VRIENDENNIEUWS APRIL 2015
WOORDJE VAN DE VOORZITTER

2

TULPENBOOM

6

BOTANISCHE TUIN KERKRADE

8

JUBILEUMGEBAKJE VOOR DE HORTUS

11

RONDLEIDINGEN, KUNST, VERFPLANTEN…

14

ADOPTEER EEN BOOM, ONTVANG EEN BOEK!

18

TWEE LEIDSE BOTANICI MET EEN BUITEN IN OEGSTGEEST

22

BOMEN VAN BOERHAAVE: DE PLUIM-ES IN DE HORTUS

24

NIEUWS

29

BEELDEN IN LEIDEN: LINDA NIEUWSTAD

32

PROGRAMMA MEI-AUGUSTUS

34

APRIL
2015

Vriendennieuws april 2015

1

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste Hortusvrienden en –vriendinnen,
Met een zekere weemoed ben ik aan dit stukje begonnen. U moet namelijk
weten dat een nieuwe voorzitter in de startblokken staat om het stokje van
mij over te nemen. Zijn naam is John van Ruiten, en op de Vriendendag –
zaterdag 9 mei, zet het in uw agenda – zal hij zich aan u voorstellen. Een
goede reden om onze jaarlijkse bijeenkomst op de Vriendendag te
bezoeken! Dit zal dus het laatste woordje van de voorzitter van mijn hand
zijn, maar het is zeker niet mijn laatste stukje voor het Vriendennieuws. Ik
blijf graag actief in de redactie van dit blad, omdat het zulk leuk werk is!
Bestuurswisseling
Inmiddels kan ik terugkijken op 17
jaren in het bestuur van de
Vrienden van de Leidse Hortus.
Jaren waarin ik de Hortus van zeer
dichtbij heb leren kennen, niet
alleen de planten in de tuin, maar
ook de mensen die er werkzaam
zijn. Ik kan u vertellen: dat is een voorrecht. Ik heb het bestuurswerk altijd
met veel plezier gedaan, maar na zoveel jaren is het goed om de
voorzittershamer over te dragen. Een organisatie moet zich blijven
vernieuwen om vitaal te blijven.
De vernieuwing is dit jaar wel rigoureuzer dan gebruikelijk. Vorig trad Mia
Buma als kandidaat-lid toe tot het bestuur om de functie van Lies
Rookhuizen als secretaris over te nemen. Dit voorjaar zullen naast John van
Ruiten ook Adri Mulder en Dirk Ligtenberg als bestuurslid benoemd
worden. Adri Mulder zal samen met Mia Buma de werkzaamheden van de
secretaris op zich nemen. De bestuursleden die dit jaar afscheid nemen zijn
vicevoorzitter Bob Lodder, oud-penningmeester Carel Wijffelman en
Marleen van ’t Oever, die de PR en publicaties in haar portefeuille had.
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Gezien deze grote verandering hebben we in het programma van de
Vriendendag tijd ingeruimd om u uitgebreid in te lichten over de
bestuurswisseling.
2000e Hortusvriend
Dat we een vitale organisatie zijn mag wel blijken uit de groei van het
aantal Vrienden. In april 2014 schreef ik dat wij als Vriendenclub van de
Hortus graag wilden groeien: “het liefst naar 2000 Hortusvrienden in 2015,
als de Leidse Hortus zijn 425-jarig bestaan viert.” Het ziet ernaar uit dat die
wens nog vóór de Vriendendag in vervulling gaat. De front office
medewerkers houden een teller bij en zodra die op 2000 staat gaan de
vlaggen uit. Bij wijze van spreken dan. Voor die 2000e Vriend of Vriendin
hebben we een aardige verrassing in petto. Die 2000e Vriend is trouwens
ook ons ‘cadeau’ voor de jubilerende Hortus, een doelstelling waar vorig
jaar al hard aan gewerkt werd.
Gewortelde liefde
Er is nóg een cadeau voor de Hortus te melden, een bijzonder boekje met
de mooie titel ‘Gewortelde liefde’. Het werd belangeloos gemaakt door drie
toegewijde boomadoptanten: Janine Melai, Liesbeth Groenhuijsen en
Michiel Koster. Zij hebben in dit boekje verhalen van tien adoptanten
gebundeld en mochten daar een bijdrage van de bekende Leidse schrijver
Maarten Biesheuvel aan toevoegen. Elk exemplaar bevat bovendien een
gedroogd Ginkgo-blad uit de Leidse Hortus.
Op maandag 9 maart
werden de 250
genummerde
exemplaren
overhandigd aan
Hortus-prefect Paul
Keßler. Het boekje is
een aansporing voor de
lezers om ook een
boom te adopteren. Dus
als u nog geen adoptant
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bent, schaf dan in de
Hortuswinkel voor € 10,een exemplaar aan en laat
u overtuigen. De opbrengst
van het boekje komt
sowieso ten goede aan het
bomenonderhoud.

Vriendenkaart en
jaarlijkse bijdrage
Nu ik het toch over geld heb, laat ik dan direct maar doorgaan over de
hoogte van de jaarlijkse donatie. Niet het leukste onderwerp om over te
schrijven, maar soms is het noodzakelijk. Onze penningmeester, Ton van
Zijp, heeft zitten rekenen aan de kosten die het bestuur maakt voor elke
Hortusvriend, dus alle bedragen die niet aan de Hortus worden besteed. Dat
zijn bijvoorbeeld kosten om de Stichting draaiende te houden
(bestuurskosten, bankkosten en dergelijke), kosten voor de Vriendendag en
de adoptantenmiddag, en de druk- en portokosten van het Vriendennieuws.
Met die laatste kosten meegerekend zaten al deze bedragen jarenlang onder
de € 5 per Vriend, dus minder dan 25% van de minimumbijdrage (€ 20)
van de Vrienden. Wij hanteren die 25% als een maximum. Door onder
meer de stijgende druk- en verzendkosten komen wij nu boven die € 5 per
Vriend uit. Aangezien het Vriendennieuws al sober wordt uitgevoerd, is
daar weinig op te bezuinigen. Daarom heeft het huidige bestuur besloten
om de minimumdonatie met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar
€25 per jaar. Voor dat bedrag mag de Hortus weer rekenen op de
gebruikelijke financiële ondersteuning en heeft u volgend jaar weer een
heel jaar onbeperkt toegang tot de Leidse Hortus, mét een introducé. We
hopen van harte dat u daar die jaarlijkse bijdrage voor over heeft!
Op verzoek van de Hortus gaan we ook het kaartensysteem
vereenvoudigen. Voor de Vrienden zijn er op dit moment 2 soorten kaarten:
een 2-persoonskaart bij een jaarlijkse bijdrage van €20 of meer, en een 4persoonskaart bij een bijdrage van €40 of meer. Die laatste kaart gaat
verdwijnen. Wie tóch 3 personen wil meenemen naar de Hortus, kan twee
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dingen doen: ofwel 2 Vriendenkaarten nemen, ofwel een boom of heester
adopteren. Voor de adoptanten verandert er namelijk niets: zij mogen ook
volgend jaar op vertoon van hun kaart met 3 introducés naar binnen.
Overigens, mocht uw kaart kwijtgeraakt of beschadigd zijn, dan kunt u een
nieuwe aanvragen.
Evenementen in de Hortus
Na al deze ernstige zaken wil ik graag weer uw aandacht vestigen op de
Leidse Hortus, waar we het allemaal voor doen. Om het 425-jarig bestaan
te vieren heeft de Hortus voor trouwe bezoekers een leuk cadeautje: een
jubileumboekje dat kosteloos bij de portier verkrijgbaar is. Mocht u het
boekje over 425 jaar Hortus botanicus Leiden nog niet in uw bezit hebben,
vraag er dan naar bij de portier. Maar wacht niet te lang: op = op!
In dit jubileumjaar staat de Hortus bol van de activiteiten, van de jaarlijkse
Plantenmarkt (dit jaar op 8 en 9 mei), het Textielfestival en het
Midzomernachtfeest tot de AquaHortus, een grote tentoonstelling van
aquaria en terraria die op 5 september van start gaat. Lees de jaaragenda in
dit Vriendennieuws en raadpleeg de Hortus-website: www.hortusleiden.nl,
daar vindt u alle gegevens. Bezoek de Hortus, en geniet van al het moois
dat deze groene oase te bieden heeft!
Tot slot wil ik alle mensen waar ik in de
afgelopen 17 jaar als bestuurslid en
voorzitter mee heb mogen samenwerken
heel hartelijk bedanken. Het waren niet
alleen de planten, maar ook de mensen die
deze Hortus zo’n prachtige en plezierige
plek maakten. Vanaf deze plaats wens ik
de nieuwe bestuursleden heel veel succes,
en aan alle Hortusvrienden en -vriendinnen
zeg ik vaarwel, in de hoop dat de Hortus
op u mag blijven rekenen.
Kees Langeveld
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TULPENBOOM

