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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 

Het voorjaar ontluikt. Vele bolbloemen en prunusbloesems hebben de 

laatste 2 maanden hun kleurenpracht laten zien en kondigden daarmee de 

nieuwe lente aan. Een nieuw jaar ook voor onze Hortus. Zou het net zo 

boeiend en succesvol worden als het afgelopen jubileumjaar geweest is? 

Een jaar met een recordaantal bezoekers. Een jaar met een grote 

hoeveelheid activiteiten, tentoonstellingen en happenings. Velen hebben 

weer van de schoonheid van de Hortus genoten. 

Aan de staf en medewerkers zal het niet liggen. Met veel enthousiasme 

hebben zij zich de afgelopen maanden op de voorbereiding van dit nieuwe 

jaar gericht. Een mooie start met de Camellia tentoonstelling in het 

weekend van 9 en 10 april, inmiddels weer achter de rug. En de start van 

het ‘Japan en von Sieboldjaar’ staat voor de deur. Op 13 mei vindt de start 

plaats, en tot ver in oktober 

kunt u van Japanse sferen 

genieten en ook de zo 

bijzondere invloed ervaren die 

het hier naar het westen 

brengen van heel veel 

verschillende plantensoorten 

gehad heeft. Zeer van harte 

aanbevolen dus, en neem zeker 

een keer bekenden mee als u 

komt! En uiteraard weer de concerten, de diverse zeer sfeervolle nachtelijke 

activiteiten (museum, midzomer en kunst en kennis), de open imkerijdagen 

en nog veel meer. 

Het aantal Vrienden is vorig jaar goed doorgegroeid en tot boven de 2000 

gestegen. Fijn dat steeds meer mensen de weg weten te vinden en dat ook 

blijven doen.  Niet alleen genieten zo meer mensen van de 

plantenverzameling en de bijzondere collecties, maar door dit grotere aantal 

kan ook een steeds grotere financiële bijdrage aan de Hortus ten goede 

komen. Dit jaar kunnen we, bovenop de toegangsbijdragen, in totaal een 

bedrag van circa € 60.000, dat door donateurs en adoptanten bijeen  wordt 

gebracht, daarvoor benutten. Daarmee ondersteunen we namens u allen het 
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themajaar Japan, de jaarlijkse plantenmarkt, het bomenonderhoud en het 

grote project van dit jaar namelijk het “on line zetten” van de 

plantencollectie (met beschrijvingen, informatie en fotomateriaal). Volgend 

jaar kunt u dan thuis nog eens even nazoeken hoe die plant ook alweer  

heette, waar hij vandaan komt, waarvoor hij gebruikt wordt enzovoort.  

 

Prachtige service voor de bezoekers en ook voor degenen die niet zo 

gemakkelijk of vaak kunnen komen! Daarnaast denken we samen met de 

prefect van de Hortus na over het verbeteren van het entreegebouw om de 

Hortus binnen te gaan alsmede over een verbetering van de winkel. We 

hopen dat het definitieve plan daarvoor in 2016 gemaakt kan worden. 

 In de loop van dit jaar introduceren we ook een “jeugdlidmaatschap” voor 

de jongere Hortusvrienden. Voor een bijdrage die we zo laag mogelijk 

zullen houden willen we graag jongeren met hart voor de natuur, planten en 

bloemen aan onze Hortus binden. Ze zullen op allerlei manieren op de 

hoogte worden gehouden en voor speciale activiteiten worden uitgenodigd. 

Zeker ook in combinatie met enkele musea zoals Naturalis en Boerhaave. 

De jeugd in Leiden boft maar met zulke mooie en interessante plekken in 

de directe omgeving! In het vorig jaar geïntroduceerde Verwonderpaspoort 

is ook de Hortus opgenomen. 

De website van de Hortus wordt in een nieuw jasje gestoken en dat geldt 

ook voor de website van de Vrienden. Samen met onze aanwezigheid op 

Facebook en LinkedIn proberen we daarmee het contact met onze 

donateurs en adoptanten, maar ook met andere belangstellenden te 

vergroten. Een van de wensen die we als bestuur van de Vrienden hebben is 

Foto: Cunie Sleijpen 
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om het Vriendennieuws als het kan via email te gaan verspreiden en per 

post te blijven verspreiden naar degenen die dat op prijs stellen. Wij hopen 

dat in 2017 voor elkaar te hebben, maar we hebben uw hulp daarvoor 

nodig. Wij willen proberen van u allen het emailadres in onze 

donateursadministratie op te nemen. Hebben we uw adres nog niet of heeft 

u dat nog niet eerder aan ons gemeld: u zou ons een groot plezier doen door 

dit aan ons door te geven. Zie het kader in de uitnodiging voor de 

Vriendendag die u tegelijk met dit Vriendennieuws ontvangt. Als u weet 

dat jaarlijks een bedrag van € 15.000 nodig is om het Vriendennieuws te 

drukken en te verzenden, dan kunt u zich voorstellen dat, als het zou lukken 

om dit met zeg de helft terug te dringen in 2017, al een flink ruimer extra 

budget voor mooie Hortusactiviteiten beschikbaar zou komen. 

Tenslotte: op zaterdag 7 mei wordt weer de jaarlijkse Vriendendag 

georganiseerd. Nadere informatie daarover vindt u in de uitnodiging die u 

tegelijk met dit Vriendennieuws ontvangt. Tijdens een gezellige ochtend 

wordt u bijgepraat over wel en wee van de Hortus en we zullen dit jaar 

aandacht besteden aan het project Singelpark in Leiden, met (uiteraard) 

speciale aandacht voor de botanisch interessante ontwikkelingen daarin. De 

Vriendendag wordt zoals gebruikelijk gecombineerd met de Plantenmarkt, 

die ik ook nu weer zeer warm aanbeveel. Is uw tuin toe aan nieuwe, niet 

alledaagse planten: sla uw slag op 7 mei! Wij ontvangen u graag tijdens 

onze bijeenkomst. 

