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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste Hortusvrienden
Bijzonder mooie herfstkleuren buiten terwijl ik begin november dit stuk
schrijf. Het jaar loopt ten einde. De natuur maakt zich op voor de winter
(zou die nog weer eens een keer komen?). Ik ben benieuwd of ook de
bomen in onze tuin die van de zomerstorm zo geleden hebben in het
voorjaar weer goed de groei gaan hervatten.
Ook de activiteitenkalender rondom Hortus 425 jaar scheurt gaandeweg het
laatste blaadje af. Wat een geweldig jaar is het geweest. Wat een grote
hoeveelheid bijzondere activiteiten hebben we mogen beleven. Veel
Vrienden hebben deelgenomen aan die aaneenschakeling van mooie
presentaties, tentoonstellingen, muzikale omlijstingen, lezingen: te veel om
op te noemen. Bijzonder was zeker ook de AquaHortus. Meer dan vissen
met kleurige kikkers, wandelende takken, schildpadden, reptielen, slangen:
fauna en flora bijeen in een unieke setting.
De Chinese kruidentuin, waaraan jullie als vrienden ook jullie steentje
hebben bijgedragen, is gaandeweg het jaar beplant en gevuld geraakt. Van
de wat kale bamboestokken en stenen naar een sfeervolle plaats met heel
bijzonder gewassen en interessante informatie. Dat wordt een heel mooie
plek om even op adem te komen! Vanaf deze plaats wil ik graag als
voorzitter van de Vrienden een heel groot woord van dank uitspreken aan al
degenen (medewerkers, vrijwilligers, exposanten, ondersteuners, artiesten
etc.) die bijdragen hebben geleverd om dit jubileumjaar tot het succes te
maken dat het is geweest. Het lijkt vaak zo gewoon als je ergens komt en
het is goed voor elkaar en het ziet er pico bello verzorgd uit. Maar daar is
wel heel veel werk voor verzet! Compliment.
Ook kijken we nu alvast wat vooruit naar 2016. In dat jaar staat de band
tussen Nederland en Japan als thema in de Hortus op de rol. Meer in het
bijzonder de bijdrage die Von Siebold heeft gegeven aan oa. de
uitwisseling van plantenmateriaal met het land van de rijzende zon. Het
voorjaar wordt dus Japans gekleurd!
Het bestuur van de Vrienden is op diverse fronten actief. Zo zijn we in
overleg met de directie van de Hortus over de plannen voor de komende
jaren. Het meerjarenplan dat in de maak is, schuwt de ambities niet. Het
bezoekersaantal blijft groeien en de verwachting is dat dit door zal zetten.
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De huidige entree naar onze Hortus kan alle bezoekers eigenlijk niet goed
verwerken en er wordt nagedacht over een vernieuwing van het
‘entreegebied’, met ook de daarbij benodigde voorzieningen. Gedacht
wordt over een opzet die goed aansluit bij de uitdaging om in het nieuw te
ontwikkelen Singelpark Leiden een centrale plaats in te nemen en de
bezoeker aan dat Singelpark op een natuurlijke wijze de Hortus binnen te
kunnen loodsen. De Vrienden willen de Hortus uiteraard helpen om de
voor dat plan benodigde investering binnen een jaar rond te krijgen.
Ongetwijfeld gaat u over die plannen nog meer horen/lezen in het komende
jaar.
In oktober mochten wij als Vriendengroep onze 2000ste donateur/vriend
welkom heten: voorwaar een mooie mijlpaal. Het is telkens interessant te
lezen en te weten wat er bij adoptanten, vrienden of reguliere bezoekers in
de Hortus zo aanspreekt. Dat is een onderwerp dat ons bezighoudt. Wij zijn
als bestuur in de weer om via een enquête in de komende maanden beter in
beeld te krijgen wat het is dat u zo aanspreekt in de Hortus; u als Vriend
ook beter te leren kennen; mogelijk ook enige aanvullende informatie van u
te krijgen over uw achtergrond en specifieke belangstelling; en uw
eventuele wensen als het om onze communicatie, contributie, etc. gaat. Ik
nodig u van harte uit om aan die enquête deel te nemen.
Tenslotte ook nog een meer formeel puntje. Met ingang van 2016 is het
contributie/donatie jaar gelijk aan een kalenderjaar. Voor een donatie van
minimaal € 25 (meer mag ook!) krijgt u de mogelijkheid om met uw
Hortusjaarkaart met een gast/familielid (zo vaak u maar wilt!) de Hortus te
bezoeken.
Namens het bestuur van de Vrienden van de
Leidse Hortus wens ik u allen een gezond en
bloeiend 2016 toe. Wij hopen u regelmatig te
ontmoeten!
John van Ruiten
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2000 VRIENDEN VAN DE HORTUS
In oktober is de 2000ste Vriend van de Hortus
geregistreerd, een belangrijke mijlpaal!
De 2000ste, Marie-Louïse Leijh-Smit, is Vriend
Foto: Adri Mulder
geworden toen ze onlangs met haar dochters van
twee jaar en bijna drie maanden oud ’s ochtends vroeg de Hortus bezocht:
“We wonen in de binnenstad van Leiden (zonder tuin) en in de Hortus
kunnen we even ontsnappen aan de drukte en genieten van de bomen en
planten. Mijn oudste dochter vond het leuk om eikels en kastanjes te
zoeken en naar de bloemen te kijken. De jongste lag heerlijk te slapen.”
Natuurlijk kon dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij gaan. Op
vrijdagmiddag 30 oktober kwam Marie-Louise met haar man, kinderen,
opa’s en oma’s en een paar vrienden naar de Hortus voor een privé
rondleiding. Erg leuk, drie generaties met vier kleine kindertjes, hun ouders
en de grootouders van de familie Leij. Fred Weber, imker en rondleider van
de Hortus, maakte er voor iedereen een feestje van met zijn interessante
verhalen over planten, bomen en vissen, terwijl hij de markante
geschiedenis van de Hortus uiteraard ook niet onbelicht liet. De kinderen
vonden de karpers in de vijver en de axolotls nog het mooist! Het stralende
weer, ook al was het laat in het seizoen, droeg ook zeer bij tot de
feestvreugde. Tot slot hebben we met z’n allen nog genoten van een
drankje en een jubileumgebakje in het Clusius Café. Al met al is ons 2000ste
lid op gepaste wijze binnengehaald!
Adri Mulder

