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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 

Beste Hortusvrienden en –vriendinnen, 

 

U verdient een compliment voor uw trouwe steun aan de Leidse Hortus! 

“Trouwe museumvrienden worden schaars”, zo stond het 8 februari met 

een grote kop in de Volkskrant. Volgens het krantenartikel heeft ruim de 

helft van de vriendenverenigingen van de best bezochte musea te maken 

met een teruglopend aantal ‘vrienden’. Dat geldt gelukkig niet voor de 

Leidse Hortus. Door verhuizing en overlijden verliezen wij wel 

Hortusvrienden, maar elk jaar is er ook weer aanwas. De Leidse Hortus kon 

zich in 2013 dankzij de 1590 vrienden gemakkelijk meten met het 

Gemeentemuseum in Den Haag (in vier jaar gedaald van 1767 naar 1546 

vrienden) en Museum Boijmans van Beunigen in Rotterdam (stabiel op 

ongeveer 1500 vrienden), en zelfs met het Stedelijk Museum in 

Amsterdam. Daar groeide het aantal vrienden in drie jaar van 944 naar 

1259. Dat laatste willen wij ook graag: verder groeien, het liefst naar 2000 

Hortusvrienden in 2015, als de Leidse Hortus zijn 425-jarig bestaan viert. 

Dit jaar vieren wij zelf ons 35-jarig bestaan als Vriendenclub. En bij 

gelegenheid van dit 7e lustrum doen we ons uiterste best om dat aantal van 

2000 Vrienden te halen. We worden daarbij enorm geholpen door de 

portiers, die regelmatig Hortusbezoekers als Vriend of Vriendin mogen 

inschrijven. Maar u kunt ook helpen! Door de Hortus samen met familie of 

vrienden te bezoeken en te laten zien dat de Leidse Hortus de moeite van 

het steunen waard is. De lustrumactiviteiten zijn een mooie gelegenheid om 

introducés mee te nemen. Verderop in dit Vriendennieuws vindt u meer 

informatie over deze activiteiten. 

 

Met uw Vriendenkaart kunt u komend jaar weer gratis de Leidse Hortus 

bezoeken, tenminste: als u tijdig uw donatie heeft overgemaakt. Dit jaar 

heeft u geen acceptgiro ontvangen. In plaats daarvan kreeg u bij het 

januarinummer het verzoek om zelf het bedrag over te maken. Het grootste 

deel van de Vrienden heeft gehoor gegeven aan die oproep. Is het er bij u 

nog niet van gekomen? Doe het dan vandaag nog, dan kunt u ook na 1 mei 

weer onbeperkt in- en uitlopen in de Leidse Hortus. Achter in dit 

vriendennieuws vindt u het bankrekeningnummer en andere benodigde 

gegevens. 
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Tegen de tijd dat u dit Vriendennieuws ontvangt zijn we net terug van een 

bezoek aan de Koninklijke Serres in Laken (België). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 22 augustus gaan we naar de Nationale Plantentuin in Meise (België) en 

op 12 en 13 september maken we een tweedaagse reis naar de 

Herrenhaustuinen in Hannover. Voor beide reizen zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar, maar wacht niet te lang met aanmelden: vol = vol! De 

informatie over de busreizen heeft u met het vorige Vriendennieuws 

ontvangen. Als u die niet meer heeft, kunt u de informatie opvragen door 

mij een mailtje te sturen: langeveld@snelnet.net. 

 

Foto’s: Koninklijke Serres in Laken 

mailto:langeveld@snelnet.net
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Heeft u zaterdag 10 mei vrijgehouden in uw agenda? Die dag is onze 

jaarlijkse Vriendendag in de Leidse Hortus! Het programma zit bij dit 

Vriendennieuws. We willen onder meer laten zien hoe de praalwagen van 

de Leidse Hortus werd opgebouwd en bewonderd in de ‘mooiste file van 

Nederland’, zoals het Bloemencorso wel wordt genoemd. Overigens, als u 

dat opbouwen met eigen ogen wil zien, dan kan dat. Alle informatie staat in 

het overzichtje van onze lustrumactiviteiten, verderop in dit 

Vriendennieuws.  

 

Op onze Vriendendag gaan we ook naar 

buiten, de Hortus in. We worden 

rondgeleid door Harry Roskam, 

vrijwilliger en mede-initiatiefnemer van 

de Varentuin. Deze rondleiding staat in 

het teken van de zomertentoonstelling 

‘Planten uit de oertijd’. Deze 

tentoonstelling vestigt de aandacht op de 

nazaten van oeroude geslachten, 

waaronder levende fossielen zoals de 

Ginkgo biloba, maar ook Cycas, varens, 

wolfsklauwen en paardenstaarten. De 

Leidse Hortus heeft een grote en 

bijzondere collectie van deze ‘oerplanten’, waarvan vele dankzij hun 

decoratieve blad gewaardeerd worden als tuinplant of kamerplant. 

 

Bij gelegenheid van de zomertentoonstelling houdt Romke van de Kaa een 

lezing in de Hortus. Groenschrijver Romke van de Kaa kan smakelijk 

vertellen over planten en heeft een grote praktijkkennis. Varens hebben zijn 

speciale belangstelling. Hoe dat komt en wat er zo leuk is aan deze niet-

bloeiende planten vertelt hij op 1 mei 2014. Hortusvrienden kunnen zich 

voor deze lezing aanmelden via het inschrijfformulier op de website van de 

Hortus (klik op ‘Programma’). 

 

Harry Roskam 
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Als u op de Vriendendag naar de Leidse Hortus komt, bezoek dan vooral de 

plantenmarkt. En met een beetje geluk kunt u ook nog iets zien van de 

voorjaarstentoonstelling ‘Stinzenplanten’. Een echte winter hebben we niet 

gehad, dus heel veel planten zijn eerder in bloei gekomen dan gebruikelijk, 

maar ik verwacht dat ook in mei nog wat voorjaarsbloeiers te zien zullen 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is er nog één evenement waar ik heel veel Hortusvrienden en –

vriendinnen hoop tegen te komen: het Midzomernachtfeest op 21 juni. 

Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het programma, met een 

wijnproeverij, toneel en veel muziek in de sfeervol verlichte Hortus. ‘Feest 

mee met de Vrienden’ is ons motto dit jaar. De Vrienden mogen dit jaar 

gratis een introducé meenemen naar het feest. En we hopen natuurlijk dat 

die kennismaking met de Hortus het begin is van een nieuwe, blijvende 

vriendschap! 

 

Kees Langeveld 

Winterakoniet (tekening Dick Smit) 



6 Vriendennieuws  april  2014 

IN MEMORIAM TINEKE ROELFSEMA 13 FEBRUARI 2014 

 

Op de leeftijd van 88 jaar is Tineke Roelfsema overleden. Voor mij als oud 

medewerker van de Hortus een moment om kort terug te blikken op het 

vele dat deze bijzondere vrouw voor menigeen - waaronder ikzelf en Andre 

Schuiteman (nu werkzaam bij Royal Botanic Gardens, Kew) - maar ook 

voor de Leidse Hortus in het algemeen heeft betekend. 

 

In de negentiger jaren van de afgelopen 

eeuw heeft Tineke diverse verzamelreizen 

mogelijk gemaakt naar voor ons 

interessante gebieden. 

 

 

Zo werden landen als Papoea Nieuw-

Guinea , West-Maleisië, en Sabah en 

Sarawak op Oost-Maleisië meerdere 

malen bezocht. Telkens werden er planten 

verzameld, vele honderden, die een 

belangrijke aanwinst waren voor de 

onderzoekcollecties van de Hortus. Vele 

nieuwe soorten zijn naar aanleiding van 

deze tochten beschreven. 