Wij wensen u allen een mooi jaar toe en veel plezier tijdens uw 

Hortusbezoek ! 

 

John van Ruiten 

 

 

 

 

 

Foto: Cunie Sleijpen 
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HYACINTEN IN DE HORTUS 

 

De hyacint staat al jaren in de schaduw van dat andere superpopulaire 

bolgewas, de tulp. Met de hyacintententoonstelling die tot 1 mei in de 

Hortus te zien is, komt daar hopelijk verandering in. Vorig najaar zijn extra 

veel bollen aangeplant van Hyacinthus orientalis en z’n vele oude en 

nieuwe verwanten; een aantal in kruiwagens, zodat u extra gemakkelijk 

kunt ruiken en fotograferen. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling hield 

Kees Langeveld op 13 maart een lezing over historische en hedendaagse 

hyacinten. In dit verhaal zet hij de hyacint nog eens in het zonnetje. 

 

De hyacint is een echt Nederlands cultuurproduct, meer nog dan de tulp. 

Het waren Haarlemse kwekers, in het bijzonder de firma Voorhelm 

Schneevoogt, die talloze variëteiten ontwikkelden door selectie op kleur en 

bloemvorm. Nog steeds ligt het 

zwaartepunt van de hyacintenteelt in de 

Duin- en Bollenstreek tussen Haarlem 

en Leiden. Hoe de eerste 

hyacintenbollen ooit in Haarlem terecht 

zijn gekomen is niet bekend. We weten 

wel dat Carolus Clusius, de eerste 

directeur van de Hortus, een van de 

eersten was die met succes hyacinten 

wist te kweken.   

 

Herkomst 

De hyacinten zoals wij die 

tegenwoordig kennen, met hun dichte 

bloemtrossen, stammen allemaal af van 

één oervorm, Hyacinthus orientalis. 

Rond 1560 kwamen de eerste bolletjes 

van deze hyacint vanuit Klein-Azië naar Nederland. De wilde Hyacinthus 

orientalis bloeit blauw, maar bij de introductie in Nederland waren al een 

witte en een roze variant bekend. Dat de hyacint in de 16e eeuw in Klein-

Azië al populair was, is te zien aan Turks aardewerk en tegeltableaus uit die 
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tijd. In de bloemenpatronen op het aardewerk zijn soorten als rozen, anjers 

en tulpen goed te herkennen, maar ook – heel verrassend – de oervorm van 

de hyacint.  

 

Hyacinten vermeerderen 

De vermeerdering van hyacinten gebeurde aanvankelijk op twee manieren: 

uit zaad en vegetatief uit bijbolletjes. Vegetatieve vermeerdering gaf de 

zekerheid dat de nakomelingen dezelfde bloemkleur en - vorm zouden 

hebben als de moederbol. Een nadeel van deze methode was dat je maar 

een klein aantal nakomeling verkreeg. Hyacinten maken maar heel weinig 

bijbollen. 

Zaaien levert veel grotere aantallen hyacinten, maar de zaailingen bloeien 

pas na zes jaar en er is geen garantie dat de nakomelingen dezelfde kleur 

hebben als de moederbol. Dat was echter geen probleem. Een kweker als 

Joris Voorhelm wist uit die zaailingen een groot aantal variëteiten te 

selecteren in allerlei kleurschakeringen, van porseleinwit tot donkerblauw. 

Daaronder waren hyacinten met dubbele bloemen, die in de 18e eeuw 

razend populair werden.   

 

De vermeerdering ging een stuk sneller toen kwekers hadden ontdekt dat de 

hyacint door het 

insnijden van de 

bolbodem werd 

gestimuleerd om 

bijbolletjes te 

vormen.  

 

Wanneer dat 

precies ontdekt 

werd heb ik niet 

kunnen 

achterhalen.  

 

 

Jan van Huysum: Stilleven met hyacint 
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Kennelijk was dit een ‘bedrijfsgeheim’ van de kwekers. Nog weer later 

werd de techniek van het zogenoemde ‘hollen’ ingevoerd. Hierbij wordt de 

bolschijf (de bodem van de bol) met een speciaal mesje bijna geheel 

weggesneden. Als reactie hierop gaan zich op de bolbodem talloze 

bijbolletjes vormen, tot wel dertig per bol. Tegenwoordig kan het hollen 

machinaal gebeuren, al wordt het ook nog met de hand gedaan. 

 

Populariteit in de 18e eeuw 

Aan het begin van de 18e eeuw waren hyacinten nog kostbare bolgewassen. 

Door de groeiende populariteit ging men speculeren met hyacintenbollen, 

wat uitmondde in een hyacintenmanie. Die was weliswaar niet zo extreem 

als de tulpenmanie van 100 jaar daarvoor, maar in de periode 1734-1739 

kelderden de prijzen voor de duurste hyacinten toch met zo’n 90 procent. 

Dat ging niet ten koste van de populariteit, integendeel. 

In 1750 liet Madame de Pompadour, de 

maîtresse van de Franse koning 

Lodewijk XV, de tuinen van Versailles 

beplanten met hyacinten uit Nederland. 

De Haarlemse kwekers voeren daar wel 

bij. Jaar in, jaar uit werden grote 

aantallen hyacintenbollen aan het 

Franse hof verkocht. De Joris 

Voorhelm die ik al eerder noemde 

bracht in 1752 een handboek voor de 

hyacint uit, getiteld ‘Traité sur la 

Jacinthe’. Dit boek werd wijd verspreid 

in het buitenland, aanvankelijk in 

Frankrijk en later ook in Duitsland en 

Engeland. Dankzij dit boek won de 

hyacint nog aan populariteit. In 1768 

waren maar liefst 2000 cultivars 

bekend. Door ziekten in het gewas liep 

het aantal variëteiten echter terug. Ook verdween de belangstelling voor de 

dubbelbloemige hyacinten, die aan het eind van de 19e eeuw nauwelijks 

meer gekweekt werden. Tegenwoordig zijn nog zo’n 40 cultivars in de 
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handel, maar er lijkt een opleving te komen: de dubbelbloemige hyacint is 

bezig met een comeback. 