Foto’s: Stefanie uit de Boogaard
4
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JAAROVERZICHT DOOR HANS ADEMA
Enkele opvallende zaken in de Leidse Hortus 2015
Paddenstoelen
In één van de kassen waren eind 2014 rare sprieterige houtzwammen
opgekomen op een boomstammetje waarin elfenbankjes werden geënt. De
paddenstoelen deden mij aan de gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum)
denken. Ik had ze aanvankelijk ook als zodanig gedetermineerd, maar dat
zinde me niet. Ze leken er wel op, maar
degene die ik uit de
Waterleidingduinen ken, zien er heel
anders uit. Via enkele boeken zoals
Edible and Poisonous Mushrooms of
the World, Fungi of Japan en
internetsites kwam ik er achter dat het
een Reishi-soort was en wel
Ganoderma multipileum. Deze vormt
Reishi
meerdere hoedjes per steel, bij het
Hortus exemplaar weliswaar anderhalve. Reishi ( Ganoderma lucidum s.l.,
in de wijde zin van het woord) wordt wereldwijd gekweekt voor medicinale
doeleinden, ook in Nederland. De vestiging in de Hortus was echter
spontaan. Dit is niet eerder in ons land voorgekomen, maar het betreft wel
een exoot. Hij komt dus niet in de Verspreidingsatlas of bij de bijzondere
vondsten op de site van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Net op
het moment dat Rogier op het punt stond hem weg te gooien, bezocht ik
met een enthousiaste liefhebber de tuin. Deze was heel blij met het
stammetje met de zwammen dat hij van Rogier mocht mee nemen!
Op 4 januari stond op het notenveld een halve heksenkring van de
paarssteelschijnridder (Lepista saeva). Dit is een grote ridderzwam die in
jonge toestand een opvallende paarse kleur op de steel heeft. Het is een
echte wintersoort, die pas bij strenge vorst verdwijnt. Net als bij het
weidekringzwammetje is de heksenkring van de paddenstoel nog te zien als
er geen vruchtlichamen zijn. Het gras waar de kring groeit, is opvallend
vettig groen. De kring is zodoende zo goed als het hele jaar zichtbaar!
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Het heeft even geduurd voor ik ze
zag, later dan in andere jaren, maar
vanaf 16 maart waren er weer volop
elzenkatjesmummiekelkjes (past dit
op het scrabblebord?) te zien achter
de kassen aan de Witte Singel.
Het elzenkatjesmummiekelkje
Elzenkatjesmummiekelkje
(Ciboria amentacea) is een heel
klein bekerzwammetje dat in het vroege voorjaar op mannelijke elzenkatjes
van het voorgaande jaar groeit. De bekerzwammetjes zijn moeilijk te
vinden, maar zie je ze eenmaal, dan blijf je ze zien. Er is een nauw
verwante soort die op oude vrouwelijke katjes groeit, maar dat is een soort
van het late najaar. We hebben er afgelopen herfst tevergeefs naar gezocht.
Na de storm van 29 juli zag ik enkele bolletjes aan de voet van de Japanse
walnoot, die (bijna) het loodje gelegd heeft. De bolletjes leken precies
tulpenbollen. Het betrof het
tulpenbolstadium van de gekraagde
aardster (Geastrum triplex). Het
heeft tot eind oktober geduurd tot de
bollen zich ontplooiden. De
gekraagde aardster staat sinds jaar en
dag in de Hortus, maar dit was een
nieuwe plek.
Gekraagde aardster
In 2014 stonden er grote groepen van de krulzoom (Paxillus involutus)
onder de ceder bij de Oranjerie. Het viel me het hele najaar 2014, en nu in
2015 tot op de dag van vandaag, op dat ze niet verteren. In de loop van de
zomer van 2015 verschenen er verse krulzomen, naast de mummies van
vorig jaar. Nu staan de mummies van vorig jaar en die van dit jaar er nog.
Er zit blijkbaar in het strooisel van de ceder een stof (looistof?) die de
paddenstoel mummificeert. Ik heb dat geprobeerd te achterhalen, maar ik
kan er niets over vinden. Het is misschien de meest opmerkelijke
paddenstoelwaarneming van de afgelopen twee jaren, waar ik nog
uitgebreid onderzoek aan ga doen!
6
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Een heel bijzondere vondst was op
20 september de bruine
bosbekerzwam (Peziza
arvernensis) in een van de vakken
van het Systeem. Vanwege de
gelijkenis met een varkensoor
(Otidea) had ik hem eerst onder
die naam genoteerd. Ik heb de
soort onder de microscoop
onderzocht. De top van de
sporenvormige organen, de asci,
Krulzoom
verkleurde echter blauw in
Melzer’s reagens (Jodium tinctuur), dus was het in ieder geval een Peziza.
Insecten
Deze zomer zijn er opvallend veel bijzondere insecten in Nederland
waargenomen, opvallend meer dan andere jaren. Zo bezochten een
glasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis) en enkele kolibrievlinders
(Mecraglossum stellarum) deze zomer de tuin. De kolibrievlinders waren
dol op de rode spoorbloem en zoemden daar veelvuldig rond. Net als
kolibries kunnen ze in de lucht stilstaan als ze nectar drinken. De
kolibrievlinder heet ook wel meekrapvlinder, naar de waardplant van de
rups. Ik heb geprobeerd er foto’s van te maken, maar insectenfotografie is
een vak apart. Beide vlinders horen tot de familie der pijlstaarten, naar de
scherp lijkende, maar in werkelijkheid zachte stekel op het achterlijf van de
rups.
Op 11 juli opende ik de oude kast waar vorig jaar het hommelnest in
gestaan heeft. Dit bleek nu bewoond te zijn door wasmotten. Althans ik
ontdekte rupsen en poppen en wist niet direct wat het was, maar Hortus
imker Fred vertelde me de naam. Deze wasmotten kan je beter niet in je
bijenvolken hebben!
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Schelpdieren
Half juni werd er in de Witte Singel een zwemestafette gehouden. Om te
zorgen dat de zwemmers geen verwondingen zouden oplopen werd door
duikers al het grofvuil uit het traject gevist. Dat leverde veel vondsten op
van zoetwaterschelpen, zoals de exoten driehoeksmossel (Dreissena
polymorfa), quaggamossel (Dreissena bugensis), toegeknepen korfmossel
(Corbicula fluminalis) en Aziatische korfmossel (Corbicula fluminea). De
exoten komen in gigantische hoeveelheden voor. Vooral de Dreissenasoorten maken dankbaar gebruik van de vele fietswrakken en ander afval
op de bodem, die als het ware kunstmatige riffen vormen. Ondanks het feit
dat ze hier niet thuishoren hebben ze ook goede eigenschappen. Ze filteren
gigantische hoeveelheden water, waarbij ze een wezenlijk aandeel hebben
in het helder houden van het oppervlakte water.
Literatuur:
Chinery, M. (1987). Nieuwe insectengids (Thieme, Elsevier, Tirion)
Gittenberger, E., e.a. (1998). De Nederlandse Zoetwatermollusken (KNNV)
Hall, I, e.a. (2003). Edible and poisonous Mushrooms of the World (Timber
Press)
Imazeki, R. e.a. (1988). Fungi of Japan (Sheiba Daikon)
Hans Adema

Kunstmatig rif
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AQUAHORTUS: TOT OVER TIEN JAAR
Na jarenlange voorbereiding liep afgelopen september drie weken lang de
tentoonstelling AquaHortus. Tientallen verenigingen en zo’n 80
vrijwilligers zetten zich in om de tentoonstelling tot een succes te maken.
Niet alleen gedurende de drie weken van de show: de voorbereiding heeft
letterlijk jaren geduurd. Daardoor was het mogelijk veel materialen die
elders overtollig waren te verzamelen en te restaureren en bleef het budget
overzichtelijk. U moet nog tien jaar wachten op de volgende editie.
De tentoonstelling was zo groots opgezet ter ere van het 425-jarig bestaan
van de Hortus en het 85-jarige jubileum van de Leidse Aquarium en
Terrarium Vereniging ‘De Natuurvriend’. Het was de zeventiende keer dat
deze vereniging in de Hortus exposeert - de eerste tentoonstelling was in
1933.
Publiekslieveling
Voor de liefhebbers zwommen er allerlei bijzonderheden rond.
Publiekslieveling was met voorsprong Aaf Verkade, projectleider
Vissenmonitoring van de KNNV afdeling Leiden e.o.. Zij was regelmatig
stilletjes snorkelend in de Hortusvijver te vinden, bezig de karpers te
portretteren; of ging met de zaklamp op onderwater-safari met de
Hortusbezoekers. Steeds kwam ze met weer een mooie vangst uit de Leidse
grachten de ‘grachten-aquaria’ (compleet met weggegooide kassa en andere
onderwaterschatten) verrijken.
Houdini
Grootste ontsnappingskunstenaars waren de palingen. Eentje had al in de
loop van de tentoonstelling uit zijn aquarium weten te glippen maar kwam
op weg naar veilig water een van de Hortus-egels tegen. Diens ogen waren
groter dan zijn maag, want de egel ving de rappe aal maar liet hem
vervolgens liggen voor andere liefhebbers. Tuinbaas Theo Houthoff legde
de egel met buit vast en deze foto op facebook werd vele duizenden keren
gezien en leuk gevonden. Waarbij in de commentaren de publieke opinie
massaal aan de kant van de egel was.
Vriendennieuws februari 2016
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Egel met
paling
Na afloop van de tentoonstelling liet Aaf de resterende palingen los, mede
om waardering te vragen voor het feit dat het Hoogheemraadschap Rijnland
veel maatregelen heeft getroffen om vissen vrij baan te geven. Dankzij
vispassages kunnen de palingen naar zee zwemmen.

De ruim 400 aquaria en terraria die met haast militaire precisie waren
aangevoerd, zijn net zo gedisciplineerd weer afgevoerd. Aan het eind van
het jaar was er nog maar één verweesde bak in de Hortus te vinden, een
exemplaar dat zo zwaar was dat er speciaal transport geregeld moet
worden. Als u dit leest is ook dat laatste aquarium weg en is het vissenfeest
echt voorbij.