 

De kassen dreigden vol te raken terwijl de verzameldrift nog niet voorbij 

was. Er werd steeds meer ruimte gecreëerd in de Hortus, tot er zelfs 

speciale kassen werden bijgebouwd: de kassen die we nu kennen onder de 

nummers 21-22 & 23. Ze worden ook wel de Stichting Pieter Roelfs kassen 

genoemd. Dit zijn de kassen die door Tinekes  inzet zijn gerealiseerd en in 

1997 feestelijk zijn geopend .  

 

Kort daarna raakten ze door nieuwe reizen naar Sarawak en Nieuw Guinea 

al snel gevuld met belangrijk onderzoekmateriaal waaraan nog wekelijks 

nieuwe dingen zijn te beleven. 

 

Art Vogel 
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PORTRET VAN EEN BIJZONDERE BOOM 

Reinder Homan etst Leidse Ginkgo 
 

Op de vraag aan grafisch kunstenaars naar de beste etser van dit moment, 

wordt vaak Reinder Homan genoemd. Homan woont in het noorden van 

Nederland, maar na het zien van de monumentale Ginkgo in de Leidse 

Hortus koos hij deze boom als onderwerp.  

 

Bomen vormen zo’n vanzelfsprekend onderdeel van het landschap dat je er 

gemakkelijk aan voorbij loopt. Ze staan er, ze lijken er altijd al geweest te 

zijn en ze zullen er nog staan als jijzelf alweer vertrokken bent.  

In het werk van etser Reinder Homan spelen de natuur en het landschap een 

hoofdrol. Bomen zijn een steeds terugkerend onderwerp. Hun stammen 

rijzen hoog boven de kunstenaar op, hun twijgen worden steeds dunner en 

ijler om tenslotte op te lossen in de hemel. De bomen die Homan 

portretteert tonen de sporen van de 

jaren: afgebroken takken, 

gedraaide stammen, wonden in de 

schors die langzaam weer geheeld 

en overgroeid zijn.  

 

Individu 

‘Voor mijn gevoel heb ik mijn 

jeugd in de natuur doorgebracht, 

ik ben opgegroeid in Smilde’, 

vertelt Homan. ‘Bomen dwingen 

respect af. We lopen onder bomen 

waar ook Lodewijk Napoleon 

onderdoor gewandeld heeft, en als 

we ze met rust laten overleven de 

bomen ons ook met vele jaren. Ik 

benader bomen zoals een 

portretschilder zijn model 

benadert. Hij schildert ook niet 

zomaar een mens, maar een 

individu. Van een boom die ik 

afbeeld moet je niet alleen kunnen 

zien om welke soort het gaat,  
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ik probeer ook te doorgronden wat die 

boom maakt tot het individu wat het is. 

Daar horen de elementen als een 

afgebroken tak en een geheelde wond 

bij.’  

 

Homan heeft zich toegelegd op de 

etstechniek. De afbeelding wordt met 

een naald getekend in een waslaag op 

een metalen plaat. De plaat wordt in een 

bad met zuur gelegd waardoor de lijnen 

die weggekrast zijn,  uitgebeten worden. 

Vervolgens wordt de plaat ingesmeerd 

met inkt en weer schoongemaakt, zodat 

de inkt alleen in de geëtste groeven 

achterblijft, onder de pers wordt het 

papier in de groeven gedrukt en zuigt de inkt eruit. Zo kunnen ragfijne 

prenten ontstaan. 

 

Atmosferisch 

‘De etstechniek biedt mogelijkheden die geen enkele andere techniek biedt. 

Je kunt bijvoorbeeld heel ruimtelijk en atmosferisch werken door een plaat 

in verschillende fasen te 

laten bijten. Zo’n boom 

bijvoorbeeld waar je van 

onderen tegenop kijkt en 

waarvan de takken steeds 

ijler worden tot ze 

helemaal weglopen in de 

lucht, beeld je af door de 

onderste delen langer en 

dieper uit te laten bijten 

dan de hogere. Ik zou 

geen techniek weten waar 

je dat op die manier kunt 

laten zien.’ 
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Bij een bezoek aan de Leidse Hortus was Reinder Homan onder de indruk 

van de monumentale ginkgo. Momenteel werkt hij aan een ets van deze 

prachtige boom. 

Wanneer de de ets klaar zal zijn is nog niet bekend; vermoedelijk medio 

2014. Wel staat vast dat van elke verkochte afdruk een bedragje naar de 

Vrienden van de Leidse Hortus gaat, vanwege het 35-jarig bestaan van deze 

stichting.  

De ets was bij het schrijven van dit artikel nog in wording, wij kunnen u 

daarom nog geen afbeelding laten zien. De illustraties bij dit artikel zijn van 

eerder door Homan gemaakte etsen. 

 

Hanneke Jelles 

 

 

 
 

 

 

Meer weten over de ets? 

De ets van Reinder Homan zal naar verwachting voor € 250,- te koop zijn 

in een oplage van 150 stuks. Van elk verkocht exemplaar gaat € 10,- naar 

de Vrienden van de Leidse Hortus. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur dan een vrijblijvend mailtje 

aan educatie@hortus.leidenuniv.nl. We laten u dan weten hoe het gaat met 

de ets-in-wording.Zie voor een lezing van Reinder Homan het artikeltje 

over het oerplanten Atelier, elders in dit nummer. 

 

 

Reinder Homan en echtgenote Sofie Hupkens exposeren doorlopend in hun 

atelier in Bakhuizen. Zie www.reinderhoman.com. 
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BOTANISCHE TUINEN UTRECHT 375 JAAR 

50 jaar rotstuin 

 

Mijn vader had iets te regelen op het terrein van de universiteit in Utrecht, 

en ons gezin genoot in de tussentijd van de botanische tuin. Ik was een jaar 

of tien. Veel vond ik er niet aan. Een nog vrij kale rotstuin waar de zon 

onbarmhartig op neerscheen. Wat ik me indertijd niet realiseerde is dat die 

rotstuin één jaar jonger was dan ikzelf, dat het groen nog moest uitgroeien. 

 

Intussen is de rotstuin vijftig jaar oud, en de Botanische Tuinen Utrecht zelf 

vieren hun 375-jarig bestaan. In 1639 werden de tuinen gesticht; de 

Utrechtse universiteit bestond toen drie jaar. De tuin heeft op verschillende 

plekken in de binnenstad gelegen. Op zoek 

naar meer ruimte werd in de jaren zeventig 

op en rond Fort Hoofddijk deze nieuwe 

tuin aangelegd. In 1963 werd gestart met 

de rotstuin, die nu is uitgegroeid tot één 

van de grootste rotstuinen van Europa. Er 

werd ruim 2.500 ton natuursteen uit België 

voor gebruikt. De al aanwezige resten fort 

hielpen om voor de nodige hoogte te 

zorgen: het hoogste punt ligt een meter of 

12 boven het niveau van het water 

rondom. 

 

 

 

Primitieve middelen 

Met de ogen van nu is het verwonderlijk 

hoe met behoorlijk primitieve middelen  en 

een handjevol mensen  die hele steenmassa 

met behulp van een simpele kraan verwerkt 

is. Maar ook zonder de geschiedenis te 

kennen is een bezoekje aan de rotstuin 

genieten voor elke plantenliefhebber.  

 

Laat al uw vooroordelen over rotstuinen varen; de tuin in Utrecht is groots 

en er staan massa’s prachtige, goed benaamde en verzorgde planten, 

verdeeld over de verschillende milieus: de ‘Hochstaudenflur’ met hoge 
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kruidplanten uit vruchtbare bergdalen; droge, zonnige hellingen, een 

vochtige beekoever met onder andere Primula-soorten en een bergbeek met 

waterval; turfterrassen met soorten die zich thuis voelen op de zure 

ondergrond van bergbossen; het hoogveenmoerasje. 