 

Naamgeving 

Een tijdgenoot van Clusius, de Engelsman John Gerhard, schreef in 1597 in 

zijn kruidboek The Herbal dat ‘hyacinten van overzee komen uit het 

oosten, vandaar de naam “orientalis”.’ Deze Gerhard gooide allerlei 

bolgewassen met trosjes blauwe bloemen op één hoop: ‘Hyacinthus 

stellatus’ (met een afbeelding en beschrijving die passen bij Chionodoxa, 

sneeuwroem), ‘Hyacinthus peruana’ (Scilla peruviana), ‘Hyacinthus 

anglicus’ (Scilla non-scripta, de wilde hyacint), ‘Hyacinthus botryoides’ 

(Muscari botryoides, blauwe druifjes) en ‘Hyacinthus comosus’ (Muscari 

comosum, kuifhyacint). 

Tegenwoordig onderscheiden we verschillende geslachten in deze groep 

bolgewassen: sterhyacinten (Scilla sp., vroeger Hyacinthoides genoemd), 

druifhyacinten (Muscari sp.) en ‘echte’ hyacinten (Hyacinthus). Dit laatste 

geslacht telt hooguit drie soorten, waaronder Hyacinthus orientalis. Tot een 

paar jaar geleden werd de hyacint ingedeeld in de familie Hyacinthaceae. 

Maar naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek zijn hyacinten nu 

onderdeel van de familie die is hernoemd tot Asparagaceae, met de 

subfamilie Scilloideae. Daartoe behoren onder andere Eucomis, 

Hyacinthus, Muscari en Scilla. 

 

Taaie kost, die Latijnse namen. Dan zie ik toch liever een ‘King of the 

Blues’, een gele ‘Gypsy Queen’ of de hippe bietenrode ‘Woodstock’, 

genoemd naar dat befaamde muziekfestival van 1969. Ga gauw kijken in de 

Hortus, nu het nog kan, om de heerlijke geuren van de hyacinten op te 

snuiven.  

Als het weer een beetje meewerkt houden de laatste het wel uit tot 1 mei. 

 

Kees Langeveld 
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WOUT KOOPMAN 

Nieuwe tuinmedewerker in de Hortus 

 

Toen Joop van Noort in juni 2015 met pensioen ging, kwam er een vacature 

voor een nieuw aan te stellen tuinman en dat werd Wout Koopman uit 

Anna Paulowna. 

 

Wout werd geboren op 5 

augustus 1979. Hij komt 

uit een familie die 

nauwelijks raakpunten 

had met de tuinbouw, al 

vertelde hij wel dat zijn 

opa Anemone kweekte, 

maar daar heeft Wout 

vrijwel geen 

herinneringen aan.  

Van jongs af aan had hij al grote belangstelling voor groen en buiten. Dat 

werd al op zeer jeugdige leeftijd duidelijk: op zijn vijfde jaar hielp hij met 

bollen pellen en van de verdiende centjes kocht hij 1 appelboom en 1 

perenboom, die prompt in de tuin van zijn ouders werden geplant; in die 

tijd hadden zij een grote tuin waar nog best twee fruitbomen bij konden. 

 

Wout volgde de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn, de richting Tuin en 

Landschap. Daarna deed hij aan de HBO in Den Bosch een 

vervolgopleiding, ook weer richting Tuin en Landschap. Hij had daarna 

nog heel graag botanie willen gaan studeren, maar dat bleek in Nederland 

niet meer mogelijk. In Zuid-Afrika was die mogelijkheid er nog wel en 

Wout heeft verwoede pogingen gedaan om daar te gaan studeren, maar 

door lastige bureaucratie is dat helaas niet gelukt. 

Na zijn studie bleek het niet eenvoudig te zijn om in de “Groene sector” 

aan het werk te komen. Daarom heeft hij een tijd bij zijn vaders 

reclamebureau gewerkt, en enige tijd bij Welkoop (een groot bedrijf met 

land- en tuinbouwartikelen), maar hij werkt liever met zijn handen in de 

grond.  
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Hij had zijn profiel en zijn 

gewenste werkkring op 

Google gezet. Het was zijn 

vriendin die met de Hortus-

vacature kwam aandragen 

en na een korte 

sollicitatieperiode is hij 

afgelopen zomer bij ons 

aan de slag gegaan.  

De Chinese Kruidentuin is 

een Hortusdeel waarvoor 

hij verantwoordelijk is, net 

als de borders achter de Sterrewacht. 

 

Zuid-Afrika bleef wel trekken en toen zijn vriendin daar stage liep zijn ze 

er samen vijf weken op vakantie gegaan en zeer onder de indruk geraakt 

van de bijzondere natuur met al die interessante planten. 

Tijdens wandeltochten in de Drakensbergen en ook elders vond hij de 

verschillende soorten Protea, misschien wel het allermooiste wat hij daar 

zag. De grote botanische tuin van Kirstenbosch beschouwt hij als een 

schitterende, grote botanische tuin en misschien wel de allerbeste ter 

wereld! 

 

Ook reden ze met een auto een aantal weken rond in Lesotho en bezochten 

het Edo-Elephantpark. Daar troffen ze Opuntia-cactussen in bloei aan, 

planten die helemaal niet oorspronkelijk in Afrika voorkomen. In 

Nederland heeft hij onder meer de Jungle-tuin bij Steenwijk bekeken. 