10
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CAMELLIA OPNIEUW ONTDEKT
Op 9 en 10 april 2016 staat de Hortus in het teken van camellia’s.
Liefhebbers tonen hun mooiste bloemen in de Oranjerie, er zijn lezingen en
er zijn camellia’s te koop. Het weekeind wordt georganiseerd in
samenwerking met de International Camellia Society (I.C.S.), afdeling
Benelux. Initiatiefnemer Wytze Hoekstra zette een aantal camelliawetenswaardigheden voor ons op papier, waaruit deze bloemlezing.
Camellia’s komen uit het verre oosten. In China, Japan en het voormalige
Indo-China werden ze al duizenden jaren gebruikt voor de productie van
thee (Camellia sinensis), olie (Camellia oleifera) en hout. Later werd de
camellia ook geliefd door de bloemen (Camellia japonica, Camellia
sasanqua, Camellia reticulata) en kreeg de plant in sommige landen een
symbolische functie.
Japan
In Japan heeft de camellia altijd een ereplaats onder de bloemen gehad. Het
Japanse volk werd geacht af te stammen van Amaterasu, de Godin van de
Zon, en de camellia was een van haar attributen. Het heiligdom van
Amaterasu in Ise is gelegen in een bos van camelliabomen en wordt tot de
dag van vandaag met grote zorg onderhouden. Wanneer in het verleden een
onbekende camellia werd gevonden werd dit beschouwd als een
godsgeschenk en de plant werd aangeboden aan de plaatselijke tempel.
Soms was de camellia zelfs voor de keizer bestemd, zoals de eerste met een
volledig witte bloem, die in de zevende eeuw aan keizer Temmu werd
aangeboden. Een korte tijd later werd de Camellia sinensis geïntroduceerd
door keizer Shomu en werd de theeceremonie ontwikkeld. Hout van
camelliabomen werd op grote schaal gebruikt voor het maken van
weefspoelen, speren, bogen en voor houtskool. Daarnaast werden en
worden de zaden gebruikt voor de productie van olie, voor de
voedingsindustrie en de cosmetische industrie.
In de Muromachi periode ( 1333-1568 ) ontstond de klassieke stijl van de
Japanse tuin. Zowel de Camellia japonica als de Camellia sasanqua
vonden een blijvende plaats in deze tuinen. De camellia werd een geliefde
bloem bij dichters en kunstenaars.
Vriendennieuws februari 2016
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Naar Europa
In Europa werden de eerste camellia’s in de zeventiende en achttiende
eeuw geïntroduceerd door ontdekkingsreizigers, handelslieden en geleerden
die terugkwamen uit het verre oosten. Aanvankelijk werden ze gekweekt
als kostbare zeldzame planten in de verwarmde kassen en serres van adel
en vorstenhuizen. In verschillende landen werden nieuwe cultivars
gekweekt en ontstond een camelliacultuur. Von Siebold nam in 1830, bij
zijn terugkeer uit Japan, een aantal planten mee, die zouden bijdragen aan
het grote succes van de camelliakwekers uit België. Japanse roos,
aristocratische roos en de koningin van de winterbloemen waren enkele
bijnamen die in de negentiende eeuw werden gegeven. Beroemd waren het
boek ‘Le dame aux camellias’ van Alexander Dumas jr. en de opera ‘La
Traviata’ van Giuseppe Verdi, waarin de camellia een rol speelde. De
bloem was zeer geliefd, niet alleen als plant voor serre en tuin, maar ook als
snijbloem en voor het maken van corsages ( voor de oud- en nieuwviering
van 1880 werden alleen in Parijs al meer dan 100.000 witte camellia’s
besteld).
Naam
De naam Camellia werd geïntroduceerd door Linnaeus (1707-1778), die
daarmee de Boheemse priester en botanicus Georg Joseph Kamel
(Camellus) eerde.
In het verleden werden indelingen vooral gemaakt op basis van
morfologische criteria. In de laatste decennia werden ook indelingen
gemaakt op basis van moleculaire studies. Waarschijnlijk zal in de
toekomst een nieuw taxonomisch systeem voor camellia worden
ontwikkeld op basis van beide criteria.
Vóór de tijd van Linnaeus gebruikte men in Japan de naam Tsubaki en in
China de naam Cha. De meeste camellia’s uit Japan en China kregen in
Europa een andere naam. Het is duidelijk dat herbenoeming vaak
verwarrend werkt. Zo werd Camellia japonica ‘Masayoshi’ bekend onder
de naam Camellia japonica ‘Donckelaeri’ in Europa, waarbij deze naam
ook op verschillende manieren werd gespeld ( ‘Doncklaeri’, ‘Donckelaari’,
‘Doncelari’, ‘Donckelarii’, ‘Donckelaerii’, ‘Dongkelarui’, enzovoorts).
12
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In het begin van de 20e eeuw raakte de camellia uit de gratie, maar sinds de
oprichting van de International Camellia Society in 1962 ontstond een
hernieuwde belangstelling, zowel voor de historische camellia’s als voor de
nieuwe cultivars en de recent ontdekte botanische soorten.
Tijdens het camelliaweekend van 9 en 10 april 2016 in de Hortus botanicus
te Leiden worden camellia’s tentoongesteld, verhalen verteld en de huidige
plaats van deze ondergewaardeerde plant toegelicht.

Afbeeldingen:
camellia’s uit de Flora Japonica, uitgegeven door Von Siebold.

Vriendennieuws februari 2016
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VON SIEBOLD EN DE PLANTEN UIT JAPAN
Philipp Franz Balthasar von Siebold studeerde geneeskunde aan de
universiteit van Würzburg in Duitsland. In 2016 is het 150 jaar geleden dat
hij overleed. Binnen en buiten Nederland wordt daar aandacht aan besteed,
op initiatief van de Hortus.
Von Siebold had geneeskunde gestudeerd; plantkunde was daarbij een
belangrijk onderwerp. Na zijn studie wilde hij meer van de wereld zien.
Nederland, met koloniën in Oost en West, bood die mogelijkheid. Von
Siebold werkte tussen 1823 en 1829 als arts op de Nederlandse handelspost
Deshima in Nagasaki, Japan.
Von Siebold kreeg ook de opdracht om uit te zoeken welke Japanse
producten voor de handel geschikt zouden zijn. Hij was onder de indruk
van de Japanse natuur en zag de economische waarde van prachtige, in het
Westen nog onbekende bloeiende planten. Heel veel tegenwoordig veel
gebruikte tuinplanten waren tweehonderd jaar geleden in West-Europa
nog volstrekt onbekend.