 

Meer 

Daarmee bent u er nog niet. Er is een prachtige systeemtuin, een 

gevarieerde en interessante thematuin (ook voor kinderen leuk), een 

diertjestuin (idem), en er is een mooie (sub)tropische kas. Kortom alle 

reden om eens in deze jubilerende tuin te gaan kijken - of eigenlijk, een 

paar keer, want van de stinzenplanten via de bloeiende rotsplanten naar de 

vele najaarsbloeiers in de thematuin blijft het volop genieten. 

 

Hanneke Jelles 

 

Botanische Tuinen op Fort Hoofddijk, Budapestlaan 17, Utrecht 

Dagelijks van 10.00 uur tot 16.30 uur. Entree € 7,50, Museumkaart vrij 

entree 

Tip: het voorjaarsnummer van het blad Onze Eigen Tuin is geheel aan 

rotstuinen gewijd, naar aanleiding van het jubileumjaar. 

 

Op zaterdag 12 april is de Nationale Rotsplantendag, georganiseerd samen 

met de Nederlandse Rotsplanten Vereniging (NVBT). De dag staat in het 

teken van geschiedenis. Er worden meer dan 30 verkopers verwacht met 

een uitgebreid aanbod van bijzondere rotsplanten. De rotsplantenmarkt 

duurt tot 15.00 uur. 

Naast de plantenmarkt is er in de tent van de Rotsplantenvereniging een 

show van rotsplanten en zijn de mooiste foto’s uit de jaarlijkse 

fotowedstrijd te bewonderen. 

Om 12.00 uur en om 14.00 uur kunt u meelopen met een rondleiding door 

de Rotstuin. Tijdens deze rondleidingen hoort en ziet u, onder meer aan de 

hand van oude foto’s, hoe de Rotstuin in 1963/64 is opgebouwd. Natuurlijk 

is er tijdens de rondleidingen ook volop uitleg over de grote collectie van 

meer dan 3000 soorten rotsplanten en krijgt u een kijkje op de kwekerij, 

normaliter verboden terrein voor bezoekers. 
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SOLO-EXPOSITIE ANITA WALSMIT SACHS 

 

U las het al in het vorige Vriendennieuws: van 15 april-15 juni heeft Anita 

Walsmit Sachs een overzichtstentoonstelling.  

 

Begin 2013 ging botanisch kunstenaar Anita Walsmit Sachs met pensioen. 

Zij was tot op dat moment hoofd van de tekenkamer van het Nationaal 

Herbarium Nederland in Leiden, onderdeel van Naturalis. Voor de 

curatoren van Slot Zeist aanleiding om haar uit te nodigen voor een solo-

tentoonstelling. 

 

Een aantal jaar geleden 

was botanische kunst 

‘iets van vroeger’, iets 

wat tegenwoordig de 

naam ‘kunst’ niet meer 

waard was. Dat de 

waardering voor 

botanische kunst weer 

groeide is onder meer 

te danken aan de inzet 

van Anita. Zij werd 

opgeleid als mode-

ontwerpster aan de 

academie in Den Haag. 

Jaren werkte ze als 

stillevenschilder – in 

Zeist getuigen twee 

olieverfschilderijtjes 

daarvan. In 1998 vroeg 

een bevriend 

kunstenares haar om 

samen workshops 

botanisch tekenen en schilderen te geven in de Hortus botanicus in Leiden. 

Al snel was Anita gegrepen door het botanisch tekenen en zij deed dat met 

zoveel talent, dat ze een baan aangeboden kreeg op het tekenatelier van het 

Saraccenia ‘EVA’  

EVA staat voor Els Vogel-Adamse, de plant is vernoemd 

naar de recent overleden echtgenote van Art Vogel. 



Vriendennieuws  april 2014    13 

Nationaal Herbarium. Hier maakt zij nog altijd wetenschappelijke 

tekeningen, vrijwel uitsluitend in zwartwit met pen en inkt; sinds haar 

pensionering ongeveer een dag per week. Naast dit werk is ze als vrij 

kunstenaar blijven werken, waarbij ze zich toelegde op haarfijne aquarellen 

van planten. Tijdens de expositie kunt u zowel van haar wetenschappelijke 

pentekeningen als van haar botanische aquarellen genieten. 

Op de tentoonstelling in Zeist zijn behalve tien wetenschappelijke 

pentekeningen ook een vitrine met origineel herbariummateriaal te zien. De 

gedroogde, platte, verkleurde plant is door de tekenaar vertaald in een 

duidelijke, heldere pentekening waar geen streepje of stipje teveel op staat. 

Voor vrolijke voorjaarskleuren zorgen de vele aquarellen, onder meer van 

tulpen. Ze tekende voor deze tentoonstelling historische rassen. In totaal 

zijn 24 werkstukken er speciaal voor deze expositie gemaakt. Ook is een 

aantal vleesetende bekerplanten uit de Hortus geportretteerd: Sarracenia’s. 

Van deze plantenfamilie is een aantal levende exemplaren aanwezig. 

Tenslotte is er aandacht voor het bekende Highgrove Florilegium van prins 

Charles, waarvoor Anita twee aquarellen maakte. Deze zijn te zien, 

aangevuld met een aantal werkstukken van andere kunstenaars voor het 

Highgrove Florilegium.  

 

Hanneke Jelles 

 

• Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist. ‘Kijken met pen en penseel’,             15 

april t/m 15 juni 2014, di-vrij 11.00-17.00 uur, za, zo 13.00-17.00 uur, 

gesloten op maandag. 

Zie voor het activiteitenprogramma rond de tentoonstelling de website van 

Slot Zeist, http://www.slotzeist.nl. 

• Bij uitgeverij Becking en Blitz verschijnt een publicatie over het werk van 

Anita Walsmit Sachs, ‘Kijken met pen en penseel’. Deze uitgever heeft ook 

veel mooie kaarten en andere papierwaren met afbeeldingen van werk van 

Anita Walsmit Sachs in het assortiment. Verkrijgbaar bij de tentoonstelling 

en in veel museumwinkels en boekhandels. www.bekkingblitz.com 

• Over de cursussen van Anita Walsmit Sachs vindt u informatie op haar 

website, www.anitawalsmitsachs.nl. 
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VRIJWILLIGER IN DE KASSEN: LEO VAN ROOIJEN 

 

Leo van Rooijen is al zes jaar vrijwilliger bij de Hortus. Hij zorgt in de 

kassen voor het verpotten van planten en houdt de orchideeën bij. Via Ard 

Vogel, voormalig kaschef, is hij in de Hortus terecht gekomen. “Hij had 

hulp nodig met de orchideeën en belde mij op. Tja, en toen ben ik hier 

blijven hangen.” 

Het is lang geleden dat Leo voor het eerst in de Hortus kwam. In de jaren 

’60, toen aquaria nog Leo’s grote hobby waren, ging hij met de 

aquariumvereniging naar een tentoonstelling over aquaria in de Oranjerie 

van de Hortus. “Dat was ontzettend leuk, er waren toen flamingo’s in de 

vijver!”. 

Je kunt het werkzame leven van Leo gerust veelzijdig noemen. Van zijn 14
e
 

tot zijn 19
e
 was hij banketbakker, daarna volgde hij zijn vader op als 

treinmachinist bij de Nederlandse Spoorwegen, en nu werkt hij in de 

Hortus met orchideeën. “Weer heel wat anders. Dit is leuk werk om te 

doen. Ik heb daarin een enorme vrijheid, ik ga gewoon mijn gangetje”, 

vertelt hij. 