 

Hobby’s van Wout: in de eerste plaats planten en “groen”. Hij kijkt veel 

naar planten op internet, maar hij beseft dat je daarbij goed moet uitkijken, 

er staan nogal eens fouten, of totaal verkeerde plantennamen. 

Als sport heeft hij jarenlang gehandbald, maar is daar wegens blessures 

mee opgehouden. 

 

Carla Teune,  foto’s door  Hedvika Dekker 
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JAPANJAAR IN BOOMKWEKERIJMUSEUM BOSKOOP 

Hydrangea, het recept voor een rijk hortensiageslacht 

 

Op zeven plaatsen in Nederland worden activiteiten georganiseerd ter ere 

van het 150ste sterfjaar van Von Siebold. Een van de partijen die de Leidse 

Hortus hiervoor benaderde is het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Op 

dat verzoek is zeer enthousiast en voortvarend gereageerd. Vanaf 27 mei 

loopt in Boskoop een prachttentoonstelling. 

 

Wie niet beter weet krijgt bij het woord ‘boomkwekerijmuseum’ visioenen 

van een plek waar gepensioneerde boomkwekers mijmeren over vroeger 

tijden. In werkelijkheid is het museum een zeer levendige instelling, met 

enorm veel kennis in de achterban. Hier worden dingen tot stand gebracht 

die ergens anders grote kopzorgen zouden opleveren. Een tentoonstelling 

van aquarellen met allerlei vruchten? In Boskoop wordt zoiets verlevendigd 

met echte, verse vruchten - die er de hele looptijd van de tentoonstelling top 

uit zien, want ze worden waar nodig ververst. Een kunststukje, want weet u 

hoe u aan een mooie Maclura-vrucht komt? In Boskoop geen probleem. Of 

een verhaal over maretakken, dat geïllustreerd wordt met boompjes waar de 

ontwikkeling van deze mythische plant getoond wordt: van ontkiemd 

zaadje tot volgroeide, wintergroene bol met witte bessen. Dat heeft u van 

uw leven nog niet gezien, tenzij u bij het Boomkwekerijmuseum bent gaan 

kijken. Kortom, wij zijn fan van dit museum en waren erg blij met de 

positieve reactie. 

 

De Boskopers zijn vakmensen, maar met oog 

voor een breed publiek. Vandaar de wat 

wonderlijke titel van hun Hydrangea-

tentoonstelling: voor de gemiddelde mens heet 

die plant hortensia, en met de gemiddelde 

mens wordt rekening gehouden. Voor elke 

wisseltentoonstelling spreken de vrijwilligers 

hun brede netwerk aan, en de onderste steen 

komt boven om een aantrekkelijke 

tentoonstelling te verzorgen.  Hydrangea japonica 
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Let wel: binnen én buiten, het museum heeft een tuin, de Museumkwekerij, 

en die doet met de tentoonstelling mee. Naast het lichte, moderne museum 

is een historische boomkwekerswoning te bezoeken. 

De bedstee, het gezellige servies, de koffiekan laten 

zien hoe hier rond 1900-1910 geleefd werd.  

 

Ter gelegenheid van het Japanjaar zijn verschillende 

evenementen gepland: op 11 juni een Japandag 

(lezing in het museum, rondleiding bij Plantentuin 

Esveld), op  20 augustus een Hortensiadag; 

daarnaast Ikebana-workshops, en meer. Als de  

Hydrangia ‘Otaksa’ stekken goed zijn aangeslagen 

ziet u bovendien een stukje Leiden: ze zijn 

afkomstig uit onze Hortus.  
De getoonde afbeeldingen zijn uit de Flora van H. 

Witte en uit de Flora Japonica. 

 

 

Ook de moeite waard in Boskoop: 

• Plantentuin Esveld, Rijneveld 72, www.esveld.nl, 

• Proeftuin van Holland/Sortimentstuin Harry van de Laar en Plantentuin 

Esveld liggen op minder dan een kwartier fietsafstand 
 

Hydrangea 

‘Otaksa’ 

Boomkwekerijmuseum Boskoop  

Reijerskoop 54  

2771 BR Boskoop  

T +31 (0) 172 21 77 56  

www.boomkwekerijmuseum.nl 

 

april-eind september: di t/m vr van 10.00-16.30 uur, za van 10.00-16.00 uur,  

oktober-eind maart: di t/m vr van 13.30-16.30 uur, za van 10.00-16.00 uur. 

Entree € 4,- Museumkaarthouders vrij entree. 

• 26 mei-1 oktober 2016 Tentoonstelling Japan - 

Von Siebold – Hydrangea, het recept voor een rijk hortensiageslacht. 
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LIEFDE VOOR ORCHIDEEËN – HET GENUS SPECKLINIA 

PhD-onderzoek  

 

In een kantoortje van het Sylvius laboratorium op 

het BioScience Park, zit een onderzoeker met een 

hart voor orchideeën: Adam Karremans. Hij heeft 

net zijn PhD-onderzoek naar allerlei zaken 

omtrent het orchideeën genus Specklinia afgerond 

en hij is alweer bezig met zijn volgende paper. 

Hoewel de naam anders doet vermoeden, houden 

we het gesprek in het Engels.  

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Adam Karremans, ik heb kort geleden mijn PhD-onderzoek 

afgerond. Daarnaast ben ik onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en 

aan de Universiteit van Costa Rica. 

 

Je naam doet vermoeden dat je Nederlands bent, toch spreek je alleen 

Engels en Spaans. Hoe zit dat? 

Ik ben geboren in Nederland, maar mijn familie is verhuisd naar Costa Rica 

toen ik één jaar was. Ik ben terug gekomen naar Nederland om mijn master 

in Biologie te volbrengen. Daarna ben ik weer naar Costa Rica gegaan om 

daar in de Botanische Tuinen aan het werk te gaan. Vier jaar geleden kwam 

ik weer naar Nederland voor een PhD-positie.  