In Japan is Von Siebold een beroemdheid, maar in Nederland is hij veel
minder bekend. De Hortus heeft contact gezocht met andere botanische
tuinen, met de vraag of zij ook aandacht aan planten uit Japan zouden
willen besteden. Daar hebben vijf tuinen positief op gereageerd. Er komt
bovendien een tentoonstelling in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop, en
er komt een expositie over de Japanse planten van toenmalige hortulanus
Witte in de Oude UB in Leiden. Ook over de grens is de oproep goed
terechtgekomen: twee botanische tuinen en een museum in Duitsland
14
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besteden in 2016 extra aandacht aan Von Siebold. In België gebeurt dat
ook, maar dan vooral in het kader van 150 jaar diplomatieke betrekkingen
tussen België en Japan.
Boskoop
Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52-54, http://boomkwekerijmuseum.nl
• 26 mei-1 oktober 2016 Hydrangea’s, het recept voor een rijk
hortensiageslacht
Delft
Botanische Tuin TU Delft, Poortlandplein 6, www.botanischetuin.tudelft.nl
1 juni-31 okt 2016 Groene weelde uit Japan
Den Helder
Oranjerie De Groene Parel, Soembastraat 83, www.oranjeriedenhelder.nl
• 19 juni 2016 Japanse zondag
• 19-26 juni 2016 lelietentoonstelling:
Lelie in de kop
• permanent: grote Japanse tuin.
Hilversum
Pinetum Blijdenstein, Van der
Lindenlaan 125, www.pinetum.nl
• Aandacht voor de coniferen uit Japan;
meer dan 75% van de soorten uit Japan
zijn in het Pinetum aanwezig.
Picea torano
• 28 mei: markt Stoer in de Schaduw met Japans tintje
Leiden
Hortus botanicus Leiden
• 9 apr-10 apr 2016 Camellia opnieuw ontdekt, zie elders in dit
Vriendennieuws;
• 13 mei-15 juni 2016 Japanse verzamelplanten
• 13 mei-18 mei 2016 Japan & Von Siebold
Oude UB, Rapenburg 70-74,
bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/oude-ub.html
• medio 19 aug-4 nov 2016 Hortulanus Witte en de planten uit Japan
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Oudenbosch
Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch, Achter ‘t postkantoor 1,
www.arboretumoudenbosch.nl
• 1 apr-31 okt 2016 Japan
Rotterdam
Trompenburg Tuinen en Arboretum,
Honingerdijk 86,
www.trompenburg.nl
• Themawandelingen: 29 mei 2016
Wisteria-wandeling, 19 juni 2016
Hosta-wandeling
• 29 mei 2016 Japans verteltheater
Wisteria, topstuk op Trompenburg
• 3 juni-5 juni 2016 expositie Ikebana
• Workshops: 5 sept Sushi, 13 sept Ikebana
Activiteiten buiten Nederland
België, Kalmthout
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, www.arboretumkalmthout.be
• 25 mrt tot 1 mei 2016 kersenbloesem en voorjaarshaiku’s
• 1 apr tot 30 sept 2016 kusamono & bonsai in het bonsaiatelier
• 14-15 mei 2016 ikebana expo met thema wisteria
• 14-17 mei 2016 Symposium voor vakmensen over Wisteria
• 16 sept 2016: Japans maanfeest
Duitsland, Bonn
Botanische Gärten der Universität Bonn, Meckenheimer
Allee 171, http://www.botgart.uni-bonn.de
Duitsland, Würzburg
Botanischer Garten der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg, Julius-von-Sachs-Platz 4, www.bgw.uni-wuerzburg.de
Siebold-Museum, Frankfurter Straße 87, siebold-museum.byseum.de
Alle informatie is te vinden op de website van de Hortus, ook linkjes naar
de andere tuinen en musea.
16
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UIT DE CHINESE TUIN: HOUTTUYNIA
Nu de Chinese tuin officieel geopend is, zullen we in het Vriendennieuws
van tijd tot tijd aandacht besteden aan de soorten die u daar kunt vinden.
Het eerste plantenportret in deze reeks gaat over Houttuynia, in het
Nederlands ook wel Moerasanemoon genoemd. Op een afstand lijken de
witte bloemen inderdaad wel wat op anemonen, maar daar is het in de
verste verte geen familie van. Het is een verwant van de peperachtigen, uit
de orde van de Piperales.
Houttuynia
Houttuynia is een plantengeslacht met
slechts één soort, Houttuynia cordata.
Het geslacht is door Thunberg
vernoemd naar de Nederlandse arts
en bioloog Maarten Willem Houttuyn
(Hoorn, 1720 - Amsterdam, 1798).
Houttuyn studeerde medicijnen in
Leiden en verhuisde later naar
Amsterdam, waar hij een uitgeverij
oprichtte. Hij publiceerde onder meer
het 37-delige werk ‘Natuurlijke
Historie of uitvoerige Beschrijving
der Dieren, Planten en Mineraalen,
volgens het Samenstel van der Heer
Linnaeus’.
De plant
Houttuynia cordata komt van oorsprong voor in een gebied dat zich
uitstrekt van India, Zuid-China en Indo-China tot Japan. Inmiddels heeft de
soort zich ook gevestigd in delen van Australië en de Verenigde Staten. De
plant wordt zo’n 30 tot 40 cm hoog. Het blad is hartvormig, vandaar de
soortnaam ‘cordata’. Ze bloeit van juli tot september met een korte aar van
kleine bloempjes, die uitsteekt boven een krans van vier witte, opvallende
schutbladen (foto). In het gebied van herkomst – maar ook daarbuiten – kan
het een hinderlijk onkruid zijn, dat zich verspreidt via worteluitlopers.
Vriendennieuws februari 2016
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Als het blad gekneusd wordt, geeft het een nare geur af. Ik las daarover in
‘De wereld der planten’ dat die geur weleens moeilijkheden heeft gegeven.
Op Java meenden werklieden, die Houttuynia als onkruid moesten wieden,
te ruiken dat de plant ontsproten was aan het vlees en bloed van een man
die daar ter plaatse door een tijger verscheurd zou zijn. De letterlijke
vertaling van de Chinese naam, yúxīng cao, luidt overigens ‘fishy-smell
herb’ (kruid met een vislucht), en ook de Engelsen hebben het over
‘fishwort’ (viskruid).
Gebruik als groente
De geur heeft niet verhinderd dat de plant in Azië wordt gebruikt als
bladgroente en geneeskruid. Vooral in Vietnam wordt het als groente
gegeten. Het blad heeft een ongebruikelijke, visachtige smaak. Ook in India
wordt het plaatselijk gebruikt als groente, soms rauw in een salade, maar
ook gekookt in viscurry’s.
In het zuidwesten van
China (Sechuan, Yunnan)
eet men ook de wortels als
groente. Zo heeft Carla
Teune in China een vrouw
gefotografeerd die met een
mand vol Houttuyniawortels en –blad naar de
markt ging.
Foto: Carla Teune
Traditional Chinese medicine
Maar misschien waren die planten niet alleen bedoeld als groente.
Houttuynia is namelijk ook in gebruik als volksgeneesmiddel in de
traditionele Chinese geneeskunst. Men zegt dat het een urine-afdrijvende en
ontgiftende werking heeft. In de traditionele Chinese geneeskunst wordt het
toegepast bij longkwalen, zoals longontsteking, bloed ophoesten en pleuraeffusie (‘vocht achter de longen’). Het middel kan overigens ernstige
allergische reacties geven.
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Houttuynia als tuinplant
Houttuynia is heel geschikt als bodembedekker en doet het goed in de
halfschaduw. Cultivars met bont blad, zoals H. cordata ‘Chamaeleon’, zijn
echter het mooist als ze in de zon staan. Dan krijgen de bladeren een
prachtige rode tint, een verschijnsel dat we bij meer plantensoorten zien.
Zet de plant bij voorkeur in vochtige, humeuze grond. Zij kan zelfs in
ondiep water groeien, bijvoorbeeld aan de rand van een vijver. Het is een
taaie soort, die weliswaar als onkruid op het tropische eiland Java groeit,
maar toch bekend staat als volledig
winterhard.
Een kleine waarschuwing voor wie
Houttuynia in de eigen tuin wil planten:
het is een notoire woekeraar. Ik heb zelf
geen ervaring met deze plant, maar een
gewaarschuwd mens telt voor twee. Geef
ze de ruimte, of gebruik bijvoorbeeld
stevig worteldoek of liever nog een
diepe, ingegraven kuip om het terrein af
te bakenen en de uitlopers binnen de
perken te houden.
Literatuur o.a.
Wit, H.C.D. de (1963). De Wereld der
Planten (deel 1) (Gaade Den Haag)
Kees Langeveld
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ORANJERIE DE GROENE PAREL, DEN HELDER
Japanse Tuin ‘Ontmoeting der Stromen’
De Leidse Hortus is trots op haar Japanse tuin. Maar weinig mensen weten
dat in het Noord-Hollandse Den Helder tien jaar na de Leidse, opnieuw een
Japanse tuin is aangelegd door dezelfde ontwerpers. Deze tuin is groter dan
de Leidse en goed onderhouden. Alle reden om eens bij onze collega’s te
gaan kijken.
‘Ontmoeting der Stromen’ is de naam van de authentieke Japanse tuin die
in 2000 onder aanvoering van de Japanse professoren Nakamura en
Amasaki en de Nederlandse professor Wybe Kuitert is aangelegd. De naam
verwijst naar het samenkomen van de twee stromen die zich onder een brug
splitsen en in een vijver weer samenvoegen. Maar de naam heeft ook een
overdrachtelijke betekenis, met een verwijzing naar het Marsdiep waar de
Waddenzee en de Noordzee samenkomen. Ook kan een symbolische
betekenis worden ontleend: Een ontmoeting tussen de oosterse en de
westerse cultuur. De tuin is qua ontwerp onder meer geïnspireerd op een
berglandschappelijke tuin genaamd ‘Murin-an’ in Kyoto. Professor
Nakamura is de hoofdarchitect. Professor Amasaki is verantwoordelijk
voor de positionering van de stenen. Professor Kuitert heeft het
eindontwerp getekend. De
planten en bomen zijn
afkomstig van vele
specialistische kwekerijen
binnen en buiten Nederland. De
stenen waren oorspronkelijk
voor een groot deel bestemd
voor het beheer van de Helderse
zeedijk.

