilingua (Joyce Couwenberg)

Vormgeving

Lagrouw Communicatie, Werkendam, www.lagrouwsc.nl

stichting Vrienden van de Leidse Hortus Bestuur

John van Ruiten  Voorzitter
Mia Hopperus Buma  1ste Secretaris
Adri Mulder  2de Secretaris
Ton van Zijp  Penningmeester
Dirk Ligtenberg  Public relations en projecten

Contact Vrienden en redactie

Postbus 9500, 2300 RA Leiden
hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl 
www.hortusleiden.nl onder ‘Steun de Hortus’
Banknummer Vrienden NL68 INGB 0003 9138 13
KvK 41169121

[foto’s pag. 54/55] Jan Meijvogel: Tropische orchideeën 
[foto achterkant] Hans Clauzing: Vanillestokjes 

Vriend worden?
www.hortusleiden.nl onder steun de Hortus

Hortus botanicus Leiden
Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden
071-527 51 44
hortus@hortus.leidenuniv.nl
www.hortusleiden.nl 

Voor openingstijden en programmering verwijzen wij u graag naar de website

Hoe zijn de donaties van de Vrienden van de Leidse 
Hortus in 2017 besteed?
in 2018 heeft de stichting bijna € 80.000,-- ontvangen aan reguliere 
bijdragen van vrienden en adoptanten. Ten opzichte van 2017 
betekende dat een lichte stijging. Bovendien ontving de stichting 
privégiften met een bestemmingsdoel.

Door deze ontvangsten was het mogelijk een financiële bijdrage te geven voor de 
organisatie van de zomertentoonstelling Plant & eter. Ook voor de organisatie van het 
midzomernacht feest en de jaarlijkse Hortus plantenmarkt hebben we een financiële 
bijdrage kunnen leveren. Daarnaast is een bedrag ter beschikking gesteld voor het 
jaarlijkse bomenonderhoud. Tenslotte is een bedrag vrijgemaakt voor de administratieve  
ondersteuning die de Vrienden krijgen van het Hortusbureau.

Ook heeft het bestuur in 2018 besloten een tweetal bedragen eenmalig te onttrekken uit de 
reserves. Een bedrag werd beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een Hortusbakfiets, 
die vaak ingezet kon worden bij evenementen en projecten. Ook is een bedrag beschikbaar 
gesteld ter bestrijding van de kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe Hortusmagazine.

Op onze website treft u het volledige exploitatie overzicht 2018 en de balans per  
31 december 2018 aan.

Ton van Zijp, penningmeester

Colofon

Victoria amazonica [foto] Rogier van Vugt
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Habenaria rhodocheila

Glomera sp.

Plathanthera ciliaris

Trichoglottis sororia

Coelogyne radicosa

Dendrobium fleckeri

Pogonia ophioglossoides

Psygmorchis pusilla