Inmiddels zijn orchideeën Leo's grote hobby geworden. Dat kwam zo, zegt 

hij: “Ik was ooit bij een lezing over aquaria en daar vertelde iemand dat hij 

orchideeën in een paludarium (een leefomgeving met zowel aquarium als 

terrarium) had staan en dat vond ik eigenlijk ook wel leuke plantjes. Toen 

ik moest verhuizen paste mijn aquarium, dat vrij groot was, niet meer in het 

huis. Dus toen heb ik eigenlijk mijn aquarium vervangen voor een 

orchideeën-kas in de tuin.”  

In deze kas van ongeveer 2,5 bij 3,5 meter hangen wel zo’n 600 á 700 

orchideeën. Als machinist kwam hij daar tot rust: “Het leven van een 

machinist is druk. Als ik na een lange dag werken thuis kwam, kon ik 

heerlijk ontspannen in mijn kas.” 

Over mijn vraag wat hij de mooiste orchidee vond, moest hij even 

nadenken. “Tja, de mooiste… Ik vind Phalaenopsis een mooi geslacht, 

maar dat heeft al minstens 50 soorten.  Dan ben je gauw 

uitgepraat".Volgens mij kunnen we allemaal wel raden wat Leo de 

orchidee-man de mooiste plek van de Hortus vindt. 

 

Hannah van Dam 
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KOEKJESBOOM ZOEKT ADOPTANT 

 

De Hortus had er al twee volwassen exemplaren van: de oude 

Cercidiphyllum japonicum naast de Rozentuin, en het treur-exemplaar in de 

Varentuin (Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’). Beide zijn al 

geadopteerd. Goed nieuws voor liefhebbers van deze elegante bomen: er 

zijn twee nieuwe exemplaren ‘in de aanbieding’. 

 

Cercidiphyllum japonicum komt oorspronkelijk uit China en Japan, waar 

hij vaak bij tempels wordt aangeplant en zeer oud kan worden. De dunne 

jonge twijgen zijn roodbruin van kleur met karmijnrode knoppen. De 

bladeren staan tegenover elkaar, ze zijn vrijwel rond of hartvormig, met een 

licht gekartelde rand, en zijn zeer dun. De ronde kartels doen denken aan de 

randen van een Verkadebiscuitje -misschien wordt de boom daarom ook 

wel ‘koekjesboom’ genoemd. Maar dat kan ook komen door de 

karamelgeur die in de herfst opstijgt uit het afgevallen blad. 

Leo van Rooijen in zijn werkplek tussen de orchideeën 
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In de herfst verkleurt het blad van groen naar geel, al komen er ook 

roodverkleurende bomen voor. 

Cercidiphyllum is tweehuizig, de 

bomen zijn of mannelijk of 

vrouwelijk. Het treur-exemplaar in 

de varentuin is een heer, het 

exemplaar naast de rozentuin een 

dame. De vruchtjes zijn piepklein 

en hebben de vorm van een 

sperzieboontje. De zaden zijn aan 

een einde gevleugeld en bruin van 

kleur. Wat het geslacht van de 

jonkies is weten we nog niet - 

straks in het voorjaar even gaan 

kijken of er al bloemen zijn. Die 

bloemen zijn rode streepjes, ze 

staan in okselstandige bundels, die 

mooi kleuren bij het uitlopende 

blad.  

 

Voor € 100,- per jaar bent u adoptant van een van de twee jonge 

Cercidiphyllums. En geniet u de bijkomende voordelen van het 

adoptantschap: Als adoptant heeft u met vier personen vrij entree tot de 

Hortus, u ontvangt drie keer per jaar het Vriendennieuws, krijgt 10% 

korting in de Hortusshop en u wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse 

adoptantenbijeenkomst.. Bel of mail Carla Teune en ze wijst u de jonge 

boompjes aan.  

 

Carla Teune (Tel: 071-5275145 / 071-5275144  

E-mail: m.c.c.teune@hortus.leidenuniv.nl 
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OERPLANTEN ATELIER  

Met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie genieten van grafische 

technieken 

 

Veel plantensoorten in de Hortus zijn oeroud. Ze zijn vroeg in de evolutie 

ontstaan en hebben miljoenen jaren met succes doorstaan. Tijdens de 

zomertentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’ kunt u in de Hortus ontdekken 

hoe interessant deze overlevers zijn. Ter ere van het 25-jarig bestaan van de 

Nederlandse Varen Vereniging staan tijdens de expositie de varens 

centraal. 

Behalve boeiend zijn de oeroude overlevers vaak zeer decoratief. Daarom 

is er extra aandacht voor het afbeelden van de plant: in foto’s, botanische 

tekeningen, kunstzinnige grafische interpretaties. Dankzij steun van het 

Fonds voor Cultuurparticipatie is de deelnameprijs beperkt tot  € 20,- voor 

twee personen van twee generaties, inclusief Hortus-entree.  

 

Wie kan er deelnemen? 

Het liefst hebben we dat mensen met z'n tweeën inschrijven, en dat ze van 

twee generaties zijn. Nodig uw studerende (klein)kinderen uit, vraag uw 

jongere of oudere buurvrouw of buurman mee. Hebt u zo gauw geen 

enthousiasteling bij de hand, dan schrijft u gewoon zelf in. De workshops 

zijn steeds een mix van mensen van verschillende generaties, maximaal 20 

deelnemers per workshop. Nodig vrienden en bekenden uit en probeer 

tijdens deze gezellige workshops uit of de techniek, uitgelegd door 

kunstenaars en vakmensen, u aanspreekt, in de inspirerende entourage van 

de Hortus!  

 

Wat kunt u doen? 

Fotograferen, botanisch tekenen, etsen of een monotype maken. De 

workshops zijn maar kort, het is vooral bedoeld om even te proeven of de 

techniek iets voor u is. De lessen worden gegeven in de mooie Oranjerie, en 

de Hortusplanten zijn uw inspiratiebron. U kunt een keer meedoen, maar 

meerdere technieken uitproberen kan ook. Verderop meer over de 

workshops. 
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De aftrap: lezing op 20 juni 

Elders in dit Vriendennieuws leest u een artikel over etser Reinder Homan, 

die op dit moment werkt aan een ets van onze ginkgo. Reinder Homan 

geeft op 20 juni 2014 een lezing in de Hortus: ‘van Zink, Zuur en Zwarte 

inkt’. De kunstenaars die de workshops gaan geven zijn ook aanwezig, en u 

kunt desgewenst ter plekke inschrijven. Van 10.30-11.30 uur. Deelname 

aan deze lezing is vrij na aanmelding. Regulier Hortus-entree.  

Kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u zich voor de workshops inschrijven 

via de folder die u in de Hortus vindt, of via de website 

www.hortusleiden.nl. 

 

Oerplanten Atelier ‘Botanisch Tekenen van 

varens’  

Docente: Esmée Winkel  

Data: 8 juli, 5 en 26 augustus  

Op alle drie de data van 10.00-12.00 uur. 

Esmée Winkel is werkzaam op het atelier van 

Naturalis Biodiversity Center (Herbarium). 

Samen met haar bekijkt u een varen of andere 

oerplant om vervolgens in zwart-wit een zo 

natuurgetrouw en exact mogelijke afbeelding te 

maken. 

 

 

Oerplantenatelier grafische technieken  

Docenten: Rembrandts Dochters  

16 juli 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur etsen; 17 juli 10.00-12.00 uur 

monotype 

23 juli 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur etsen; 24 juli 10.00-12.00 uur 

monotype 

30 juli 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur etsen; 31 juli 10.00-12.00 uur 

monotype 

17 september 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur etsen; 18 september 

10.00-12.00 uur monotype 

 

 

tekening Esmée Winkel 
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Er is steeds 1 workshop per dagdeel waarin u kennismaakt met etsen of 

monotype. De varens in de Hortus zijn uw inspiratiebron. Er wordt gewerkt 

met inkten op waterbasis. Rembrandts Dochters is een 

samenwerkingsverband van 12 kunstenaars, ontstaan in het Rembrandtjaar 

2006. Alle kunstenaars hebben veel ervaring in het overdragen van 

technieken. De workshops worden door twee docenten gegeven. 