Ruig
De landschapsarchitecten maakten in oktober 1998 kennis met een herfstig
en stormachtig Den Helder. Ze toonden zich onder de indruk van de ruige
buitenomgeving van duinen, kust en dijk in combinatie met het verstilde
20
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binnengebiedje in het centrum van de stad. De opgedane inspiratie hebben
zij vervolgens verwerkt in het ontwerp en in de toepassing van materialen.
Zo kunt u de basaltblokken van de zeedijk terugzien, schelpenpaadjes en
een verbeelding van het Helderse strand. Het is een samengaan van
stijlkenmerken uit de Japanse tuinarchitectuur met typisch Nederlandse
landschapselementen. Daarmee is het een tuin die teruggrijpt op
verschillende tradities en geschiedenissen en zo een eigen betekenis en
herkomst heeft gekregen.
De blauwe regen is als een welkomstgroet bij de entree tegen de
bamboepergola aangeplant. Het is een nazaat van de Wisteria die de Duitse
botanicus in Nederlandse dienst Von Siebold in de 19e eeuw van Japan
naar Nederland naar de hortus van Leiden bracht.
Een tweede ontvangstelement is de eigenlijke drempel van de Japanse tuin:
de grote platte keien die tussen het straatwerk
van Hollandse ‘waaltjes’ zijn ingelegd. Als
een bijzondere gast wordt ontvangen, worden,
geheel volgens Japans ceremonieel, de stenen
vochtig gemaakt alvorens ze te betreden en de
tuin wordt binnengegaan.
Na de formele entree ligt aan de rechterzijde
een bed van fijne steentjes in aangeharkte
patronen. Het in patronen brengen van grind
of zand is onderdeel van de Japanse
tuincultuur, waarin naast waterrijke tuinen
ook ‘droge’ tuinen voorkomen. In een ‘droge’
tuin wordt water, een stroompje of een berg
gesymboliseerd door in patronen geharkte steentjes of zand. Voor deze plek
ligt de wens om in een latere fase een origineel Japans tuinpaviljoen te
bouwen. De pantoffelsteen ligt al klaar aan de voorzijde. In de verbeelding
is het idee dat wanneer de bamboeschuifdeuren zich openen en de blik naar
buiten wordt gericht, naar de tuin en de vijver, dat de kijker dan het uitzicht
zal ervaren als een ‘magnifiek’ schilderij. Tuinkunst die te vergelijken is
met de Nederlandse landschapsschilderkunst uit de Gouden Eeuw. Zoals
Godfried Bomans in het Klein insectenboek zijn Erik in een schilderij liet
Vriendennieuws februari 2016
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stappen, zo kan men hier letterlijk en figuurlijk een ‘tuinschildering’
binnengaan. Een schouwtoneel waar de bezoeker verwonderd in op kan
gaan: genietend van bijzondere bomen en planten, maar ook van de
koikarpers en de schildpadden op het eilandje in de vijver. Zo biedt de tuin
in één oogopslag een levend en een verstild beeld ineen.
De Japanse tuin nodigt uit tot een ‘vertragende’ wandeling. Lopend in een
langzaam tempo dringt de synthese tussen Japanse en Nederlandse
elementen optimaal door. Als u inzoomt op de basaltzuiltjes aan de rand
van de vijver kunt u in verbeelding de Helderse zeedijk zien. In miniatuur,
zoals in de Japanse tuincultuur, die op verkleinde schaal maar wel in gelijke
vorm en verhouding de buitenwereld wil herscheppen. Een wondere
landschappelijke wereld ontvouwt zich.
Kijkend naar de in duo gezette stenen in de vijver maakt u zich een
voorstelling van enorme rotseilanden die voor de Japanse kust uit de zee
oprijzen, zoals dat ook in werkelijkheid plaatsvindt, wanneer je vanuit zee
de eilandrijke kust van Japan nadert. Maar in een vervolgbeeld verschijnt
aan de overkant van de vijver ineens een Hollands strand. Het geeft de
rondgang door de tuin verbreding, verhoging, verdieping, een immense
ruimtelijke werking.
Zo is er veel meer te vertellen en te genieten. Rationeel benoemen en
verklaren is niet de bedoeling; geen ‘dit is dit’ en ‘dat is dat’. Verklarende
informatiebordjes zult u dan ook niet tegenkomen. In de Japanse
tuincultuur gaat het om kijken om te leren zien, en luisteren om te leren
horen. Geef uw zintuigen de ruimte… laat u vervoeren in uw verbeelding
en onderga de tuin in stille verwondering.
Bron: Oranjerie De Groene Parel
Informatie
Oranjerie De Groene Parel
Soembastraat 83, Den Helder
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, in het zomerseizoen
bovendien zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur.
Entree € 4,- (prijs 2015) www.oranjeriedenhelder.nl
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ADOPTEER EEN WINTERSE BOOM
Ook in de winter houden de Hortusbomen en -struiken hun persoonlijkheid;
in feite is de winter de beste tijd om ze te bekijken. Ontdaan van verhullend
groen tonen de bomen en struiken hun karakter. Ontdek deze zes
schoonheden - misschien vindt u precies de boom of struik die bij uw idee
voor adoptie past.
Lonicera maackii, struikkamperfoelie, € 200,Hoe oud dit mooie exemplaar bij het Tuinhuis is, is niet
bekend, maar de grijze, gerafelde bast en de forse
stamomvang wijzen op hoge ouderdom. Toch bloeit dit
vitale oudje eind april/mei met grappige bloemen, die inderdaad aan die
van de kamperfoelie doen denken. In de zomer valt de struik minder op,
maar in het najaar verschijnen de haast doorzichtig rode, eivormige besjes,
net als indertijd de bloemetjes twee aan twee. Zeer decoratief, want de
besjes blijven nog lang aan de struik wanneer het blad al gevallen is. In de
winter slaan de vogels pas hun slag. Kortom, een struik die drie seizoenen
mooi is en in één niet opvalt. Voor € 200,- is hij een jaar van u. Een leuk
cadeau voor bijvoorbeeld een doorleefd persoon die nog vol frisse ideeën
zit en van het leven geniet, of voor een echtpaar dat nog lang samen hoopt
te zijn.
Malus sp., appeltje € 200,Dit appelboompje in het Holle Weggetje van de Varentuin verraadt zich
door de vruchtjes, die de vogels op de grond morsen. Kersen, denk je op het
eerste gezicht, maar het zijn lang gesteelde appeltjes. Doordat de boom
hoog is opgeschoten zijn de bloemen uit zicht, maar de rijke vruchtenoogst
maakt dat weer goed. Je kunt heerlijk wandelen of op een bankje rusten in
dit holle weggetje; je waant je ver van de stad, midden tussen het groen. En
dan maar rustig speuren naar de vogels die van de vruchtjes lopen te
snoepen. Een fijne sponsorboom voor wie van rust en een stil hoekje houdt,
of voor iemand die graag met de (klein)kinderen op avontuur gaat door de
slingerpaden van de varentuin, om samen te ontdekken dat ‘jullie’ boom
alweer vruchtjes heeft... Of voor iemand die niet meteen het achterste van
z’n tong laat zien, want de complete naam van de boom is ons niet bekend!
Vriendennieuws februari 2016
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Acer palmatum, Japanse esdoorn, € 500,Bij het hek tussen Hortus en
Sterrewacht staat een elegante
esdoorn; elk jaar vertoont hij z’n
prachtige herfstkleuren. Je zou
het niet denken maar dit is een
echt Siebold exemplaar, dus al ruim 150 jaar oud. Een prachtcadeau voor
iemand die z’n jaren met verve draagt en nog regelmatig vlamt, of voor een
liefhebber van Japan of historie. Een bescheiden boom met een mooi
verhaal, voor € 500,- is het een jaar lang uw verhaal.
Fraxinus angustifolia, smalbladige es, € 750,Je hebt altijd baas boven baas: de smalbladige es op het
Notenveld steekt met kop en schouders boven de andere
monumentale Hortusbomen uit. Geplant in 1818! De
boom is 30 meter hoog. Voor € 750,- maakt u iemand
een jaar lang adoptant van deze hoogste boom van de
Hortus. Voor iemand die met kop en schouders boven
z’n omgeving uitsteekt, letterlijk of figuurlijk...
Zelkova serrata, Japanse iep, € 1.250,Dit jaar staat Von Siebold extra in het zonnetje. Een goede reden om de
prachtige, monumentale Japanse iep in de Sieboldtuin te adopteren. Het is
een origineel Sieboldexemplaar, geplant in 1830, en hij is het hele jaar
mooi: het uitlopende groen met voor de heel goede toeschouwer minibloemetjes in de bladoksels, die al gauw in nootjes veranderen. In de zomer
mooi gekarteld blad, dat in het najaar vaak naar
kanariegeel verkleurt. 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, of voor een Japanliefhebber... of om
gewoon op een winderige herfstdag met uw geliefde stil
onderdoor te lopen, en het blad te horen ruisen als een
zandstrand.
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Ginkgo biloba, Japanse tempelboom, € 1.500,Goede wijn behoeft geen krans: de allermooiste
Ginkgo van Nederland staat in Leiden, bij onze
tropische kassen, en hij kan een jaar lang van u
zijn. Plantjaar staat niet vast, ergens rond 1785!
De tere lichtgroene waaiertjes in het voorjaar, die in de herfst intens geel
kunnen kleuren; die ene vrouwelijke tak - laat uw vrienden gruwen van de
tenenkaas-geur van de rijpe vruchtjes, toon ze de stam met z’n wonderlijke
‘borsten’, vertel de vele verhalen over deze bijzondere boom. Een
prachtgeschenk voor wie veel gezien heeft maar gelooft in het leven en in
de toekomst. Bij sponsoring van deze boom mogen wij u er een originele
ets van Reinder Homan, die de boom portretteerde, bij geven.
Hoe werkt het?
Genoemde bedragen zijn voor één jaar adoptie. 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, u krijgt 10% korting in de winkel én u steunt de Hortus. U kunt per
jaar beslissen of u de adoptie wilt voortzetten, dan wel de adoptie voor
langere periode vastleggen om van de belastingvoordelen te profiteren.
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
overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ met de Stichting Vrienden van de
Leidse Hortus 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prefect Paul Keßler
(hortus@hortus.leidenuniv.nl) of via tel. 071-5275144.
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NIEUWS
Chinese kruidentuin officieel geopend
Op donderdag 1 oktober 2015 werd de Chinese kruidentuin van de Hortus
botanicus Leiden officieel geopend, met toespraken door mevrouw dr Mei
Wang, mevrouw Li Wenci en Hortus-prefect Paul Keßler. Mevrouw Li
Wenci, echtgenote van de Chinese
ambassadeur, voerde vervolgens samen met de
rector van de Universiteit Leiden, Prof. mr.
Carel Stolker, de openingshandeling uit: het
planten van een hibiscus in een van de Chinese
potten in de tuin.
De Chinese tuin is een cadeautje voor de
Hortus, ter gelegenheid van het 425-jarig
jubileum in 2015. Aanleiding om voor een
Chinese tuin te kiezen is het besef dat over de
imposante collectie Zuidoost-Aziatische
planten in de Hortus meer te weten en te
Foto’s: Stefanie Uit den
onderzoeken is, zoals de relatie tussen mens
Boogaard
en plant. Bovendien is er vanuit het publiek en
vanuit de wetenschap veel belangstelling voor de Oost-Aziatische regio, en
is Chinese traditionele geneeskunde in die regio van groot belang.
De Hortus wilde geen tuin zoals die in China te zien is, en ook geen
uitspraken doen over de waarde van geneeswijzen waar de Westerse
wetenschap nog geen eenduidige mening over heeft. Doel van de tuin is de
medisch-culturele betekenis van de planten te presenteren; aan bezoekers
laten zien wat de gedachte achter Chinese traditionele geneeswijzen is, en
hoe planten daarbij ingezet worden.
Verschillende fondsen en sponsors en de Universiteit Leiden droegen bij
aan de realisering van de tuin: natuurlijk Stichting Vrienden van de Leidse
Hortus, maar ook ANWB Programma Maatschappelijk Rendement, CMC
Tasly group, Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Gravin van
Bylandt Stichting, J.E. Jurriaanse Stichting, Kattendijke/Drucker Stichting,
Stichting RCOAK, Stichting Utopa, Universiteit Leiden, Van der Mandele
Stichting, VSB fonds.
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Het startbedrag voor het ontwerp, gemaakt door Copijn Tuin- en
Landschapsarchitecten, werd gedoneerd door de Stichting Vrienden van de
Leidse Hortus.
Drie kuub goede bollengrond cadeau
De Koninklijke Algemeene Vereeniging
voor Bloembollencultuur (KAVB) heeft
op dinsdag 3 november drie kubieke
meter bollengrond geschonken aan de
Hortus. Bloembollenbedrijf Van Eeden
stelde de grond ter beschikking en
verzorgde het vervoer vanaf het eigen
land in Noordwijkerhout naar de binnenstad van Leiden. De bollengrond