Het ontluiken van de tulpen
Het voorjaar komt in stilte; met een fijner oor
Zou ik het breken, barsten, knallen horen
Waarmee de blaren uit hun schilden dringen.
Adriaan Morriën (1912-2002 ) in ‘Lenteavond’
Dit jaar bestaat de Leidse Hortus botanicus 425
jaar. Voor de gemeente Leiden is dit reden
geweest 2015 uit te roepen als Tulpenjaar. Voor
mij is dit reden om over de tulpen van de
tulpenboom (Liriondendron tulipifera L.) in de Hortus te schrijven. Links
van de toegangspoort van de Hortus staat deze boom. Het jaar van aanplant
is heel bijzonder, dat is 1715! Driehonderd jaar geleden!! Dit Tulpenjaar is
voor deze tulpenboom dus ook een jubileumjaar.
Onder de titel ‘Het laatste gele blad’ verscheen in 2014 een boekje
geschreven door Onno Blom (Uitgeverij Het Tillenbeest). Hierin beschrijft
Blom hoe zich de relatie heeft ontwikkeld tussen Jan Wolkers (1925-2007)
en de tulpenboom (Liriondendron tulipifera L.) in de Leidse Hortus
botanicus. Wolkers had een stek gekregen van die boom en plantte deze in
de tuin van zijn huis op Texel . ”Meer dan twintig jaar later zouden de
neerdwarrelende herfstbladen van de tulpenboom Wolkers op het idee
brengen voor zijn laatste
grote schilderij” aldus Blom.
Zowel de gele bloemen van
deze boom als de bladeren,
die in de herfst geel worden,
lijken op tulpen. Het is heel
mooi om de ontwikkeling
van deze bladeren te volgen.
In het voorjaar botten de
twijgen uit en verschijnen de
‘tulpen’.
6
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Dat proces heb ik diverse keren aan
belangstellenden verteld en ook getekend.
Een knop waaruit een blad te voorschijn zal
komen wordt omgeven door twee
knopschubben. Die knop gaat zwellen – ”de
blaren uit hun schilden dringen”, zoals
Adriaan Morriën dicht – en de
knopschubben breken open. Het nieuwe
blad zit dan nog opgevouwen tussen de
knopschubben.
Snel strekt
zich
tijdens de
Opengebroken bladknop
ontwikkeling
met nog niet gestrekte
het jonge
bladsteel
steeltje dat bij
het blad hoort, en een dubbel gevouwen blad
wordt zichtbaar. Ook verschijnt dan al de
volgende nieuwe bladknop. Al groeiend
ontvouwt zich het blaadje. Een ‘tulpje’
verschijnt en groeit uit tot een groot volgroeid
blad. Als je het proces volgt kun je begrijpen
waarom het blad tweezijdig symmetrisch is en
de vorm krijgt van een tulp.
Ik kijk zelf graag in de lente naar dit
verschijnsel! Of ik met een fijner oor dit
uitbotten volgens Morriën kan horen? Ik
betwijfel het!

Rinny E Kooi

Opengebroken knop met
gestrekte bladsteel; blad is
nog niet opengevouwen
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BOTANISCHE TUIN KERKRADE
Ontwerp van John Bergmans
Meer dan twintig tuinen in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Botanische tuinen. De meest zuidelijk gelegen botanische
tuin is die in Kerkrade. Als u eens in Limburg bent, is het een aanrader om
een kijkje in dit rijksmonument te nemen.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar landschapsarchitect John
Bergmans (1892-1980) uit Oisterwijk. Meer dan 75 jaar geleden ontwierp
hij in de wijk Terwinselen in Kerkrade een tuin in Engelse landschapsstijl.
Een plek waar het aangenaam wandelen is, waar bezoekers kunnen
genieten van de zichtlijnen en van het rijke assortiment planten.
Het sociale leven in
Kerkrade was ten tijde
van de aanleg sterk
verweven met de
kolenmijnen en
natuurlijk met de kerk.
Het waren de
Staatsmijnen die de
architect in 1938
opdracht gaven de tuin
te ontwerpen.
Het Fonds voor Sociale
Instellingen
(FSI) van
Archief uit de tijd van Bergman
de Staatsmijnen leverde
de gelden. De parochie van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd
van de Kerkraadse wijk Terwinselen stond 7000 vierkante meter grond in
erfpacht af aan de ‘Stichting voor de aanleg van een botanische tuin’.
Momenteel is de omvang 1,5 hectare. Het was de bedoeling dat
mijnwerkersgezinnen in de tuin op de zondagmiddag zouden kunnen
wandelen.
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Rijke en magere tijden
Zoals altijd verandert er in de loop van de jaren het nodige aan een tuin. De
rotstuinmuur rond een kledingbedrijf uit de begintijd is er niet meer, net zo
min als dat bedrijf zelf. Er kwamen stukken tuin bij. Er waren rijke tijden
en magere tijden. Met de naderende sluiting van de kolenmijnen in de
zestiger jaren, werd de tuin door de Staatsmijnen afgestoten. Na jaren van
verpaupering is de Tuin in 1972 overgedragen aan de gemeente Kerkrade.
In de loop van de tijd is het eigendom en het beheer heen en weer
geschoven tussen gemeente en stichting. De grond is in eeuwigdurende
erfpacht van de kerk gegeven aan de gemeente, de gebouwen zijn
eigendom van de gemeente. Ook onderhoud van gebouwen en tuin is sinds
kort weer in handen van de gemeente. De drie werknemers zijn bij de
gemeente in dienst. Momenteel staat de tuin er mooi bij, en er wordt flink
geïnvesteerd.
Cultuurhistorische
waarde
De Tuin is sinds 1998
Provinciaal Monument en
sinds november 2000
Rijksmonument,
‘vanwege de
cultuurhistorische waarde
als bijzondere uitdrukking
van een culturele en
sociaal-economische
ontwikkeling’.
De visitatiecommissie van de NVBT op bezoek in Kerkrade.
Rechts Paul Kessler, tweede van links conservator Ben Groen.