 

Oerplantenatelier ‘Varenfotografie’  

Docent: Hans Clauzing 

Datum: 14 augustus, van 10.00-12.00 uur 

Bedoeld voor mensen die niet veel fotograferen en eens willen uitproberen 

of het iets voor hen is om wat professioneler met hun fototoestel aan de 

slag te gaan. Laat u inspireren door de varens en andere ‘oerplanten’ in de 

Hortus of door de monumentale Ginkgo. Groenfotograaf Hans Clauzing 

geeft uitleg. Elk fototoestel is geschikt. 

 

Slotbijeenkomst Oerplantenatelier 

Datum: 27 september, tijd nog niet 

bekend  

 Houd deze datum vrij; hier wordt onder 

meer de winnaar van de fotowedstrijd (zie 

elders in dit Vriendennieuws) 

bekendgemaakt. Deelnemers aan de 

Oerplanten Ateliers ontvangen een 

persoonlijke uitnodiging. 

 

Hoe schrijft u zich in? 

 Neem de speciale folders voor het Oerplanten Atelier mee uit de Hortus, 

kijk op internet (www.hortusleiden.nl), stuur de Hortus een mailtje om de 

folder digitaal te ontvangen of bel de Hortus simpelweg op, dan komt er 

een per post. U kunt zich digitaal inschrijven maar ook gewoon op papier. 

 

 

 

Esmée Winkel 
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WEDSTRIJD: DE MOOISTE VARENFOTO VAN 2014 

 

De collectie winterharde varens in de Hortus botanicus Leiden wordt 

beheerd met hulp van de Nederlandse Varenvereniging, die dit jaar 25 jaar 

bestaat. De Hortus viert dit jubileum met een tentoonstelling over Planten 

uit de oertijd, een speciale Varenweek, een uitgebreid 

activiteitenprogramma én een fotowedstrijd. Varens zijn in alle seizoenen 

inspirerend voor fotografen.  

 

Stuur uw mooiste varenfoto van 2014 in. De winnende foto wordt 

gepubliceerd in het blad De Tuin in vier seizoenen, wordt zes maanden 

geëxposeerd in de Hortus botanicus Leiden en er is voor de winnaar nog 

een mooi cadeaupakket. Maar het belangrijkste is dat u dit jaar extra goed 

naar varens kijkt en ontdekt hoe prachtig ze zijn: er zal een wereld voor u 

opengaan. Het is inspirerend is om met 

veel mensen hetzelfde onderwerp te 

fotograferen en te ontdekken dat iedereen 

zijn eigen smaak, stijl en techniek heeft.  

Het reglement voor de wedstrijd vindt u 

op de site van de Hortus: 

www.hortusleiden.nl 

 

Jurering 

De jury bestaat uit de volgende vier personen, met de volgende 

aandachtsgebieden: Harry Roskam, Nederlandse Varenvereniging: bekijkt 

de foto vanuit het perspectief van de varenkenner; Hans Clauzing, 

fotograaf, bekijkt de technische en fotografische aspecten; Nicole Roepers, 

conservator actuele kunst van Museum De Lakenhal in Leiden, bekijkt de 

foto vanuit kunstzinnig perspectief; Saskia Jacobs, pr/communicatie Hortus 

botanicus Leiden. Zij bekijkt de foto vanuit het perspectief van een 

klant/opdrachtgever. 

De uitslag wordt bekend gemaakt op zaterdag 27 september, tijdens de 

feestelijke afsluiting van de Zomertentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Tip: In de zomer van 2014 organiseert de Hortus botanicus verschillende 

workshops waaronder varenfotografie. Zie hiervoor in dit Vriendennieuws 

of kijk voor het volledige programma op www.hortusleiden.nl. 
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ONBEKENDE  OERPLANTEN 

 

De Ginkgo, boomvarens en paardenstaarten zijn enkele voorbeelden van 

planten uit prehistorische tijden die vandaag de dag nog springlevend zijn. 

Deze planten zijn eigenlijk bij alle plantenliefhebbers wel bekend. De ene 

iets meer welkom in de tuin dan de ander, maar allemaal planten met een 

bijzonder verhaal. 

Omdat sommige oerplanten een minstens zo boeiend verhaal hebben, maar 

simpelweg niet vaak het pad van de gemiddelde tuinier zullen kruisen, stel 

ik u hier voor aan een paar “oude onbekenden”. 

 

Amborella  

Er zijn van die planten die alleen moeders mooi kunnen vinden. Of in dit 

geval beter gezegd wetenschappers. De Amborella trichopoda is een plant 

die voor een leek niets anders is dan een warrige struik met zacht getand 

blad en nietszeggende groene bloempjes. Toch is het ook een plant waarvan  

de naam alleen al het hart van menig wetenschapper en plantenkenner 

sneller doet kloppen. 

De plant komt alleen 

voor op het 

hoofdeiland van 

Nieuw Caledonie en 

is in cultuur heel erg 

zeldzaam. Maar 

bovenal is het de 

bloemplant die als 

zuster van alle 

andere bloemplanten 

in de lijn van de 

evolutie staat. Met andere woorden: als men de stamboom van 

bloemplanten bekijkt ontstaat er heel vroeg een Y splitsing, die aan de ene 

kant naar de Amborella en aan de andere kant naar alle andere 

bloemplanten leidt. Een bizar prehistorish relict. Een van de wonderlijke 

aspecten van deze plant is dat hij bijvoorbeeld geen houtvaten maakt. In 

cultuur zie je dit terug in het feit dat de plant zich niet goed kan herstellen 

Amborella 
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na verdroging. Een ander bizarre eigenschap is dat deze plant 

hyperaccumulator voor aluminium is. Dat betekent dat de plant aluminium 

kan opnemen en op kan slaan in zijn weefsel in normaal dodelijke 

hoeveelheden. 

Zoals gezegd is het niet bepaald een spektakel om te zien, maar vanwege 

zijn schaarsheid en ook kostbaarheid staat de plant achter glas. Hat 

exemplaar van de botanische tuin van Bonn, waarvandaan wij ons 

exemplaar hebben gekregen, staat in de volle grond, maar alle etiketten zijn 

verwijderd omdat er steeds stekken van afgebroken werden. 

 

Araucariaceae. 

Bijna iedereen kent wel de apentreiter, apenboom of slangenden. De ietwat 

bizar ogende conifeer is geliefd bij velen, maar wordt door wellicht nog 

meer mensen gehaat. De boom die luistert naar de naam Araucaria 

araucana is een telg uit een bijzondere familie, die vooral veel fossiele 

soorten en geslachten kent. Tot voor kort kende deze familie slechts twee 

levende geslachten, namelijk Araucaria en Agathis. Recentelijk is daar een 

geslacht bij gekomen: Wollemia. 

 

Het zijn allemaal wintergroene bomen met naalden die ook als ze dood 

gaan niet afvallen. De takken groeien in een soort etages en meestal sterft 

een tak als geheel af als deze niet meer functioneel is. Bij sommige 

monumentale slangendennen in tuinen levert dit wel eens gevaarlijke 

situaties op. De kegels vallen - anders dan die van dennen en sparren - wel 

in stukjes uit elkaar als ze rijp zijn. Alleen bij een storm of door schade valt 

er wel eens een hele kegel naar beneden. Bij de Bunya-den wegen deze 

kegels tot 5 kilo, wat bij vallen, net als bij de eerder genoemde takken, 

levensgevaarlijk kan zijn. (Deze prehistorische bomen zijn duidelijk voor 

dinosauriers gemaakt  en niet voor mensen).   