vormt een verjaardagscadeau van de bloembollensector voor de 425-jarige
Hortus. De Hortus gebruikt deze bollengrond voor de aanleg van een
nieuwe bloembollenpresentatie. Daarbij krijgt de bezoeker te zien hoe
bolgewassen in de natuur eruit zien en door de eeuwen heen zijn veranderd
in een cultuurgewas. De Hortus wilde hiervoor graag echte bollengrond uit
de Bloembollenstreek hebben, omdat die grond het beste past bij de bollen
die erin worden geplant. De eerste tulp die de grond in ging was Tulipa
‘Carla Teune’, vernoemd naar en geplant door de oud-hortulana van de
Hortus.
Hortus Leiden is Tulip Garden of the Year!
Hortus-prefect Paul Keßler nam op 24 oktober de bekroning ‘2015 World
Tulip Award – Tulip Garden of the Year’ in ontvangst namens de Leidse
Hortus. De prijs werd uitgereikt tijdens de World Tulip Summit in
Suncheon City, Zuid-Korea. De Hortus is bijzonder verguld met deze
waardering.
Engelstalig wandelboekje over Japan
In 2016 besteedt de Hortus extra aandacht aan de planten uit Japan, naar
aanleiding van het feit dat arts en onderzoeker Von Siebold dan 150 jaar
geleden overleed. Het wandelboekje ‘Japan en Von Siebold’ is nu
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beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Japans; zowel in een
papieren als in een digitaal doorbladerbare versie.
Kijk voor de laatste op www.hortusleiden.nl onder ‘Bezoek’, en dan bij het
kopje ‘Themawandelingen’. Ook het jubileumboekje is hier digitaal te
vinden, in vier talen (onder het kopje Hortusgids).
Waarde Clusius
Een jaar lang hebben Esther
van Gelder en haar helpers
een maandelijkse blog
verzorgd over de brieven aan
Clusius. Een citaat: ‘Ik
betreur bij mijn verblijf te
Praag niet vlijtiger daar die
zwammen bestudeerd te
hebben, die ginds gedroogd op
de markt te koop aangeboden worden, en die, geloof ik, suilli [zwijnzwam]
geheten worden. Moesten echter gelijkaardige te Wenen verkocht worden,
zou het mij zeer aangenaam zijn, zo Gij iets erover kon vernemen, het mij
te schrijven,’ schrijft Rembert Dodoens in Leiden aan Carolus Clusius in
Wenen op 26 november 1583. De blogs zijn nog allemaal te lezen op de
website van de Hortus en het is de moeite waard.
Nieuwe reeks Hovo in de Hortus:
Botanische kunst in Europa en het Verre Oosten
Planten zijn van oudsher afgebeeld, bijvoorbeeld om te kunnen tonen hoe
een bepaalde plant eruit ziet op het moment dat die niet bloeit of niet
voorhanden is. In de tijd dat de natuur de enige leverancier van
geneesmiddelen was, kon dat van levensbelang zijn. Maar een welgestelde
eigenaar kon met afbeeldingen ook jaarrond laten zien welke zeldzame
planten hij bezat, ontdekkingsreizigers konden de natuurlijke schatten van
verre tonen. Afbeeldingen van bloemen en planten werden dankbaar
gebruikt ter decoratie van vaak kostbare voorwerpen.
In deze reeks van vier vrijdagochtenden volgt u de planten uit Japan op hun
reis, met behulp van botanische kunst. In het tweede uur krijgt u ofwel een
vervolg van het college, ofwel u gaat naar buiten om aan de hand van de
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rijke Hortus-collectie de planten te zien waar die ochtend over gesproken
is. U kunt zich alleen voor de hele serie inschrijven via de organisatie van
HOVO. U moet 50 of ouder zijn om in te kunnen schrijven.
College 1, Anita Walsmit Sachs, 11 maart
Ook vandaag de dag worden planten die voor de wetenschap nieuw zijn
gevonden. Zo’n plant wordt nauwkeurig beschreven door een bioloog.
Ondanks alle fotografische mogelijkheden zijn botanische tekeningen
onovertroffen om details helder weer te geven. Anita Walsmit Sachs vertelt
waarom, en laat zien hoe volgens de regels van de kunst een botanische
tekening tot stand komt. Anita Walsmit Sachs studeerde aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, en de Vrije
Academie- Psychopolis, Den Haag. Zij won verschillende prijzen voor haar
werk en exposeert regelmatig.
College 2, Menno Fitski, 1 april
Planten werden
vaak geportretteerd
voor
voorbeeldenboeken,
die gebruikt werden
in de kunst en
kunstnijverheid.
Menno Fitski
vertelt in zijn
college over de rol
van afbeeldingen
van planten op
porselein en aardewerk, in oost en west, door de eeuwen heen.
Menno Fitski is conservator Oost-Aziatische Kunst bij het Rijksmuseum in
Amsterdam, met als specialisme Japanse en Chinese kunst.
College 3, Matthi Forrer, 8 april
Kunstenaar Kawahara Keiga maakte in opdracht van Von Siebold
nauwkeurige prenten van planten, dieren en landschappen. De prenten
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waren de basis voor de ‘Flora Japonica’. Prof. Forrer
bestudeerde de prenten nauwkeurig en plaatst ze in hun
context. Prof. Dr. Matthias Forrer (1948) studeerde
Japanse Taal- en Letterkunde en Kunstgeschiedenis
van Oost-Azië. Hij is werkzaam als Conservator Japan
& Korea bij Museum Volkenkunde in Leiden.
College 4, dr. Gerda van Uffelen, 22 april
De Biblioteka Jagiellońska te Krakau bewaart meer dan 1.400 originele
aquarellen van voornamelijk planten. Ze zien er nog net zo fris uit als in de
tijd dat ze geschilderd werden, de zestiende eeuw. De verzameling kwam
met diverse omwegen in Krakau terecht. Sinds de herontdekking eind jaren
zeventig heeft de collectie internationale
belangstelling van wetenschappers. Gerda van
Uffelen vertelt over de achtergronden, het belang en
de omzwervingen van deze verzameling. Ook de rol
van Carolus Clusius, de eerste prefect van de
Hortus botanicus Leiden, komt aan bod.
Dr. Gerda van Uffelen is hoofd collectiebeheer bij
de Hortus botanicus Leiden. Zij legt zich bovendien
toe op de historische aspecten van botanische tuinen
en publiceert daar regelmatig over.
Programma Museum Jeugd Universiteit voorjaar
Heeft u leergierigen (klein)kinderen van tussen de 8 en 12 jaar, wijs ze dan
op het programma van de Museum Jeugd Universiteit. Er zijn allerlei series
in heel veel musea, en ook de Hortus heeft weer een mooi programma.
Meer op de website van de Hortus of op www.museumjeugduniversiteit.nl.
Nieuwsbrief: schrijf u in
Elke twee weken stuurt de Hortus een digitale nieuwsbrief uit, met wat er
de komende weken op het programma staat of andere nieuwtjes. U schrijft
zich gemakkelijk in (en desgewenst weer uit) via de website van de Hortus,
www.hortusleiden.nl.
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DE WERELDBOL, OVER BOLGEWASSEN UIT DE HELE WERELD
Auteur: Peter Knippels (uitgave in eigen beheer)
118 pagina’s, gebonden; prijs: € 38,75
ISBN: 9789402132816
Alleen al de buitenkant is verrassend, voor een boek over
bolgewassen. Een uitgestrekte grazige helling met
oranjerode Kniphofia’s kleurt de omslag.
‘De Wereldbol’ is geen doorsnee boek over specifieke
Tulipa australis
bolgewassen. Het is een selectie van korte verhalen die
Peter Knippels tussen 2009 en 2015 schreef voor het vakblad
Bloembollenvisie, aangevuld met enkele nieuwe verhalen.
Op het eerste gezicht springt het boek wat van de hak op de tak, met een
verhaal over bijzondere bolgewasjes uit Nederland en Zuid-Europa,
gevolgd door een beknopte reisgids voor Zuid-Afrika. Bij verder lezen
blijkt er toch een ordening te zijn: de verhalen zijn gegroepeerd rond
thema’s.
Het eerste thema is ‘bolgewassen van verschillende continenten’, en ja, dan
is het niet gek om achtereenvolgens over Europa, Zuid-Afrika, Noord- en
Zuid-Amerika te lezen. Als tweede thema komen omstandigheden aan bod
die bepaalde bolgewassen nodig hebben om tot wasdom en bloei te komen:
vuur – het afbranden van savannes –, temperatuur en water.
Zuid-Afrika wordt ruim bedeeld met botanische reisverhalen, en dan duikt
tot mijn grote verrassing Letland op. Daar huist een leverancier van
zeldzame bolgewassen, en het enthousiasme van de auteur voor de
catalogus van deze leverancier is werkelijk aanstekelijk. Hij gaat nog even
door met verhaaltjes over een paar bijzondere bol- en knolgewassen, zoals
Dracunculus vulgaris en Massonia depressa, en duikt dan de geschiedenis
in met ‘VOC en Zuid-Afrika’. Diverse plantenverzamelaars passeren de
revue, van onze bekende Von Siebold tot Van Tubergen uit Haarlem. De
geschiedenis eindigt met de zegetocht van de lelie als snijbloem aan het
eind van de 20e eeuw.
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Onder de noemer ‘What’s in a name’ volgt een reeks verhalen over de
naamgeving van bolgewassen. Die reeks begint met een uiteenzetting over
taxonomen (dat zijn de mensen die planten hun wetenschappelijke naam
geven en daarmee een ordening aanbrengen in het plantenrijk). Taxonomen
zijn te verdelen in ‘splitters’ en ‘lumpers’. De eerste groep splitst
plantenfamilies op in steeds kleinere eenheden (geslachten), de tweede
groep gooit het liefst zoveel mogelijk soorten op één hoop. Peter Knippels
geeft een paar mooie voorbeelden van plantengeslachten waar dat mee is
gebeurd, zoals Bokkeveldia, dat inmiddels tot het geslacht Strumaria wordt
gerekend. Aan het eind van dit verhaal heeft hij een reactie van onze
prefect Paul Kessler opgenomen, die bij zichzelf een neiging voelt om te
‘lumpen’. Wie nieuwsgierig geworden is en het boek aanschaft, krijgt als
toegift nog korte beschrijvingen van de botanische tuinen van Pisa, San
Francisco, Riga, Kirstenbosch (in Kaapstad) en de Horti van Leiden en
Amsterdam.
Voor wie is het boek bestemd?
Het is vooral een boek voor liefhebbers van bolgewassen die bovendien
geïnteresseerd zijn in taxonomie of in Zuid-Afrika, want dat zijn toch wel
de zwaartepunten. Verwacht geen humoristische wendingen in de stijl van
Rita van der Zalm of Romke van de Kaa: de nadruk ligt op overdracht van
informatie. Juist voor de taxonomisch geïnteresseerden is het jammer dat
een index en een inhoudsopgave ontbreken. Er staan veel foto’s in van
bijzondere bol- en knolgewassen, maar de foto’s zijn soms klein of donker
afgedrukt. Voor een boek van deze kwaliteit en omvang (118 pagina’s)
vind ik de prijs nogal hoog.
Korting voor Vrienden
Vrienden van de Leidse Hortus kunnen het boek echter met
5 euro korting kopen, dus voor €33,75 in plaats van €38,75.
Die korting geldt alleen als u het boek rechtstreeks bij de
auteur bestelt. Dit kan door €33,75 over te maken naar
Tulipa cretica
bankrekeningnummer NL16 INGB 0692825142 ten name
van Peter Knippels, onder vermelding van ‘Wereldbol’ en uw adres en
woonplaats.
Kees Langeveld
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PROGRAMMA FEBRUARI-APRIL
Tenzij anders aangegeven, moet u zich voor alle activiteiten aanmelden.
Dat kan via www.hortusleiden.nl.
Februari
2 -5 feb Wintercursus botanisch tekenen Anita Walsmit Sachs
Voor informatie over de cursussen van Anita Walsmit Sachs zie
www.anitawalsmitsachs.com; de Hortus heeft geen zicht op het aantal nog
beschikbare plaatsen.
14 feb Zondagwandeling Chinese en Japanse bomen door tuinchef Theo Houthoff
Theo Houthoff weet veel te vertellen over historie en verzorging van de
Hortusbomen. Daarvan zijn er heel wat oorspronkelijk uit China en Japan - of uit
China via Japan - naar Nederland gekomen. Van 12-13.15 uur, deelname € 1,50
plus Vriendenkaart, aanmelden niet nodig.
14 feb Start voorjaarsreeks Museum Jeugd Universiteit
De eerste van een serie van vijf colleges voor kinderen van 8-12 jaar. Vandaag
geeft Hortus-prefect Paul Keßler antwoord op de vraag ‘Hoe nemen mensen
planten mee op reis?’ Zie elders in dit Vriendennieuws. Van 14-15 uur.
20 feb Workshop wetenschappelijk tekenen Esmée Winkel
Zaden/pentechnieken, werken met de binoculair. Tekenen wordt gebruikt als
manier om intensief naar planten te kijken, en om weer te geven wat u heeft
waargenomen. Deelname € 75 per cursusdag; Studenten kunnen kosteloos
deelnemen, wel aanmelden. Van 10.30-15.00 uur.
28 feb Wintercollege ‘Exotische zaden’
Sander Onsman van Onszaden komt vertellen over herkomst en behandeling van
de exotische zaden in zijn assortiment. Hij heeft ook zaden mee voor de verkoop,
en loopt met u door de kassen om een aantal planten ‘in het echt’ te bekijken.
Deelname € 1,50 plus Vriendenkaart. Van 14.30-16 uur.