Vriendennieuws april 2015

9

Architectuurhistorische waarden ontleent de tuin aan het bijzondere belang
voor de geschiedenis van de tuinarchitectuur: als voorbeeld van het oeuvre
van tuinarchitect John Bergmans; wegens de esthetische kwaliteiten van het
ontwerp en de grote variëteit aan plantenassortimenten - conservator Ben
Groen schat het huidige plantenaantal op 2000 soorten en cultivars.
Kenmerkend voor Bergmans
tuinaanleg is de keuze voor de
Engelse landschapsstijl, de
rotstuin, de randen van omgelegde
bakstenen en het gebruik van
flagstones - de laatste zijn helaas
om veiligheidsredenen weer
afgeschaft. Belangrijke
speerpunten zijn de Madagascar
collectie, de Pinaceae, en er is een
dieptecollectie Cryptomeria’s. Het
goed benaamde plantenassortiment
is al reden genoeg om te komen
kijken. En u kunt een kopje koffie
drinken, natuurlijk met een stukje
vlaai.
Stichting Botanische tuin Kerkrade
St. Hubertuslaan 74
6467 CK Kerkrade
Tel: 045 541 5615
Email: info@botatuin.nl
http://botatuin.nl
Op werkdagen geopend, van april t/m oktober ook in de weekends
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JUBILEUMGEBAKJE VOOR DE HORTUS
Interview met Nils Hendrikse van soetenso
Speciaal voor het jubileum van de Hortus creëerde Nils Hendrikse een
mooi gebakje. Wat maakt het zo lekker en wie is de maker? Irena
Okoelskaja ging op pad en verzamelde de antwoorden.
Nils Hendrikse is eigenaar van soetenso, een patisserie op de hoek van de
Beestenmarkt in Leiden. Nils is van origine kok. Toen hij op de middelbare
school zat werkte hij in de lunchroom van zijn vader en dat beviel hem
eigenlijk prima. Hij had al gauw door dat praktijk hem meer lag dan theorie
en zo is hij zich verder gaan ontwikkelen als kok. Nils specialiseerde zich
in voor- en nagerechten. Hij heeft in verschillende restaurants gewerkt tot
hij bij de Swaen in Oisterwijk in dienst kwam. Hier kwam een vacature
voor chef-patissier en Nils heeft deze functie vervuld. Zo is hij in de wereld
van patisserie gerold. Na een heleboel
ervaring op te hebben gedaan en de
hele wereld over te zijn geweest
opende hij in 2010 zijn eigen
patisserie: soetenso!
Genot en ambitie
Soetenso biedt kunst en genot aan in
producten die met ‘creativiteit, innovatie, energie en ambitie’ zijn gemaakt.
Dat zie je terug in de producten; de winkel ligt vol met kleurrijke
zoetigheden. Natuurlijk is soetenso niet de enige patisserie die zulke
lekkernijen aanbiedt, maar toch weet het zich goed te onderscheiden van de
andere patisserieën. Hoe? ”Ik zeg niet dat ik overal heel goed in ben, maar
ik kan wel veel”, stelt Nils bescheiden. Daar waar andere patissiers ‘nee’
tegen zeggen, zegt Nils ‘ja’. Hij gaat altijd op zoek naar mogelijkheden en
dat maakt soetenso flexibel en onderscheidend. Dat maakt de
samenwerking ook zo leuk voor de Hortus! Het begon een paar jaar
geleden met wat bruidstaarten en nu is soetenso een vaste relatie. Het was
dan ook niet gek dat de Hortus bij Nils aanklopte voor het jubileumgebakje.
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Cacaoboon
Het is een chocoladegebakje in de vorm van een cacaoboon. Het gebakje
bestaat uit maar liefst vier lagen. De onderkant is een heerlijke chocolade
brownie waarboven een laagje van rood fruit-compote ligt. De compote
wordt bedekt met een laagje specerijenmousse en dan wordt het geheel
afgespoten met een laagje melkchocolade. Loopt het water u al in de mond?
Het jubileumgebakje is natuurlijk niet in één dag ontstaan. Er is een heel
proces van wikken en wegen aan
voorafgegaan waar uiteindelijk
acht gebakjes uit zijn gekomen.
De ‘jury’ (testpanel bestaande uit
medewerkers van het Grand Café
Clusius) vond het kiezen zo
lastig, dat ze uiteindelijk voor een
combinatie van drie gebakjes
hebben gekozen: het
jubileumgebakje was geboren!
Natuurlijk is het niet zomaar een
gebakje. ”Er was een aantal voorwaarden. Eén daarvan was dat het gebakje
Hortus-gerelateerd moest zijn”, vertelt Nils. Dat was geen makkelijke klus:
waar begin je?! Allereerst werd er gekeken naar de vorm. Het gebakje kon
natuurlijk in een simpel ronde of vierkante vorm worden gebakken maar er
werd gekozen voor de vorm van een cacaoboon! Niet alleen is het gebakje
van chocola, die natuurlijk gemaakt wordt van cacao, maar de Hortus heeft
ook cacaobonen en de cacaoboom in haar collectie.
Vervolgens werd er gekeken naar de ingrediënten. De Hortus heeft veel
kruiden en specerijen in haar collectie en daar moest natuurlijk wat mee
worden gedaan. Nils wist direct welke specerijen het goed doen in een
gebakje en heeft ervoor gekozen om o.a. kaneel, munt, vanille en steranijs
te gebruiken. Alle zijn te bewonderen in de Hortus.
Het jubileumgebakje is verkrijgbaar bij een kopje koffie in de Hortus, en
per stuk bij soetenso. Er komt een zomervariant die wat fruitiger is, en
andere specerijen bevat.
Irena Okoelskaja
12
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RONDLEIDINGEN, KUNST, VERFPLANTEN…

Textiel Festival in de Hortus
Woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2015 is er voor de vijfde keer het Textiel
Festival, georganiseerd door Stichting Textiel Informatie en Documentatie
Centrum - STIDOC. Dat wordt genieten, in de stad én in de Hortus.
Plan een paar uurtjes op één van de Leidse terrassen tussen 13 en 16 mei.
Dan kunt u genieten van de bezoekers die uit het hele land naar Leiden
komen om samen te genieten van textielkunst. Veel van hen hebben een
eigengemaakt hoedje of ander fleurig attribuut, wat zeker aan de sfeer
bijdraagt. Door de stad loopt een textielroute.
Ook de Hortus is door de organisatie benaderd om, net als vijf jaar geleden,
een aantal textielkunstenaars een podium te bieden onder het motto ‘Heden
en verleden; de collectie als inspiratie’. De kunstenaars, samenwerkend in
TEXT 88, zijn rondgeleid en hebben vaak speciaal voor de bijzondere plek