 

Wat voor onderzoek heb je gedaan? 

Ik heb onderzoek gedaan naar de taxonomie, de fylogenetica en de 

mechanismen van bevruchting van het orchideeën genus Specklinia. Mijn 

PhD-onderzoek heeft een totaal plaatje geschapen van alle resultaten van 

systematisch en fylogenetisch onderzoek van een groot aantal soorten 

binnen het genus Specklinia, met de focus op soorten uit Costa Rica. 

 

Hoe heeft de Hortus botanicus Leiden je geholpen met je onderzoek? 

We hebben een heleboel tests kunnen doen in de hortus, ik zal er een aantal 

uiteenzetten.  
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Allereerst hebben we 

verschillende orchideeën uit 

verscheidene kassen uit Nederland 

en Costa Rica bijeengebracht in de 

Hortus botanicus Leiden. Toen 

konden we met onderzoek 

beginnen. De eerste test ging om 

de bevruchting. De Specklinia 

orchideeën worden bevrucht door 

fruitvliegen, soorten binnen het 

genus Drosophila, en we wilden 

weten of de vliegen die in 

Nederland voorkomen zich 

aangetrokken voelen tot de 

Specklinia soorten uit Costa Rica. 

Dit blijkt niet het geval te zijn. Dit betekent dat de bloemen selectief zijn in 

welke specifieke vliegen ze aantrekken. 

 

Het tweede onderwerp dat we hebben onderzocht, welke naar mijn mening 

het meest interessant is, is hoe de bloemen in de Specklinia groep hun 

bevruchters aantrekken. De bloemen hebben 

nectariën, dit zijn huidmondjesachtige 

structuren die nectar kunnen produceren. De 

druppeltjes nectar zijn heel erg klein, maar je 

kunt ze zien zitten op de bloem. In de 

omgeving van Costa Rica worden de druppels 

opgegeten door de vliegen. Maar in de Hortus 

te Leiden zijn er geen vliegen die de nectar 

eten, dat hebben we per slot in het eerste 

onderzoek aangetoond, en de druppeltjes 

worden kleine kristallen. Dus in Leiden 

konden we de nectarkristallen stuk voor stuk 

verzamelen, waarna we er een grote bal van 

konden maken aangezien ze aan alles blijven 

plakken. Hiermee konden we onze hypothese 

Specklinia endotrachys 

met druppels nectar 

Specklinia pfavi met Drosophila  

fruit vlieg 
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nagaan of het daadwerkelijk nectar was door te testen of het suiker bevatte. 

Het bleek inderdaad suiker te zijn.  

 

Het derde dat we graag wilden weten, was of de geur die door de bloemen 

geproduceerd wordt in de Hortus te Leiden hetzelfde is als de geur in de 

jungle van Costa Rica. De planten van het Specklinia genus produceren 

feromonen. Je kunt een geur ‘vangen’ en bestuderen door middel van het 

stofje hexaan, hexaan ‘slaat’ namelijk ‘iedere stof op’. Voor een 

vergelijking hebben we de planten uit Costa Rica en Leiden precies 

hetzelfde behandeld. Hoewel de omgevingen totaal anders zijn, blijkt de 

geur die door de plant uitgescheiden wordt hetzelfde.  

 

Het laatste wat in 

de Hortus Leiden 

heeft 

plaatsgevonden, is 

het ontdekken van 

een nog niet 

beschreven soort. 

De plant was al 

wel ontdekt, maar 

enkel geïllustreerd 

door ene 

Dunsterville in 

1965 en we hebben het daarom nu Specklinia dunstervillei genoemd. We 

hebben hier een teler gevonden en we hebben een plant ondergebracht bij 

de Hortus. Een andere soort die we hebben beschreven, hebben we als 

eerbetoon vernoemd naar Universiteit Leiden en de Hortus botanicus 

Leiden. De orchidee heet Specklinia lugduno-batavae, naar de Latijnse 

naam van Leiden. 

 

Hebben jullie precies in kaart kunnen brengen hoe de vlieg wordt 

aangetrokken door de bloem? 

Jazeker. Op een Specklinia bloem kunnen zich zo’n zeven vliegen 

verzamelen. We kwamen er achter dat de orchideeën aggregatie-feromonen 

Specklinia lugduno-batavae, door Karremans, 

Bogarín en Gravendeel. 2015 
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produceren. Dit zijn de feromonen waarmee insecten elkaar roepen 

wanneer er bijvoorbeeld voedsel is gevonden. Zo komt het ook dat wanneer 

je eten achterlaat in de zomer, er binnen de kortste keren een hoop mieren 

zijn; ze scheiden de feromonen uit en roepen elkaar zo. De Drosophila 

fruitvlieg doet hetzelfde. Ze vinden de nectar en scheiden de feromonen uit 

waardoor andere vliegen komen. De vliegen lopen over de blaadjes, totdat 

een vlieg op een specifieke plek van de orchidee terecht komt en de pollen 

op zijn achterlichaam geplakt worden. De vlieg bezorgt de pollen netjes af 

bij de volgende bloem die hij bezoekt en zo worden de planten bevrucht. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2o_Dn9Bjkk  

 

Kunnen de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan 

maatschappelijke doeleinden? 

We kwamen op het idee om synthetische feromonen te gebruiken die 

Drosophila aantrekken. Dit is een biologische controle, sommige 

Drosophila soorten zijn namelijk een plaag in kassen en op deze manier 

kan je een val maken door middel van de feromonen en kan je de 

Drosophila vangen. 

 

Zal je in de toekomst weer onderzoek gaan doen binnen de Hortus? 