Foto: Cunie Sleijpen
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Maart
1 mrt-1 mei Kleine voorjaarstentoonstelling hyacinten
Een kleine tentoonstelling over hyacinten. Rond 1560 kwamen de eerste hyacinten
vanuit Klein-Azië naar Nederland. Het verhaal van de tulp is overbekend, maar
ook de hyacint kende periodes van grote populariteit en was zeer belangrijk voor
de handel.
11 mrt, 1, 8 en 22 apr 2016: HOVO cursus
Botanische kunst in Europa en het Verre Oosten. Zie elders in dit vriendennieuws.
12 mrt Cursusdag wetenschappelijk tekenen, Esmée Winkel
Coniferen en kegels/licht en donker. Tekenen wordt gebruikt als manier om
intensief naar planten te kijken, en om weer te geven wat u heeft waargenomen. In
totaal worden 6 workshops met verschillende thema's gegeven. U kunt zich voor
een of voor meer dagen inschrijven. Deelname € 75 per cursusdag; Studenten
kunnen kosteloos deelnemen, wel aanmelden. Van 10.30-15.00 uur.
13 mrt Zondagwandeling Scilla’s en andere vroege bloeiers, Carla Teune
In maart lijkt het nog kaal, maar wie beter kijkt ziet overal al vroege
voorjaarsbloemen en bij mooi weer de eerste insecten. Carla Teune laat u zien en
ruiken wat er op deze zondag al in bloei is.
13 mrt Lezing Hyacint en glas door Kees Langeveld
Er is heel veel te vertellen en te zien als het om hyacinten gaat. Kees Langeveld
kent de verschillende soorten en cultivars, maar ook hun historie. Combineer
vandaag de zondagrondleiding met deze lezing. Van 14.30-16.00 uur, deelname €
1,50 plus Vriendenkaart.
15 -19 mrt Voorjaarscursus Anita Walsmit Sachs
Voor informatie over de cursussen van Anita Walsmit Sachs zie
www.anitawalsmitsachs.com; de Hortus heeft geen zicht op het aantal nog
beschikbare plaatsen.
20 mrt Fotoworkshop ‘Sterhyacinten en andere kleurige voorjaarsbloeiers’
Groenfotograaf Hans Clauzing geeft een workshop 'Sterhyacinten en andere
kleurige voorjaarsbloeiers'. De workshop begint met theorie, maar is voor het
grootste deel praktijk en staat open voor iedereen met een spiegelreflexcamera of
compactcamera. Van 10.30-14 uur. Deelname met Vriendenkaart € 42,50
20 mrt Wintercollege ‘Hortulanus Witte en de planten uit Japan’
Een Hortusvriend vond in zijn ouderlijk huis een oude ‘Flora’, en schonk die aan
de Hortus. Het platenboek is geschreven door H. Witte (1829-1917), ‘hortulanus
aan ’s Rijks Academietuin te Leiden’. Carla Teune vertelt meer over haar
voorganger van meer dan honderd jaar geleden, die op allerlei fronten actief en
vernieuwend was. Van 14.30-16 uur; deelname € 1,50 plus Vriendenkaart.