De zaden van Araucaria zijn echter prima te eten en zijn vergelijkbaar met 

grote pijnboompitten, ook het hout wordt veel gebruikt.  Araucaria is in 

ons land vanwege de slangenden het bekendste geslacht en kent  19 

soorten. Nog steeds kun je als kamerplant ook nog wel eens een andere 

soort kopen. Deze Araucaria heterophylla staat bekend als kamerden. 

In de Hortus zijn diverse Araucaria's te zien. Buiten in de systeemtuin staat 

een jonge. A. Araucana.  
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Als kuipplant is er een A. heterophylla en A. angustifolia en in de tropische 

kassen kun je Araucaria cunninghamii vinden. 

 

Agathis is het meest soortenrijke geslacht binnen de familie, maar wel heel 

onbekend. Het zijn tropische tot subtropische bomen met vaak brede, bijna 

bladachtige naalden. De 21 soorten komen voor van Zuid-Oost-Azië tot aan 

Nieuw Zeeland. Diverse soorten zijn endemisch voor een of enkele 

eilanden wat ze vaak zeldzaam maakt. Zo ook onze grootste Agathis in de 

tropische kas. Agathis moorei uit Nieuw Caledonie, die in het 

eilandenhoekje bijna onder de loopbrug staat. Agathis-soorten maken mooi 

en licht hout. Voor dit doel worden ze gekweekt. Ook is de hars waardevol. 

Deze Damar hars wordt nog regelmatig van wilde bomen geoogst. 

 

Het geslacht Wollemia kent maar één soort. De Wollemia nobilis.  

Deze boom was ooit alleen bekend van 90 miljoen jaar oude fossielen, tot 

in 1994 de Australische avonturier David Noble diep in de Blue mountains 

in een bos met rare slanke bomen terecht kwam. Hij besloot wat materiaal 

mee te nemen voor mensen die meer van planten wisten, maar ook zij 

stonden voor een raadsel.  

Wollemia plus fossiel 
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Na onderzoek bleek het om een boomsoort te gaan die vroeger grote delen 

van Antarctica bedekte, toen dit continent nog wat noordelijker lag en dus 

warmer was. Vandaag de dag leeft de boom alleen nog maar in een heel 

klein gebiedje in de Blue Mountains, niet ver van Syndney. 

Het spektakel van de 

ontdekking heeft er echter 

voor gezorgd dat er een slim 

project is opgezet om de 

boom te vermeerderen en te 

verspreiden zonder dat dit 

ten koste gaat van de 

natuurlijke populatie. Zo zijn 

ook de Wollemi-dennen in 

de Hortus terecht gekomen, waar ze als kuipplant in of rond de wintertuin 

te zien zijn.  

 

Rogier van Vugt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wollemia 
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FOSSIELEN VAN HANS STEUR OP ZOMERTENTOONSTELLING 

 

Tijdens de tentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’ zqal een aantal originele 

fossielen te zien zijn, afkomstig uit de collectie van Hans Steur. De 

fossielen zijn vrijwel allemaal door hemzelf en zijn echtgenote verzameld. 

Op de foto toont Hans een aantal fossielen aan Harry Roskam. 

De Zomertentoonstelling "Planten uit de oertijd" is al van start gegaan als u 

dit leest, en loopt nog tot 1 oktober 2014. Van sommige onvoorstelbaar 

oude plantenfamilies komen we nog steeds levende exemplaren tegen. 

Bijna uitgestorven en teruggevonden ‘levende fossielen’ die onveranderd 

de eeuwen doorstonden, zoals de naaldboom Wollemia nobilis en de 

Japanse notenboom (Ginkgo biloba); of gestaag en onveranderd doorlevend 

terwijl de continenten uit elkaar dreven, zoals sommige Palmvarens 

(Cycadales) en varens. De zomertentoonstelling vertelt het verhaal van 

deze oeroude overlevers. 

 

Hanneke Jelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de site van Hans Steur is veel informatie te vinden: 

http://steurh.home.xs4all.nl/.  

Tijdens de lezingendag van de Nederlandse Varen Vereniging op  

16 augustus is Hans Steur een van de sprekers. 
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NIEUWTJES UIT DE HORTUS 

 

Nieuwe kaart Grand Café Clusius 

De kleine stinzenplantententoonstelling in de 

Hortus loopt nog tot 31 mei. Grand Café Clusius 

liet zich inspireren en kwam met een nieuwe 

voorjaarskaart. Mocht u nog niet gezien hebben 

hoe het Grand Café Clusius dit voorjaar is 

opgefrist: twee redenen om weer eens een kopje 

koffie te komen drinken. 

 

Lezing ‘Varens’ door Romke van de Kaa op 1 mei 2014  

 

Groenschrijver Romke van de Kaa kan smakelijk 

vertellen over planten en heeft een grote 

praktijkkennis. Varens hebben zijn speciale 

belangstelling. Hoe dat komt en wat er zo leuk is aan 

deze niet-bloeiende planten vertelt hij in deze lezing. 

 

Aanvang 11.00 uur. Locatie Oranjerie.  

Deelname € 1,50 plus entree. Graag aanmelden via 

de website van de Hortus. 

 

 

 

 

Spannende Museumnacht in Hortus en Sterrewacht 

 

Wie tijdens Museumnacht, zaterdag 17 mei 2014, via de Hortus naar de 

Sterrenwacht wandelt komt een aantal interessante zaken tegen. 

 

•  Het Lotus Model van Daan Roosegaarde  

Tijd en locatie: de hele avond in de Oranjerie 

Daan Roosegaarde is een Nederlandse kunstenaar die technologische 

innovatie combineert met kunst. Met zijn studio werkt hij aan interactieve 

projecten van architectuur tot mode.  

Daslook 

Foto: Tessa Posthuma de Boer 
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Zijn Lotus is een 

levende bloem 

gemaakt uit ‘smart 

foil’. Het object 

reageert op de 

lichaamswarmte van 

de bezoekers; als je 

dichtbij komt zal de 

bloem zich openen.  

 

 

 

•  LISFE  

Tijd en locatie: vanaf 21.30 bij de vijver 

Ervaar de filmvoorstelling verzorgd door de Leiden International Short 

Film Experience. Vanaf zonsondergang zullen de allerbeste korte films 

worden vertoond uit de editie van dit jaar. Neem plaats op het gras bij de 

vijver en geniet van een hapje en een drankje. 

 

•  The Holls  

Tijd en locatie: hele avond, door de tuin 

Kunstenaarscollectief The Holls tovert de Hortus om tot hun eigen 

speeltuin! Met hun verkleedpartijen en projecties zal er een performance 

ontstaan, speciaal gemaakt voor deze editie van de Museumnacht. Het 

wordt één grote kunstzinnige verrassing.  

 

•  Workshop: hoe verzorg ik mijn orchideeën?  

Locatie: op het terras in de Tropische kassen 

Verspreid over de avond zullen er 3 workshops van een half uur gegeven 

worden door Rogier van Vugt, kaschef bij de Hortus Botanicus. Bezoekers 

kunnen in- en uitlopen en eventueel meedoen als ze daar zin in hebben.  
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•  Lezing: het seksleven van planten  

Tijd en Locatie: om 21.00 en 22.00 op het terras in de Tropische kassen. 