Dat is waarschijnlijk. Mijn begeleider heeft mij 

toegevoegd als ere-medewerker van haar 

onderzoeksgroep en we zullen doorgaan met 

gezamenlijk onderzoek. Ze heeft mij reeds 

betrokken bij een onderzoek naar vanille. Dit is een 

orchidee die je in Costa Rica kan vinden en ik heb 

er al een tijdje onderzoek naar gedaan. Mijn 

begeleider zal sowieso doorgaan met het telen van 

planten in de Hortus en we zullen vanille 

uitwisselen tussen Costa Rica en de Hortus  

botanicus Leiden. Samen met mijn collega ben ik 

een ware orchideeën man, dus ik zal zeker nog eens onderzoek komen 

doen.  

 

Sanne van Gammeren 

Adam met vanille 

https://www.youtube.com/watch?v=r2o_Dn9Bjkk
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HET JAPANSE GEDICHT 

 

‘En wat staat daar nou?’ Misschien heeft u het zich weleens afgevraagd als 

u in de voortuin van de Hortus liep en de Japanse tekens op de muur van de 

Faculty Club zag. Het antwoord kwam begin februari van dit jaar, in een 

verhaal van Titia van der Eb voor de rondleiders, gastheren en gastvrouwen 

van de Hortus. Wij vonden dat haar boeiende verhaal het verdient om 

doorverteld te worden aan de Vrienden van de Leidse Hortus. Bij deze een 

beknopte versie. 

 

Het gedicht is van de hand van Sugawara no Michizane, een Japanse 

geleerde die leefde in de tweede helft van de 9e eeuw. Door zijn kennis en 

bestuurscapaciteiten had hij zich opgewerkt tot raadsheer van de Japanse 

keizer Uda. Deze keizer streed tegen de machtige, aristocratische Fujiwara-

familie. In de ogen van deze familie hoorde Sugawara, die van relatief lage 

komaf was, eigenlijk niet de hoge post van 

keizerlijke raadsheer te bekleden. Toen keizer Uda 

was afgetreden zagen de Fujiwara hun kans 

schoon. Zij beschuldigden Sugawara – ten 

onrechte – van samenspannen tegen keizer Daigo, 

de opvolger van keizer Uda. Sugawara werd 

verbannen naar Dazaifu, in het zuidwesten van 

Japan. Bij zijn vertrek uit Kyoto nam hij afscheid 

van zijn ‘Ume’-boom, de Japanse pruim, waarvan 

de bloem het familiewapen van Sugawara’s was. 

Over deze Ume schreef hij het gedicht dat u op de 

muur in de Hortus kunt lezen. 

 

Dit is de Japanse tekst, met daarnaast de Nederlandse vertaling: 

  

Kochi fukuba   Als de wind uit het oosten waait 

nioi okoseyo   zend me dan jullie geur 

Ume no hana   bloesems van de pruimenboom 

aruji nashi tote   Jullie baas is weg 

haru na wasureso  maar vergeet toch de geur van de lente niet! 
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Sugawara keerde nooit meer terug naar Kyoto. Na zijn dood kwam er 

echter rampspoed over Kyoto en de Fujiwara-familie. Om zijn vertoornde 

geest te apaiseren, werd hij postuum vrijgesproken en gepromoveerd. 

Sindsdien geldt hij als een patroonheilige van de wetenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloem van de Ume is in Japan het icoon van de wetenschappers en 

geletterden, een krachtige verwijzing naar Sugawara. Bij de viering van 

400 jaar betrekkingen tussen Japan en Nederland, in het jaar 2000, schonk 

de Universiteit van Nagasaki dan ook 165 Ume-boompjes aan de 

Universiteit Leiden. Bij die gelegenheid heeft Chikako Wijsman-Saga het 

Japanse gedicht van Sugawara op de muur van de Faculty Club 

gekalligrafeerd. Om het project van de Ume-boompjes in Leiden tot 

uitvoering te brengen hebben Titia van der Eb en oud-hortulana Carla 

Teune heel veel werk verzet. Ook dat is in de kalligrafie verwerkt. Kijk 

maar eens goed naar de handtekening linksonder. Naast de handtekening 

staan twee golfjes. Golfjes, strand, Eb… snapt u het? 

 

Kees Langeveld 

 

Het Japanse gedicht in de voortuin.  

Boven: detail 

Foto: David Eppstein 
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ADOPTEER EEN… VIS? 

 

Bijzondere adoptiekandidaten dit keer: drie klimplanten, drie vissen 

en twee Camellia’s. Bent u op zoek naar een mooi cadeau of vraagt 

uw omgeving steeds wat u graag wilt hebben voor een verjaardag of 

jubileum? Hier zit misschien iets van uw gading bij. En zo niet, 

overleg gerust even want het lijstje kandidaten is veel langer. 

 

Ampelopsis brevipedunculata ‘Veitchii’ € 100,- 

Het hele jaar groeit deze aan de 

druif verwante klimmer luchtig en 

bevallig tegen de Pergola, om in 

het najaar te schitteren: dan is de 

plant bespikkeld met licht- tot 

staalblauw glanzende, wat 

gespikkelde vruchten. Het lijken 

eerder glimmende kralen dan 

eetbare hapjes, zo denken de vogels er ook over zodat u er lang van 

kunt genieten. Het glanzende, gekartelde blad verkleurt in de herfst 

van vrolijk groen naar het zuiverste kanariegeel. Een adoptieplant als 

cadeau voor een familielid dat het na afstuderen of promotie hogerop 

zoekt, of voor een dame die oog heeft voor mooie oude juwelen - een 

tak van de Ampelopsis zou haar niet misstaan. 