34

Vriendennieuws februari 2016

April
1 apr

Begin zomertijd. Vanaf vandaag is de Hortus weer alle dagen open van 10-18 uur;
entree tot 17.30 uur.
9-10 apr Camellia-weekeind
Zie elders in dit Vriendennieuws
10 apr Zondagwandeling Camellia’s en andere bloeiende heesters
Leden van de Camelliavereniging leiden u rond over de tentoonstelling,
Hortusmensen wijzen de bloeiers in de tuin.
11-15 apr Engelstalige cursus Anita Walsmit Sachs
Voor informatie over de cursussen van Anita Walsmit Sachs zie
www.anitawalsmitsachs.com; de Hortus heeft geen zicht op het aantal nog
beschikbare plaatsen.
16-24 apr Nationale Museumweek
Thema is ‘Ons Echte Goud’. Op dit moment is nog niet bekend hoe de Leidse
musea hier invulling aan zullen geven. Algemene informatie vindt u op de site van
de Museumvereniging, www.nationalemuseumweek.nl.
25 mrt Cursusdag wetenschappelijk tekenen, Esmée Winkel
Orchideeën in de tropische kassen. Tekenen wordt gebruikt als manier om
intensief naar planten te kijken, en om weer te geven wat u heeft waargenomen. In
totaal worden 6 workshops met verschillende thema's gegeven. U kunt zich voor
een of voor meer dagen inschrijven. Deelname € 75 per cursusdag; Studenten
kunnen kosteloos deelnemen, wel aanmelden. Van 10.30-15 uur.

Mei
7 mei

Plantenmarkt, Vriendendag en lezing Oranjerieplanten
Meer in het volgende Vriendennieuws.

Foto: Cunie Sleijpen
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Donaties
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bij minimaal € 25,00: Hortusjaarkaart voor een Vriend met 1 gast
Website: www.hortusleiden.nl/index.php/vrienden
De Hortusjaarkaart is geldig per kalenderjaar: 1 januari t/m 31 december
Vanaf 1 juli geldt een tarief van €12,50 voor de rest van het lopende jaar
Bomenadoptie
Voor informatie over te adopteren planten:
mail Paul Keßler (p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl) of bel via coördinator
backoffice Gwendolyn Pronk, 071 - 5275144
Redactie “Vriendennieuws”
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Teune, Rogier van Vugt
Hortus botanicus Leiden
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Openingstijden
1 april – 31 oktober
dagelijks ook feestdagen 10-18 uur
3 oktober gesloten
1 november – 31 maart
dinsdag – zondag
10-16 uur
maandag gesloten
24 december – 2 januari gesloten

Foto achterzijde cover door Cunie Sleijpen
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