Marianne Bezemer
14
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werk gemaakt. ”Want waar vind je zo’n schat aan inspiratie? Waar zoveel
bijzondere plekken om te exposeren?”
Uitdagingen
Op deze pagina’s ziet u een aantal voorbeelden; titels ontbreken nog omdat
die bij het ter perse gaan van het Vriendennieuws nog niet definitief zijn.
Een van de deelnemers schrijft: ‘We werden gepakt door de tuin met zijn
kleuren, doorkijkjes, de afwisseling in hoog en laag, de symmetrie en de
wildernis, de vrije ruimte en de warme geheimzinnigheid van de kassen. De
vormen en structuren van bloemen, de geschiedenis van eeuwenoude
bomen, de tere vormen van kleine gewassen en de enorme bladeren van
tropische planten.
Sommigen van ons kozen een plek in de tuin of een kas en ontwierpen een
daarin passend werk, anderen zochten bij hun ontwerp de meest geschikte
plaats. Dit project bracht ons een aantal uitdagingen. Ten eerste moet het
werk weerbestendig (buiten) of vochtbestendig (in de kas) zijn. Dat beperkt
de materiaalkeuze. Bovendien moet het werk groot zijn, om niet weg te
vallen in de open ruimte van tuin en kassen. Voor de meesten van ons was
dit nieuw en onwennig, dus spannend, dus heel erg leuk. Buiten je
vertrouwde comfortzone treden blijkt heel bevredigend te zijn.
Alle leden (12) en onze docent Merion Tameling hebben een eigen
werkstuk gemaakt. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke werken te zien:
bloemvormen in de Wintertuin en 88 (!) springende dames op het gras. Het
werken aan dit project was voor ons een feestje, we wensen u evenveel
plezier bij het kijken.’
Activiteiten
Om een bezoek aan de Hortus tijdens het festival extra aantrekkelijk te
maken is er in de Hortus een uitgebreid programma georganiseerd. De
dames van Arte-Klatsch bemannen een kraampje. Arte-Klatsch is een
samenwerking tussen Barbara Munsel en Jetty Dijkshoorn. Zij zullen een
demonstratie geven van eco printen, het bedrukken van textiel met behulp
van organische materialen zoals bladeren, takjes, besjes enz.
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Marlies Bol

Ook aanwezig met een stand:
Wieteke Opmeer Zij is na het
afstuderen aan de HKU
(Kunstacademie Utrecht) haar
eigen bedrijfje in productdesign en
grafische kunst begonnen. Haar
fascinatie voor natuur heeft ervoor
gezorgd dat zij alleen maar
milieuvriendelijke producten wil
creëren. Zo maakt zij haak-en
breinaalden van hout. Tijdens het
Textielfestival zal Wieteke deze
naalden komen verkopen in de
Hortus. Een aantal haak- en
breinaalden zijn gemaakt van hout
van de Leyland-cipres uit de
Hortus.

In de Hortus is normaal gesproken geen speciale aandacht voor verfplanten.
Met veel dank aan een ‘goede vriendin’ van de Hortus werden er ter
gelegenheid van het festival extra verfplanten aangeschaft. U kunt
rondleidingen volgen langs de verfplanten of u door een van de kunstenaars
laten rondleiden. Bovendien is er een lezing en een workshop over verven
met planten door Karla Roseboom.
Coco Bouwmeester
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Activiteitenoverzicht
datum

tijd

mei

Aanmelden:
voor alle activiteiten graag aanmelden via het
inschrijfformulier op www.hortusleiden.nl onder programma
bij Textielfestival

13

11.00

rondleiding textielkunst door een van de kunstenaars

13

15.00

verfplantenrondleiding door Tonny Timbergen

14

11.00

rondleiding textielkunst door een van de kunstenaars

14

15.00

verfplantenrondleiding door Tonny Timbergen

15

13.30-16.00

workshop verfplanten door Karla Roseboom

16

10.30-12.00

lezing verfplanten door Karla Roseboom

16

15.00

rondleiding textielkunst door een van de kunstenaars

Textielkunstwerken in de Hortus
1. Janny van der Linde, in de winterkas
2. Henny Arkesteijn, op het gras tegenover de orangerie
3. Tineke van Baren, in de systeemtuin
4. Ans Beers Aan horizontale tak van de Oostenrijkse den, voorbij het Rosarium
5. Margot Dekker, bij de vijver
6. Marianne Bezemer, voor Japanse walnoot
7. Amelien den Boer, bij de vijver
8. Marlies Bol, in Clusiustuin
9. Coco Bouwmeester, bij de vijver
10. Anneke Hoogendoorn, aan de pergola
11. Irene Roos, Wintertuin
12. Marina de Mol, voor Orangerie
13. Merion Tameling, om de stam van de
smalbladige es
14. groepswerk, aan de loopbrug in de Wintertuin
15. groepswerk, tegenover Orangerie

Tineke van Baren
Vriendennieuws april 2015
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ADOPTEER EEN BOOM, ONTVANG EEN BOEK!

Drie Vrienden van de Hortus maakten belangeloos een mooi boekje over
het adopteren van Hortusbomen en de liefde voor de Hortus. Ze deden de
oplage aan de Hortus cadeau. Wie nu een boom adopteert ontvangt een
exemplaar van dit boekje: voor uzelf, of als symbolisch cadeau aan degene
die u de adoptie aanbiedt.
Er zijn meer goede redenen om een boom of struik te adopteren: u ontvangt
een Vriendenkaart voor vier personen, u wordt uitgenodigd voor de
jaarlijkse adoptantenbijeenkomst, u ontvangt het Vriendennieuws, u kunt
bij elk bezoekje aan de Hortus even gaan kijken naar uw ‘eigen’ boom,
struik of plant, én u steunt de Hortus. U kunt per jaar beslissen of u de
adoptie wilt voortzetten, dan wel voor langere periode vastleggen om van
de belastingvoordelen te profiteren (zie het kader).
Theobroma grandiflora, € 100,Voor vrijwel iedereen zal het een verrassing zijn dat er naast de beroemde
Theobroma cacao nog een tweede soort is waar je chocola van kan maken.
Dit exemplaar staat in de hoge kas, aan het meest rechtse pad. De chocola
smaakt anders dan die van de reguliere cacao. Probeer het maar uit: de
repen zijn de koop in de Hortuswinkel. De een vindt het zalig, de ander
smerig.
Wat is er leuker dan met uw kinderen of kleinkinderen uw ‘eigen’
cacaoboompje te bezoeken en dan die bijzondere chocola eens uit te
proberen?
Hoya imperialis, € 150,Regelmatig vinden
bezoekers in de Victoriakas
de grote, afgevallen
bloemen van deze
wasbloemsoort. Een blik
omhoog leert waar ze
vandaan komen. De
bijzondere vorm van de
18
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bloemen doet u misschien denken aan de kleiner bloeiende exemplaren die
uw grootmoeder, of wie weet uzelf, vroeger thuis had en die zo heerlijk
roken...
Een mooie adoptieplant voor een kamerplantenliefhebber of om samen
herinneringen onder te delen op het bankje bij het Victoriabassin.
Koelreutheria paniculata, € 250,Waar voor uw geld: voor dit bedrag
adopteert u niet één jonge koelruit,
maar een heel groepje. Ze staan in
de Sterrewachttuin bij de steiger.
Dit zijn bomen waar u het hele jaar
plezier van heeft: het uitlopende
blad is mooi, de late dooiergele
bloem is mooi én fijn voor de bijen,
in de herfst verschijnen de lantaarns
met tussen de vliezen verborgen ronde zwarte pitten; de boom wordt ook
wel Chinese lantaarnboom genoemd. Ze blijven de hele winter hangen, en
dan geniet u ook nog van de mooie bast. Een mooi groepje voor iemand die
door het jaar het jaar heen regelmatig in de Hortus wandelt, of voor iemand
die graag in het zonnetje zit op een van de rustige bankjes bij de
Sterrewacht.
Ehretia dicksonii, € 500,De naam van deze boom zal misschien geen belletje doen rinkelen, tenzij u
liefhebber bent van botanische kunst. Waar vroeger veel botanisch
tekenaars naamloos uit de historie verdwenen, werd Ehret beroemd door de
tekeningen die hij voor Linnaeus maakte van diens indelingssysteem; of
eigenlijk, Linnaeus werd mede beroemd door de uitstekende tekeningen.
De boom behoort tot de ruwbladigenfamilie, net als bijvoorbeeld het
vergeet-mij-nietje. Hij staat in de Von Siebold Gedenktuin aan de
linkerkant van het smalle paadje, bij het kruispunt. U vindt op de grond in
de herfst niet alleen het grote blad, maar in mooie jaren ook de oranjegele
vruchten met een diameter van een centimeter of twee, drie.
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Fraxinus angustifolia, € 750
Wie wordt adoptant van de allerhoogste Hortusboom (30 meter)? Ook voor
wie niet omhoog kijkt is dit een opvallende boom, door de verdikking
boven de entplek. De boom is rond 1818 geplant.