 

Camellia japonica €  100,- 

Het Camellia-weekeind ligt net achter ons en velen zullen in de ban 

zijn geraakt van deze planten met hun stevige glimmende blad en 

exotisch ogende bloemen. Gelukkig zijn er twee exemplaren vrij 

voor adoptie, beide kuipplanten die ’s zomers buiten en ’s winters in 

de wintertuin staan, waar ze een grijze dag oplichten met hun 

helderrode bloemen en gele meeldraden. Een Camellia is een mooie 

adoptieplant voor een dame met zwier, maar ook voor iemand (m/v) 

die op hoge leeftijd nog kleurrijk en stralend is. Zeer passend om in 

Japanjaar 2016 voor deze plant te kiezen. 
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Akebia € 150,- 

Ook passend in het Japanjaar: de twee 

akebia’s die vrij zijn voor adoptie. Akebia 

quinata staat in de Systeemtuin, Akebia 

trifoliata tegen de muur achter het Grand 

Café Clusius. Soms al in januari tonen deze 

klimmers hun teer ogende, auberginekleurige 

bloemen, maar de vorst deert ze niet. Beide 

soorten zijn jaarrond mooi, ze verliezen 

alleen als het heel koud is hun blad en dat 

loopt snel weer uit. De opvallende vruchten die soms verschijnen 

lijken in vorm en kleur op grote aardappels maar dan gladder. Zijn ze 

overrijp dan barsten ze open en tonen hun zwarte zaden in wit 

vruchtvlees. Elk jaar een spraakmakende verschijning voor de 

bezoekers van het terras. 

Mooie adoptieplanten voor een Japanliefhebber, voor iemand die 

subtiel en smaakvol is, of voor iemand met wie u graag in het Grand 

Café Clusius afspreekt.  

 

Drie karpers naar keuze € 100,-  

Vorig jaar snorkelde Aaf Verkade in onze 

vijver, zij portretteerde de karpers en gaf ze 

namen. Anders dan planten komen de karpers 

naar u toe als u in uw handen klapt, en het is 

voor jong en oud spannend om ze in de vijver 

te zoeken en te kijken wat ze doen. Draagt u 

de Hortus een warm hart toe maar wilt u de 

adoptie schenken aan iemand die zelf niet zo 

van de planten is, of heeft u kleinkinderen, 

bent u vissenliefhebber… heel veel goede 

redenen om uw drie favorieten uit te komen 

zoeken.  

Foto’s: Aaf Verkade met helper Nick    

De vis heet Blessyou 
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Hoe werkt het? 

Genoemde bedragen zijn voor één jaar. 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 vis, 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 u 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 zonder minimum-drempel uw gift van de belasting af kunt trekken. 

In tegenstelling voorheen is hiervoor geen notarieel document meer nodig. Een overkomst 

‘Periodieke gift in geld’ met de Stichting Vrienden is voldoende. In deze overeenkomst 

spreekt u de intentie uit voor 5 jaar of langer adoptant te zijn. De stichting Vrienden van de 

Leidse Hortus is een culturele ANBI, wat betekent dat u een bedraag 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. 

 

 

NIEUWS 

 

Siebold stripverhaal  

Vanaf 2 mei krijgen kinderen die in de 

Hortus een speurtocht doen een 

splinternieuw stripverhaal mee, waarin 

een paar jongens een mooi avontuur 

beleven en Von Siebold ontmoeten. 

Natuurlijk speelt ook de Hortus een 

rol. De strip is getekend door Stephan 

Timmers. Stephan tekent ook alle 

figuurtjes uit onze kinderboeken. 

Naast zijn werk als illustrator, grafisch 

ontwerper en cartoonist heeft hij zich 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van 

educatieve stripboeken. Stephans 
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bedrijf TotalShot vierde dit jaar het tienjarig bestaan, daarom is hij eregast 

op het Goudse stripfestijn ‘Strips op de markt’. Hier zal ons stripboek 

gepresenteerd worden. 

Het stripboek is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, en wordt gratis 

meegegeven aan jonge Hortusbezoekers. 

 

Vrije Academie 

Dit jaar organiseert de Vrije Academie een 

aantal bijeenkomsten in de Hortus. Op 4 juni van 

half 11 tot half 12 is een lezing met de titel ‘Ode 

aan Maria Sibylla Merian; vroege bloemen’. 

Carien Kanters vertelt over de zeventiende-

eeuwse Maria Sibylla Merian (1647-1717) die 

zich als schilder, graveur en onderzoeker wist te 

profileren in de kunst en wetenschap. En dat in 

een tijd waarin dit voor vrouwen beslist 

ongebruikelijk was.  Deelname € 17,50 excl. 

entree, maar daar heeft u uw Vriendenkaart voor.  

Op 27 augustus 2016, en herhaald op 2 september, organiseert de Vrije 

Academie een ochtend over Von Siebold en de planten uit Japan. Speciaal 

ter gelegenheid van de tentoonstelling Japan & Von Siebold in de Hortus 

spreken Max Put en Carla Teune over Von Siebold en zijn tijd, en over de 

planten uit Japan. Van 10.30-12.00 uur. 

Meer informatie en boekingsmogelijkheid op www.vrijeacademie.nl. 

 

HOVO in de Hortus: Tuinarchitectuur in Japan 

De colleges onder de noemer ‘HOVO in de Hortus’ lopen inmiddels een 

paar jaar, met een steeds wisselend programma. De serie ‘Botanische kunst 

in Oost en West’ is net afgelopen, maar u kunt zich nog inschrijven voor de 

nieuwe reeks over Japanse tuinen. Alle vier de lessen worden gegeven door 

Titia van der Eb-Brongersma, en natuurlijk gaat u waar het verhaal daartoe 

aanleiding geeft de tuin in.  

7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober, steeds van 10.30-12.30; 

meer informatie zie www.hortusleiden.nl. 
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Midzomernacht in Japanse sferen 

Op dinsdag 21 juni 2016 vieren we van 20.00 tot 24.00 uur de 

Midzomernacht, in Japanse sferen. Het is elk jaar weer een prettige 

gelegenheid om andere Hortusvrienden en Hortusmedewerkers te 

ontmoeten en te genieten van de avondsfeer in de tuin. 