Door Timo van der Niet, onderzoeker verbonden aan het Naturalis 

Biodiversity Center 

En in de Sterrewacht is er ook van alles te doen 

 

•  Opera  

Tijd en locatie: shows van een halfuur om 21.30, 22.30 en 23.30 voorzijde 

Sterrewacht 

Beleef een intieme avond op stand bij de operavoorstelling. Tegen de 

achtergrond van de Sterrewacht zingt het quintet onder leiding van bas-

bariton Theo Teske aria’s uit beroemde opera’s.  

 

•  Cineconcerts  

Tijd en locatie: shows van een halfuur om 22.00, 23.00 en 0.00, 

Meridiaanzaal 

Droom weg bij de LISFE Cineconcerts, een betoverende combinatie van 

visuele kunst en livemuziek, en kijk hoe de beelden versmelten met het 

geluid. De drie verschillende optredens worden verzorgd door Bjørn Uyens, 

Hannah Driesse en Templo Diez, met visuele kunst door onder andere 

Rafael Maze.  

 

•  RINO  

Tijd en locatie: hele avond, Westvleugel 

Ontdek hoe raketbrandstof werkt, of bekijk 

hoe UFO’s zouden moeten zweven. Leer 

het allemaal bij de science-shows verzorgd 

door RINO; spektakel is gegarandeerd! 

 

•  Planetarium  

Tijd en locatie: hele avond, Van de Hulst-

zaal. Vergaap u aan de schoonheid van het 

universum in het geprojecteerde 

planetarium. 

• Lezingen  

Tijd en locatie: hele avond door, Oortzaal 
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• Rondleidingen  

Tijd en locatie: vertrek ieder halfuur vanaf het bezoekerscentrum 

Of grijp uw kans om het échte universum te bekijken door de telescoop 

tijdens de rondleidingen door de Sterrewacht.  

Geniet ook van de verschillende lezingen en wordt ingewijd in alle 

geheimen van het heelal. 

 

De Leidse Museumnacht vindt plaats in de Hortus botanicus Leiden, 

Museum Boerhaave, Naturalis (Kindermuseumnacht), Rijksmuseum van 

Oudheden, Rijksmuseum Volkenkunde, Japanmuseum SieboldHuis, 

Museum De Lakenhal, CORPUS 'reis door de mens' (in Scheltema Leiden) 

en in de Leidse Sterrewacht. Zie www.museumnachtleiden.nl. 

 

 

Evolutie van de Oerplanten 

25 juli, 1 augustus en 8 augustus 2014: 

Cursus ‘Evolutie van de Oerplanten’ 

door Arend Wakker Een speciale editie 

van de cursus die Arend Wakker in 

verschillende botanische tuinen geeft 

over de evolutie in het plantenrijk. Dit 

keer gaat hij in drie middagen dieper in 

op de periode vóór de bloeiplanten. 

Steeds volgt op een korte uitleg een 

rondgang door de Leidse Hortus. De 

cursus wordt gegeven op drie 

vrijdagmiddagen, van 13.30-16.30 uur. 

Deelname € 50,- exclusief entree. 

Vooraf aanmelden via www.hortusleiden.nl (zie onder programma) 

 

Cycassen 

Op 15 juni geeft Art Vogel om 11.00 uur in de Tuinkamer van de Hortus de 

presentatie  ‘Cycassen, planten uit de prehistorie'. Aansluitend kunt u 

meewandelen met de Zondagrondleiding, die om 12.00 uur start. 280 

miljoen jaar geleden kwamen er al Cycassen (Cycadales) voor op aarde. De 
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exemplaren van de Hortus botanicus Leiden zijn misschien zelfs koninklijk 

bezit geweest. Koning Willem II was een liefhebber en verzamelaar van 

planten.  Vermoedelijk werd na zijn overlijden een aantal cycasplanten uit 

zijn bezit geveild en zijn er drie gekocht zijn door Hortusprefect professor 

Willem Hendrik de Vriese (1806-1862).  Deze drie planten zijn al zo’n 300 

jaar oud. Oud-hortulanus en 

oud-kaschef Art Vogel is een 

groot liefhebber en kenner van 

deze planten. 

Deelname presentatie € 1,50 

plus entree - met uw kaartje 

kunt u gratis deelnemen aan de 

rondleiding (Rondleiding alleen 

kost ook €1,50).  

Graag aanmelden voor de 

presentatie via 

www.hortusleiden.nl. 

 

 

 

HortusFestival 2014 

Goed nieuws: ook in 2014 gaat het 

HortusFestival door. Net als vorig jaar op 

een reeks woensdagavonden: van 23 juli 

t/m 27 augustus 2014. Thema is dit keer 

‘Scandinavische Luchten’.  

Breng muziek zo oprecht en authentiek 

mogelijk, is het motto van Maarten van 

Veen, artistiek leider van het 

HortusFestival. Bij de concerten worden 

authentieke instrumenten bespeeld en de 

muziek wordt in het kader van zijn tijd 

geplaatst. Dat maakt het avontuurlijk en 

interessant voor een brede groep van 

cultuurliefhebbers. Informatie en 

reserveringen via www.hortusfestival.nl. 
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LUSTRUMACTIVITEITEN IN 2014: MEER VRIENDEN VOOR DE HORTUS! 

 

Dit jaar bestaan de Vrienden van de Leidse Hortus 35 jaar. En om dat 

lustrum te vieren is er in elk seizoen een bijzondere activiteit. Alle 

activiteiten hebben hetzelfde doel: meer mensen enthousiast maken voor de 

Leidse Hortus botanicus, en zorgen dat de Hortus bij zijn 425-jarig bestaan 

in 2015 op nóg meer Vrienden en Vriendinnen mag rekenen. 

 

Bloemencorso met Hortus-praalwagen 

Het voorjaarsevenement is het Bloemencorso van de Bollenstreek, waar de 

Leidse Hortus in meerijdt met een bijzondere praalwagen. En dat is al bijna 

zover! Op zaterdag 3 mei rijdt ‘de mooiste file van Nederland’ van 

Noordwijk naar Haarlem, gefilmd, gefotografeerd en bekeken door 

honderdduizenden bezoekers. U komt toch ook kijken? De route en de 

rijtijden zijn te vinden op de website www.bloemencorso-bollenstreek.nl.  

Vanaf woensdag 30 april beginnen de stekersgroepen met het opbouwen 

van de praalwagens in Tennishal ‘De Klinkenberg’ van De Leeuw 

Flowerbulbs. 

De Klinkenberghal is voor het publiek geopend op  

woensdag 30 april (12.00-22.00 uur) 

donderdag 1 mei ( 9.00-22.00 uur) 

vrijdag 2 mei (9.00-12.00 uur).  

Adres De Leeuw Flowerbulbs: de Rijksstraatweg 52, 2171 AM Sassenheim 

(A44 afslag nr4) 

Oud-hortulanus Art Vogel heeft zijn stempel gedrukt op het ontwerp, 

waarin natuurlijk de Amorphophallus titanum en de Victoria amazonica 

verwerkt zijn. Verder laat Art weten dat wij van René van Kessel, eigenaar 

van het bedrijf Carniflora, een royaal aanbod hebben gekregen voor 

plantmateriaal om de wagen mee aan te kleden. Vleeseters op een 

praalwagen... Het wordt dus iets bijzonders! 

Op 4 mei is de praalwagen op de Grote Markt in Haarlem van dichtbij te 

bewonderen. Wij zoeken nog vrijwilligers die op 4 mei in Haarlem flyers 

van de Hortus en Vriendenfolders willen uitdelen aan het publiek, tussen 

10.00 en 16.00 uur. Iets voor u? Dan graag vóór 1 mei een berichtje naar 

educatie@hortus.leidenuniv.nl 

http://www.bloemencorso-bollenstreek.nl/
mailto:educatie@hortus.leidenuniv.nl
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Midzomernachtfeest: neem iemand mee! 