Generaties kleuters maakten een kringetje om de stam.
Misschien leuk voor iemand uit het onderwijs, iemand die zelf ook heel
lang is – of juist niet –, of voor een gezamenlijke adoptie door een school.
Taxodium ascendens ‘Nutans’, € 1.000,Regelmatige Hortusbezoekers merkten misschien al op dat het perk tussen
de kassen en het Rosarium er eerst wat verweesd bij lag, en vervolgens het
toneel was van veel gegraaf en verplaats van stenen. Tegen de tijd dat u dit
leest moet het er weer netjes uitzien, een waardige omgeving voor de
Taxodium met z’n wonderlijke kniewortels. Adopteer deze ‘oerplant’ en
geniet elk voorjaar van de bollenpracht rondom uw adoptieboom.
Zelkova serrata, € 1.250,Dit jaar bestaat de Hortus 425 jaar, en de Von Siebold Gedenktuin 25 jaar.
Ook volgend jaar staat Von Siebold in het zonnetje. Een extra reden om een
van de twee prachtige, monumentale Japanse iepen te adopteren. Het zijn
originele Sieboldexemplaren, en ze zijn het hele jaar mooi: het uitlopende
groen met voor de heel goede toeschouwer mini-bloemetjes in de
bladoksels, die al gauw in nootjes veranderen. In de zomer mooi gekarteld
20
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blad, dat in het najaar vaak naar kanariegeel verkleurt en in de wind ruist
als een zandstrand. Tenslotte in de winter de ragfijne knoppen en kleurige
bast. Iets voor een jaarclub, of voor een heel bijzonder iemand die een heel
bijzonder jubileum viert?

Goed om te weten
Wilt u een boom adopteren of wilt u even met iemand rondlopen in de tuin
om de kandidaten te bekijken? Mail Paul Keßler:
p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl, of bespreek het telefonisch via
coördinator backoffice Gwendolyn Pronk, tel. 071-527 51 44.
Wie goed doet goed ontmoet
De nieuwe schenkingsregeling van de belastingdienst ten aanzien van
ANBI-stichtingen brengt met zich mee dat u sinds januari 2014 zonder
minimum-drempel uw gift van de belasting af kunt trekken. In tegenstelling
tot voorgaande jaren is hiervoor geen notarieel document meer nodig. Een
overkomst ‘Periodieke gift in geld’ met de Stichting Vrienden is
voldoende. In deze overeenkomst spreekt u de intentie uit voor 5 jaar of
langer adoptant te zijn. De stichting Vrienden van de Leidse Hortus is een
culturele ANBI, wat betekent dat u een bedrag ter waarde van 125% van
uw gift mag aftrekken. Mocht u in het bovenstaande geïnteresseerd zijn,
laat het weten aan dr. Carel Wijffelman van de Vrienden van de Leidse
Hortus. Hij stuurt u dan wat meer info en de formulieren.
Hofdijck 19, 2341 NA Oegstgeest, tel. 071-517 27 35, Carelw@ziggo.nl.
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TWEE LEIDSE BOTANICI MET EEN BUITEN IN OEGSTGEEST