We luiden de zomer in met het Midzomernachtfeest in de Hortus. Op 

zaterdag 21 juni mag elke Hortusvriend gratis een gast meenemen naar dit 

evenement. Met andere woorden: twee voor de prijs van één. En dan krijgt 

u er ook nog eens een consumptie bij. Voorwaarde is wel dat u zich vooraf 

aanmeldt. Dat kan via het inschrijfformulier op de hortuswebsite, 

http://hortus.leidenuniv.nl/index.php/programma (blader naar 21 juni). 

 

Tuinenreizen 

Er staan dit jaar nog twee reizen op het programma: op 22 augustus een 

dagreis naar de Nationale Plantentuin in Meise (België) en op 12 en 13 

september een tweedaagse reis naar de tuinen van Herrenhausen bij 

Hannover. De informatie over de aanmelding voor de busreizen heeft u met 

het vorige Vriendennieuws ontvangen. Als u die niet meer heeft, kunt u de 

informatie opvragen door mij een mailtje te sturen: langeveld@snelnet.net. 

 

Herfst en winter 

In de herfst staat een evenement voor kinderen en hun ouders op het 

programma. De precieze datum stond bij het schrijven van dit bericht nog 

niet vast. In het volgende Vriendennieuws vindt u alle informatie. Dat geldt 

ook voor het winterevenement. We gaan de koude, donkere winteravonden 

opfleuren met presentaties over bijzondere planten. Dat gebeurt natuurlijk 

in de nieuwe tropische kas, waar we de winterkou even kunnen vergeten. 

Deze avonden zullen alleen voor Vrienden toegankelijk zijn. 

 

Kees Langeveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hortus.leidenuniv.nl/index.php/programma
mailto:langeveld@snelnet.net
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PROGRAMMA MEI-SEPTEMBER 

 

Voor alle activiteiten behalve de Zondagwandeling geldt: aanmelden via 

www.hortusleiden.nl. 

 

Mei 

1 mei lezing Varens door Romke van de Kaa, 11.00 uur 

3 mei Bloemencorso, zie elders in dit 

nummer 

9-10 mei Hortus Plantenmarkt, 10.00-17.00 uur 

10 mei Vriendendag, zie bijlage bij dit 

Vriendennieuws 

11 mei Zondagwandeling Varens en 

schaduwplanten in de tuin, 12.00 uur 

12-23 mei cursus Economic Botany prof. 

Mabberley 

17 mei Museumnacht thema Focus 

24-25 mei Fête de la nature (onder voorbehoud) 

29 mei Hemelvaart en Polderdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 

15 juni presentatie  "Cycassen, planten uit de prehistorie" door Art 

Vogel, 11.00 uur. 

15 juni Zondagwandeling  "Cicas planten uit de prehistorie" door Art 

Vogel, 12.00 uur 

20 juni lezing Reinder Homan (zie elders in dit Vriendennieuws) 

21 juni Midzomernachtfeest 
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Juli 

Woensdagavonden in juli:  HortusFestival (kamermuziek).  

Alle woensdagavonden in juli is de Hortus open tot 22.00 uur; entree tot 

21.00 uur. 

2 juli fotoworkshop Varens door Hans Clauzing, 19.30-21.30 uur 

8 juli Oerplantenatelier door Esmée Winkel, zie elders in dit nummer 

9 juli avondrondleiding Alchemilla Tuinontwerp en Advies, Marian 

Rappoldt 

12-13 juli Open Imkerij Dagen 

13 juli Zondagwandeling  "Bijen in de Hortus" door Fred Weber, 12.00 

uur 

15-19 juli zomercursus Botanisch tekenen door Anita Walsmit Sachs 

(www.anitawalsmitsachs.nl) 

16 jul avondpresentatie Martine Oudenhoven "Leven binnen de cel", 

19.30-21.00. Aanmelden niet nodig. 

16-17 juli, Oerplantenatelier grafische technieken, 

23-24 juli, door Rembrandts Dochters 

30-31 juli (zie elders in dit Vriendennieuws) 

23 juli avondrondleiding "Oerplanten" speciaal voor Groei en Bloei 

25 juli cursus "Evolutie van de Oerplanten" door Arend Wakker, zie 

elders in dit Vriendennieuws 

 

Augustus 

Woensdagavonden augustus HortusFestival (kamermuziek) 

 Alle woensdagavonden in augustus is de Hortus open tot 22.00 uur; entree 

tot 21.00 uur. 

1+8 aug  cursus "Evolutie van de Oerplanten" door Arend Wakker, zie 

elders in dit Vriendennieuws 

5+26 aug Oerplantenatelier door Esmée Winkel, zie elders in dit nummer. 

6 aug avondwandeling en vleermuizen luistern met Caroline 

Kruseman 

10 aug Zondagwandeling Varens, door Harry Roskam 

13 aug  avondworkshop fotografie van varens, Hans Clauzing, 19.30-

21.30 

14 aug Oerplantenatelier fotografie van varens, Hans Clauzing 

16-24 aug Jubileumtentoonstelling Varenvereniging in de Hortus 

16 aug lezingendag Varenvereniging 

22 aug Vriendenreis Nationale Plantentuin 

27 aug avondworkshop Varens tekenen met Marianne Stee 
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September 

12-13 sep Vriendenreis Duitsland 

13-14 sep Open Monumenten Dagen en 

kleine Bollenmarkt 

14 sep start najaarsreeks Museum 

Jeugd Universiteit 

Sterrenkunde 

14 sep Zondagwandeling 

Hortushistorie door Michèle 

Hamann 

17-18 sep Oerplantenatelier grafische 

technieken door Rembrandts 

Dochters (zie elders in dit Vriendennieuws) 

20 sep nacht van kunst en kennis ( www.nachtvankunstenkennis.nl) 

27 sep jurering varenfoto's/slotbijeenkomst Oerplanten Atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting “Vrienden van de Leidse Hortus” 

 

Bestuur 

Dhr. Dr. K. Langeveld  Voorzitter 

Dhr. Mr. H. Lodder Vicevoorzitter 

Mw. Drs. E.H. Rookhuizen Secretaris              071 - 5190242 

Dhr. A.D. van Zijp Penningmeester     071 - 5140331 

Mw. Drs. M.T. van 't Oever  Communicatie en PR 

Dhr. Dr. C.A. Wijffelman    Adoptie 

 

Contact 

E-mailadres hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl  

Postadres  Rijnsburgerweg 18, 2333 AA Leiden 

mailto:hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl
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Donaties  

NL68 INGB 0003 9138 13 

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

bij minimaal € 40,00:  Hortusjaarkaart voor een Vriend met 3 gasten 

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:  

kantoor van de Hortus, op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur bereikbaar op 

071 -  5275144 en via hortus@hortus.nl 

 

Redactie “Vriendennieuws”   

Hanneke Jelles, Lies Rookhuizen, Carla Teune, Rogier van Vugt 

 

 

Hortus botanicus Leiden  

Bezoekadres Rapenburg 73,  2311 GJ Leiden 

E-mailadres hortus@hortus.leidenuniv.nl 

Website www.hortusleiden.nl  

 

Entree per 1 april 2013  

Volwassenen       € 7,-   

Kinderen 4-12, CJP     € 3,-  

Museumkaart       geldig 

Kosten voor een rondleiding bedragen de entree per persoon plus  

€ 60 per begeleider van een groep van min. 10 - max. 20 personen   

 

Openingstijden  

1 april – 31 oktober 

dagelijks ook feestdagen    10-18 uur 

 

1 november – 31 maart 

dinsdag – zondag      10-16 uur   

maandag gesloten 

http://www.hortusleiden.nl/index.php/vrienden
mailto:hortus@hortus.nl
http://www.hortusleiden.nl/