‘Neem drie dagen voor volle maan poedertje A’ schreef Boerhaave in 1731
aan zijn vriend Bassand. Het poedertje moest helpen bij constipatie, er zat
scammonia in, hars uit de wortel van Convolvulus scammonia. Deze winde
groeide in de Hortus botanicus en zeer waarschijnlijk ook in de tuin van het
buiten van Boerhaave: Oud-Poelgeest. Rekening houden met de stand van
de maan was heel gewoon in die tijd, maar Boerhaave gaf ook moderne
adviezen: gematigd leven, niet te veel rood vlees eten, bewegen in de
buitenlucht.
Herman Boerhaave (1668-1738) werd in 1709 hoogleraar geneeskunde en
kruidkunde en tevens directeur van de Hortus. Hij was een groot
verzamelaar. In tien jaar tijd werd het aantal soorten in de Leidse Hortus
uitgebreid van 3700 tot 5846; er kon niets meer bij. Vanaf 1724 fungeerde
zijn buitenplaats als dependance van de
Hortus. Hij had Oud-Poelgeest speciaal
gekocht voor de grond. ‘Ik heb een tuin
gekocht’ schreef hij in 1724 aan Sherard;
er hoorde een huis met twintig kamers bij
(zie foto hiernaast).
Uitbreiding van de academietuin werd pas gerealiseerd tijdens het
directoraat van de opvolger van Boerhaave: Adriaan van Royen. Onder
diens leiding werd de oppervlakte vergroot van 2230 tot 7165 vierkante
meter. Er werden nieuwe broeikassen gebouwd, en de Oranjerie die wij nu
nog steeds kennen.
Van Royen had – net als Boerhaave – een buitenplaats in Oegstgeest:
Duinzigt, het huidige Bos van
Wijckerslooth. (zie foto hiernaast)
Hij genoot van de grote tuin, zijn ‘stille
wijkplaats op het land’, want ook hij
verzamelde exotische planten en bomen.
Zijn afscheidsrede Otium geeft een aardig
beeld van zijn verzameling. Hij heeft een
voorkeur voor ‘beukenblad, eikenbossen en pijnboomwoud’, maar is ook
22
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blij met plataan, linde, notenboom, tulpenboom en amberboom.
Boerhaave was erg tevreden met zijn verzameling op Oud-Poelgeest:
‘Nergens in de wereld kan men zoveel verschillende soorten bij elkaar zien
als in mijn eigen bomentuin.’
Over beide buitenplaatsen is onlangs een boek verschenen. Oud-Poelgeest
door Freek Lugt (een uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest, ISBN
978-90-812006-3-9), met hierin een hoofdstuk over het kasteelpark door
bioloog Margreet Wesseling. Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest door
Margreet Wesseling (Primavera Pers Leiden, ISBN 978-90-5997-172-1).
Warm aanbevolen.
Margreet Wesseling
De Academie Tuyn
te Leiden in 1725.
De tuinen van
Boerhaave en Van
Royen zagen er
vermoedelijk net zo
uit. [kopergravure,
ELO PV 13518]
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BOMEN VAN BOERHAAVE: DE PLUIM-ES IN DE HORTUS
De meeste Vrienden weten wel dat we ‘Siebold-bomen’ in de Leidse
Hortus hebben, maar wist u ook dat er in vroeger tijden een zogenaamde
‘boom van Boerhaave’ in de Hortus heeft gestaan? In het boek “De Leidse
Hortus” van Karstens & Kleibrink (1982) staat de boom van Boerhaave
vermeld, maar is deze boom werkelijk door Boerhaave gezaaid of geënt,
zoals Von Siebold zijn bomen ook zelf uit Japan heeft meegebracht? In dit
artikel nemen de geschiedenis van deze boom eens onder de loep.
De boom van Boerhaave was een exemplaar van de Pluim-es (Fraxinus
ornus), ook wel Manna-es genoemd, geënt op een onderstam van de
Gewone es (Fraxinus excelsior). Prof. C.G.C. Reinwardt (1773-1854), die
van 1823 tot 1845 prefect van de Hortus was, heeft er in 1845 zelfs een
apart artikel aan gewijd. Daarin staat ook een afbeelding van deze boom,
die eigenlijk weinig fraai van vorm was en een flinke tumor op de stam had
(zie afbeelding). Bovendien had de boom toentertijd een flinke holte in de
stam ten gevolge van ernstige stamrot.
In de hortuscatalogus uit 1687 van prefect Paulus Hermann is de Pluim-es
nog niet te vinden; op p. 261 van dit werk worden alleen Fraxinus excelsior
en F. Alepensis vermeld. De soort komt echter wel voor in de catalogus van
Boerhaave uit 1710 (p. 237, als Fraxinus florifera Botryoïdes). Als het
desbetreffende exemplaar door Boerhaave verworven zou zijn, dan zou dit
gebeurd moeten zijn in de korte periode sinds februari 1709 toen Boerhaave
prefect werd. Die kans is erg klein. Het is veel waarschijnlijker dat dit
exemplaar na 1687 verworven is door Paulus Hermann of door diens
opvolger Petrus Hotton, want tussen 1686 en 1710 was het aantal ‘soorten’
in de Hortus reeds toegenomen van 3029 naar 3700.
De Pluim-es komt ook voor in de catalogus van Boerhaave uit 1720 (p.
172), namelijk als Fraxinus humilior sive altera Theophrasti, minore et
tenuiore folio. Dit zou om hetzelfde exemplaar kunnen gaan als in 1710,
maar ook om een nieuw exemplaar. Blijkens zijn Index seminum satorum
(1712-1727) ontving Boerhaave op 11 maart 1717 van prof. Guiseppe
Monti, prefect van de hortus in Bologna, een brief vergezeld van een aantal
24
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boeken en meer dan 100 bijzondere zaden. Onder die zaden bevond zich
materiaal van de Pluim-es (onder de naam Fraxinus florifera botryoïdes),
dat op 20 maart 1717 in de Hortus is uitgezaaid. Of dit zaad goed ontkiemd
is en of het bovenste deel van het ontstane boompje na een paar jaar door
Boerhaave geënt is op de onderstam van een gewone es? Niemand weet
het, maar in principe kan dit zeker gebeurd zijn.
Volgens Reinwardt kon de ‘boom van Boerhaave’ onmogelijk dateren van
vóór 1737, en wel op grond van zijn standplaats. De boom stond namelijk
aan de westzijde van de Binnenvestgracht, ongeveer op de plaats van het
westelijke uiteinde van het in
1908 geopende Botanisch
Laboratorium. Deze plek
maakt deel uit van het
tuingedeelte dat in 1736,
tijdens het prefectschap van
Boerhaave’s opvolger Adriaan
van Roijen, bij de Hortus
gevoegd is. Boerhaave
overleed op 23 september
1738, dus vermoedelijk heeft
hij nog wel iets van de
toenmalige tuinuitbreiding
meegemaakt, maar niet als
prefect. De plaats van de
‘boom van Boerhaave’ valt
ook af te leiden uit het verzoek
dat prof. W.H. de Vriese op 8
december 1846 aan het
College van Curatoren van de
universiteit deed om ‘de hooge
en dikke muur, welken den
ouden van den nieuwen
De pluim-es zoals hij er in 1845 uitzag
Akademietuin afscheidt, te
rekenen van de plaats waar de dusgenaamde ‘boom van
Vriendennieuws april 2015
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Boerhaave’ staat, tot aan de plaats waar de buitenkasten aanvangen’ af te
breken. De muur rondom de hortusuitbreiding van 1736 was bij de grote
uitbreiding van 1816 dus niet afgebroken.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de in 1710 dan wel in 1720
vermelde pluim-es omstreeks 1736 of later naar het nieuwe tuingedeelte
verplaatst is. Uit de hortuscatalogus met bijbehorende plattegrond (uit
1739) die Van Roijen heeft uitgegeven in 1740, kort na de
hortusuitbreiding van 1736, blijkt dat de Pluim-es als soort toentertijd wel
in de Hortus vertegenwoordigd was. Hij wordt vermeld onder de namen
Fraxinus floribus completis en Ornus vulgaris (de Linneaanse naam
Fraxinus ornus dateert pas van 1753). Deze en andere Olijfachtigen, die
wegens het bezit van slechts twee meeldraden tot de klasse der
Oligantherae gerekend werden, stonden echter in een zevental
bloembedden (op de plattegrond uit 1739 aangeduid met nummer 16; zie
afbeelding) in het noordelijke deel van de voortuin; heel misschien (ook) in
het toenmalige arboretum, achterin in het nieuwe tuingedeelte, nabij de
Dadelpruim. Er bestaat in echter geen enkele aanwijzing dat er in 1740 al
een Pluim-es op de bewuste plek aan de westzijde van de Binnenvestgracht
stond. Latere catalogi met standplaatsinformatie ontbreken helaas. Er is
zelfs reden om aan te nemen dat de Pluim-es daar 70 jaar later ook nog niet
stond. De symmetrische tuinaanleg uit 1736 is namelijk pas gewijzigd
omstreeks1816, toen de Hortus aanzienlijk werd vergroot en de gehele
Hortus werd aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Dat de Pluim-es
inderdaad verplaatst is, blijkt zowaar uit het genoemde artikel uit 1845 van
Reinwardt zelf, waarin deze schrijft dat de ‘boom van Boerhaave’ in
januari 1813 van standplaats veranderd is. “Om het toen fraaije gewas te
behouden, werd besloten, den boom, met behoud eener groote kluit gronds
te verplanten, en naar de plaats, waar dezelve nu staat, over te brengen,
hetgeen dan ook niet zonder veel moeite geschied is. De grond werd
rondom den boom op genoegzamen afstand van den stam uitgegraven, en
daarna door middel van kaapstanders enz. opgeligt en vervolgens
verplaatst.
Het stuk gronds, waarin de wortelen van den boom onbeschadigd bleven
vast zitten, werd berekend eene zwaarte van 12.000 Ned. Ponden te
bedragen”. Hoe is het mogelijk dat Reinwardt zelf geen verband gelegd
26
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heeft tussen deze verplaatste boom en de Pluim-es of -essen die in 1740 in
de voortuin stonden en die zeker van Boerhaave konden zijn? Of wist hij
toevallig waar de verplante boom vóór 1813 stond, terwijl hij toen nog niet
in Leiden woonde en werkte?

Gedeelte van de plattegrond van de Hortus uit 1739.
De 7 bloembedden met Oligantherae in de voortuin zijn omlijnd
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In de herfst van 1817 werd de Hortus bezocht door de Schot dr. Patrick
Neill, die als lid van een afvaardiging van de Caledonian Horticultural
Society een toer maakte langs een aantal tuinen in Nederland, Vlaanderen
en Noord-Frankrijk om ideeën op te doen voor een nieuwe hortus in
Schotland. Voorzover bekend is hij de eerste geweest die de geënte es
betiteld heeft als ‘Boerhaave tree’, namelijk in zijn in 1823 verschenen
reisverslag. Dit zal hem ongetwijfeld door de toenmalige prefect prof.
Sebald Justinus Brugmans – die de Pluim-es in 1813 heeft laten verplaatsen
– of een andere hortusmedewerker verteld zijn. Daarmee is dit een oudere
getuigenis dan de bewering van Reinwardt uit 1845 dat de geënte es
onmogelijk van Boerhaave kan zijn.
Was de boom in 1817 nog gezond, in 1845 was de onderstam bijna geheel
vermolmd, zodat de deels holle bovenstam gestut moest worden. Curieus is
dat uit het vermolmde gedeelte van de stam twee soorten paddenstoelen
groeiden: uit de ornus groeide de Zwavelzwam, uit de onderstam de
Zadelzwam, die een voorkeur heeft voor de Gewone es. Uiteindelijk is de
boom in 1847 gekapt.
Kortom, het is heel goed mogelijk dat de ‘Pluim-es van Boerhaave’
inderdaad door Boerhaave zelf gezaaid en geënt was. De boom moet dan
wel één of meer malen verplaatst zijn, maar dat is dus gebeurd.
Waarschijnlijk is deze boom – of althans de bovenstam – uiteindelijk 130
jaar oud geworden.
Jan Hengstmengel
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Fonds 1818 Minibieb
Aan het Tuinhuisje is een houten
kastje opgehangen met een glazen
deurtje. Bezoekers kunnen uit deze
Fonds 1818 Minibieb boeken
pakken om in de tuin te lezen, om
mee naar huis te nemen, om te
ruilen met eigen boeken - natuurlijk proberen we zoveel mogelijk boeken
over bloemen en planten in het kastje te zetten. Minibieb1818 was een
programma van Fonds1818, om te stimuleren dat er in hun
werkgebied/regio een groot aantal minibiebs in de openbare ruimte zou
komen. De Hortus heeft zo’n leuk boekenhuisje aangevraagd. Inmiddels is
het geschilderd en hangt het aan de buitenmuur van het Tuinhuisje.
Hortusbezoekers kunnen een boek (natuurlijk over planten en tuinen)
meenemen om in de tuin te lezen, maar houden of ruilen mag ook. De
Fonds 1818 Minibieb is een van de 260 Minibiebs die dankzij het fonds een
plekje krijgen of hebben gekregen. Kom genieten van de zon en van het
boekenaanbod! Zie www.minibieb.nl voor een minibieb in je eigen buurt.
Paul Keßler onderscheiden met Universiteitspenning
Hortus-prefect Paul Keßler ontving op zijn
jubileumreceptie de Universiteitspenning
van de Universiteit Leiden. Als directeur
bracht hij de uitgebreide en gerenoveerde
Hortus tot volle bloei. Willem te Beest,
vicevoorzitter van het college van bestuur,
sprak tijdens de jubileumreceptie op 9 maart
zijn grote waardering uit voor de
verdiensten van Keßler en trok de parallel
met Clusius.
De Duitse botanicus, dit jaar 25 jaar in
dienst van de Leidse universiteit, leidt

Foto: Petra Sonius
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sinds 2006 de oudste botanische tuin van West-Europa.
De Universiteitspenning bestaat sinds 1958 en is een blijk van waardering
voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Leidse universiteit.
Gezamenlijke tentoonstelling in 24 botanische tuinen
De kleine tentoonstelling ‘Beschermde Planten’ gaat op 22 mei van start in
de Leidse Hortus, en in nog 23 botanische tuinen en arboreta in Nederland.
De tuinen werken samen in het project ‘Planten voor de toekomst’. Elke
tuin heeft tien bedreigde planten uit de eigen collectie geselecteerd en
brengt die soorten met behulp van een rode (schilderij)lijst extra voor het
voetlicht. De 24 botanische tuinen zijn aangesloten zijn bij de Nederlandse
Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT).
Voor de Hortus is
het onderwerp
aanleiding om de
biotoopbakken, de
ovale bakken met
inheemse flora op
het
Sterrewachtterrein, onder de aandacht te brengen en vanaf 22 mei van meer
informatie te voorzien. De Vrienden hebben hiervoor een financiële
bijdrage beschikbaar gesteld.
Met Arend de diepte in
Arend Wakker heeft voor het komende seizoen twee activiteiten op het
programma. Op 7, 14, 21 en 28 juni vertelt hij over de evolutie in het
plantenrijk. Als het over evolutie gaat, staat meestal de wording van het
dierlijke leven en van de mens centraal. De collectie van de Leidse Hortus
is bij uitstek geschikt om nu eens het verhaal van de plantenevolutie te
vertellen. In vier lessen wordt de evolutiegeschiedenis behandeld aan de
hand van de bomen en planten in de kassen en tuin. Alleen als serie van
vier te volgen. Steeds van 10.00-13.00 uur. Deelname aan de serie van vier
ochtenden kost € 70,- exclusief entree.
Tussen 8 juli en 12 augustus geeft Arend de Hortus Zomercolleges ‘De
ontdekking van de planten’. In zes woensdagavonden leidt hij u door de
30
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historie van mens en plant. Na een inleiding van anderhalf uur gaat u met
Arend de tuin in om een aantal besproken planten in het echt te kunnen
bekijken. Van 19.30 - 21.45 uur. Serie van 6 colleges en rondleidingen: 8
juli: Planten uit het oerwoud; 15 juli: De eerste landbouw; 22 juli: De
oudste tuinen; 29 juli: Medicinale planten; 5 augustus: De opkomst van de
wetenschap en de industrie; 12 augustus: Het belang van botanie in de
moderne wereld. Prijs voor de hele serie € 85,-, inclusief een kopje koffie
of thee; prijs voor een afzonderlijk college € 17,50. Graag aanmelden via
het inschrijfformulier op de Hortus website.
Beide activiteiten werden al eens eerder georganiseerd en worden nu
wegens succes herhaald.

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag 2014 staat inmiddels
online. Geniet met dit kleurige
jaarverslag nog even na van 2014 en
verbaas u over wat er allemaal in die
12 maanden gebeurd is. Zie
www.hortusleiden.nl onder
Organisatie
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BEELDEN IN LEIDEN: LINDA NIEUWSTAD

Monumentale bloemstillevens
Van kunstenares Linda Nieuwstad (1974) zijn tijdens de tentoonstelling
Beelden in Leiden twee werken te zien in de Hortus.
Van 13 mei t/m 2 augustus 2015 vindt de tentoonstelling Beelden in Leiden
plaats. De hoofdlocatie is zoals gebruikelijk de Hooglandse Kerkgracht,
maar ter ere van het Hortus-jubileum kreeg deze editie het thema
‘Botanica’ en zijn er ook in de Hortus enkele beelden te zien.
Stichting Beelden in Leiden wil
beginnende kunstenaars zo goed
mogelijk ondersteunen bij de
uitoefening van hun
beroepspraktijk. In de Hortus
wordt een aantal kleinere werken
van jonge kunstenaars getoond.
De kunstenaars laten zich
inspireren door de
vormenrijkdom van de
plantenwereld, maar niets is
verplicht, zij krijgen alle ruimte
om de opdracht naar eigen
artistieke inzichten in te vullen.
Masterclass
Linda Nieuwstad is geen
beginnend kunstenaar maar al
een gevestigde naam. In 2012
was ze zelf deelnemer aan de
eerste editie van Beelden in
Leiden. Aangezien zij zich laat
Het werk Flores arte compositie
inspireren door geschilderde
(2011) is mede mogelijk gemaakt door
bloemstillevens uit de 17de en
het LUMC. Foto Gert Jan van Rooij.
18de eeuw, die zonder de
voorbeelden uit de collectie van botanische tuinen ondenkbaar zouden zijn,
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is het zeer toepasselijk dat de organisatie haar nu weer betrekt. Zij geeft de
kunstenaars een masterclass waarbij zij haar jongere collega’s vertelt over
haar beroepspraktijk. Aan de hand van een recentelijk door haar
uitgevoerde opdracht legt ze uit wat een dergelijke opdracht met zich
meebrengt en wat er voor nodig is deze tot een goed einde te brengen. De
exposanten brachten een bezoek aan het atelier van Nieuwstad en kregen de
gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook in aanloop naar de
tentoonstelling was zij als vraagbaak beschikbaar voor de exposanten. Het
was zeker niet de bedoeling dat haar kunst de jongeren tot voorbeeld dient.
Weelderig
Nieuwstad heeft naam gemaakt met van weelderige, monumentale
bloemstillevens op groot formaat, gemaakt van onder meer kunststof,
textiel en staal. Bloemenschilders als Jan van Huysum (1682-1749) en
Rachel Ruysch (1664-1750) inspireerden haar. Net als in de oude
bloemstillevens zijn bloemen bij elkaar gebracht die in werkelijkheid nooit
tegelijkertijd bloeien. Voor de bloemenschilders was de symboliek van de
afzonderlijke bloemen van belang. Voor Nieuwstad gaat het meer om de
algemene betekenis van een bloemstuk als blijk van vreugde of medeleven;
als samenspel van schoonheid en kwetsbaarheid. Nieuwstads bloemstukken
zijn niet precies hetzelfde als een bepaald schilderij, wel beperkt ze zich tot
de bloemen die favoriet waren bij een bepaalde schilder. Na afloop van
haar studie aan de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Enschede, van
2001 tot 2005, won Linda Nieuwstad de kunstprijs AanZet! voor startende
kunstenaars uit Overijssel en Gelderland. Van 2005 tot 2007 bezocht zij het
Sandberg Instituut in Amsterdam. Sinds 2004 is haar werk regelmatig te
zien op tentoonstellingen verspreid over heel Nederland. Nieuwstad woont
en werkt in Utrecht.
Wie de Wintertuin inwandelt wordt komende zomer verrast door een van
haar monumentale bloemstukken. Een wandeling door de tuin eindigt bij
een tweede reusachtige toef bloemen. Bij het schrijven van deze tekst stond
de definitieve plek nog niet vast maar vermoedelijk vindt u dit kunstwerk in
de Sterrewachttuin, en dat van de jonge kunstenaars langs de Witte Singel.
Hanneke Jelles
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PROGRAMMA MEI-AUGUSTUS
Mei
8 mei-9mei
9 mei
10 mei
13-16 mei
13 mei-2 aug
14 mei
17 mei
22 mei-25 sep
24, 25 mei
30 mei

Plantenmarkt
Vriendendag (zie de bijgevoegde uitnodiging)
Zondagrondleiding Verfplanten door Karla Roseboom
Textielfestival (zie elders in dit Vriendennieuws)
Beelden In Leiden (zie elders in dit Vriendennieuws)
Hemelvaart en Polderdag
Fotocursus ‘Planten van dichtbij’ door Hans Clauzing
‘Bescherm de planten!’(zie elders in dit Vriendennieuws)
Hofjesconcerten
Museumnacht Leiden, thema Sensatie

Foto Wim Sonius
Juni
7,14,21,28 juni Evolutiecursus Arend Wakker
(zie elders in dit Vriendennieuws)
11 jun-20 sep Expositie Universiteitsbibliotheek
‘425 jaar Hortus botanicus Leiden’
12 juni
Lezing Aquaponic
16,18,20 juni Rondleiding ‘De Vic en andere waterplanten’
om 11.00 uur, 20 juni bovendien om 15.00 uur,
in het kader van de Nationale Tuinweek
14 juni
Zondagwandeling Kunst in de Hortus door Hanneke Jelles
19 juni
Speedo Swim-in Leiden
21 juni
Midzomernachtfeest
27 juni
Fotoworkshop H. Clauzing ‘Licht en kleur van de zomer’

34

Vriendennieuws april 2015

Juli
1 juli
1 juli-31 aug

11,12 juli
12 juli
27-31 juli
29 juli

Woensdagavondopenstelling, lezing Kuipplanten Art Vogel
Donderdagen in juli en augustus inlooprondleidingen
om 11.00 uur (Engels) en 13.30 uur (Nederlands)
Woensdagavondopenstelling
avondrondleiding kuipplanten door Art Vogel
Hortus Zomercolleges ‘De ontdekking van de planten’ door
Arend Wakker (zie elders in dit Vriendennieuws)
Open Imkerij Dagen
Zondagrondleiding De bijen van Cluyt door Fred Weber
Zomercursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs
Woensdagavondopenstelling en Hortus Festival

Augustus
5 aug
9 aug
9 aug
12 aug
19 aug
26 aug
26 aug

Woensdagavondopenstelling en Hortus Festival
Zondagrondleiding Kuipplanten door Art Vogel
Lezing Oranjerievereniging over citrus
Woensdagavondopenstelling en Hortus Festival
Woensdagavondopenstelling en Hortus Festival
Kinderworkshop Hortus Festival
Woensdagavondopenstelling en Hortus Festival

8 juli
8 juli-12 aug

Jaarprogramma 2015
Kijk voor de uitgebreide actuele agenda op www.hortusleiden.nl
Voor alle activiteiten behalve de Zondagwandelingen geldt:
aanmelden via www.hortusleiden.nl, tenzij anders aangegeven. Voor de
Zondagwandelingen hoeft u zich niet aan te melden.
Hortus botanicus Leiden
Rapenburg 73, 2311 GJ
Leiden
hortus@hortus.leidenuniv.nl
www.hortusleiden.nl

Openingstijden
1 april – 31 oktober
dagelijks ook feestdagen 10-18 uur
1 november – 31 maart
dinsdag – zondag
10-16 uur
maandag gesloten
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Stichting “Vrienden van de Leidse Hortus”
Bestuur
Dhr. John van Ruiten
Voorzitter
Mw. Mia Buma
1e Secretaris
Mw. Adri Mulder
2e Secretaris
Dhr. A.D. van Zijp
Penningmeester
071 - 5140331
Dhr.. Dirk Ligtenberg
Public relations en projecten
Tot 1 mei in functie
Dhr. Kees. Langeveld
Dhr. Bob Lodder
Mw. Lies. Rookhuizen
Dhr. Ton van Zijp
Mw. Marleen van 't Oever
Dhr. Carel. Wijffelman
Contact
E-mailadres
Postadres

Voorzitter
06-29 222 225
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
071 - 5140331
Communicatie en PR
Adoptie

hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl
Postbus 9500 2300 RA Leiden

Donaties
NL68 INGB 0003 9138 13
bij minimaal € 20,00: Hortusjaarkaart voor een Vriend met 1 gast
Website: www.hortusleiden.nl/index.php/vrienden
De Hortusjaarkaart is geldig van 1 mei t/m 30 april
Bomenadoptie
Voor informatie over te adopteren planten: mail Paul Keßler
(p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl), of bel via coördinator backoffice
Gwendolyn Pronk, tel. 071-527 51 44.
Redactie “Vriendennieuws”
Hanneke Jelles, Carla Teune, Rogier van Vugt, Kees Langeveld,
Annemarie Broersma
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