Dit jaar kreeg het programma een Japans tintje. Wat u kunt verwachten: 

Bèta-toneel tussen de tropische kassen en de Von Siebold Gedenktuin, 

Japans no-spel  van vijf studenten van de Faculteit W&N onder leiding van 

de regisseur Arjen Arnoldussen; toneel van AL dente in de tuin bij de 

karpervijver: Odysseus, Misdadiger. De Nederlandse première van een 

Oostenrijks stuk uit 2010. Odysseus, Misdadiger gaat over de terugkeer van 

de Griekse held Odysseus uit de Trojaanse Oorlog, maar is tegelijkertijd 

een moderne parabel over oorlogvoering en de gevolgen daarvan. Drankjes 

en hapjes zijn afkomstig van de mensen van het Grand Café Clusius, er is 

weer heerlijke Duitse wijn van de fa. Stöckel-Hoos, een Japanse thee-

proeverij, een Leyden Gin proeverij, en optreden door Japanse 

verhalenverteller Gerard Jellema. 

Popkoor Prestige treedt op (onder voorbehoud), de koepels van de 

Sterrewacht zijn open, en de avond besluit met een levende videoklip van 

The Stream. 

Kaartjes € 7,50 euro per persoon, museumkaart niet geldig. Attentie 

bomenadoptanten en Vrienden (op vertoon van de Vriendenkaart) hebben 

gratis toegang. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de 

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. De 

opbrengst van de avond is bestemd voor het 

onderhoud aan onze monumentale bomen. 

 

Japanse verzamelplanten 

Kaschef Rogier van Vugt zet van 13 mei-15 juni 

2016 de bijzondere planten in het zonnetje die in 

Japan geliefde verzamelobjecten zijn. Zoals je in 

Nederland mensen hebt die op nét iets afwijkende 

sneeuwklokjes jagen, zo koesteren Japanse 

verzamelaars de Neofinetia’s - elegante 

orchideetjes - in speciale potjes. Mensen hebben 
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oog voor wat afwijkt van het gewone, ook bij planten. Een afwijkende 

vorm - exemplaren met witte randen aan het blad, treurvormen, exemplaren 

met gekroesd blad - wordt geselecteerd en vermeerderd. In Japan is dit van 

oudsher tot een ware kunst verheven. Van varens, coniferen, Clivia en 

allerlei orchideeën worden al eeuwenlang afwijkende vormen verzameld, 

en rond dat verzamelen is een hele cultuur ontstaan. 

 

Japan en Von Siebold 

In 2016 herdenken we het feit dat 150 jaar geleden de Duitse arts Philipp 

Franz Balthasar von Siebold overleed. Hij werkte in Nederlandse dienst 

tussen 1823 en 1829 op de Nederlandse handelspost in Deshima in 

Nagasaki, Japan. Hij stuurde van daar bollen, zaden en levende planten 

naar de Nederlanden. Daarvan staan nu nog zeker tien originele exemplaren 

in de Leidse Hortus. Die kunt u bekijken aan de hand van een 

wandelboekje (herdrukt in het Nederlands, ook verkrijgbaar in het Duits, 

Engels en Japans). In de Wintertuin is meer te zien en te lezen, en vinden 

kinderactiviteiten plaats. Buiten kunt u van de fototentoonstelling van 

‘Flora Japonica – Philipp Franz von Siebold/Flora photographica – Günter 

Beck’ genieten. Deze fotograaf zich liet inspireren door de Flora Japonica 

en gaf een aantal planten uit dit boek heel mooi weer in foto’s. Van 13 mei-

18 oktober 2016.  

 

Workshop Sashiko: Japans 

borduur/quiltwerk 

Sashiko (steekje) is de traditionele Japanse 

manier van doorstikken, ontstaan vanuit de 

behoefte om verschillende lagen stof op 

elkaar te hechten en daarvan warme kleding 

te maken. Tegenwoordig wordt Sashiko, een 

‘simpele’ techniek met rijgsteekjes, vooral 

gebruikt ter decoratie. Naast geometrische patronen werden patronen veelal 

geïnspireerd op de natuur: bladvormen, (kersen)bloesem, bloempatronen. 

Maak kennis met sashiko in een inspirerende omgeving: de Hortus. 

Woensdag 31 augustus van 19.30-22.00 uur, deelname €30,- incl. 

materiaal, graag aanmelden via www.hortusleiden.nl. 
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BOMEN VAN BOERHAAVE 

3: DE TULPENBOOM EN GOUDENREGEN IN ‘OUD-POELGEEST’ 

 

In Vriendennieuws van april en september 2015 kon u lezen over twee 

bomen van Boerhaave in de Leidse Hortus. In het derde deel van dit 

drieluik gaat het over twee Boerhaave-bomen op het landgoed ‘Oud-

Poelgeest’, vlakbij Leiden, namelijk een tulpenboom en een goudenregen. 

 

In de 21 jaar dat Herman Boerhaave prefect van de Hortus is geweest 

(1709-1730), nam het aantal plantensoorten toe van ca. 3500 tot naar 

schatting ca. 7000. Dat kwam niet door eigen verzamelreizen maar doordat 

vele botanici, apothekers en andere kennissen hem materiaal uit exotische 

streken toezonden. Dat gebeurde met name in de vorm van zaden en 

vruchten omdat die langere tijd buiten de grond kunnen overleven. Het ligt 

dan ook voor de hand dat de Hortus te maken kreeg met ruimtenood. 

Verzoeken aan het College van Curatoren van de universiteit om de Hortus 

uit te breiden baatten echter niet. Wel stonden Curatoren hem reeds in 1710 

toe om bomen en heesters te planten op een gedeelte van de universitaire 

maliebaan (baan voor het spelen van het toen populaire maliespel), gelegen 

buiten de Witte Singel. 

In augustus 1724 kocht Boerhaave 

met eigen middelen de buitenplaats 

‘Oud-Poelgeest’ (zie foto) in 

Oegstgeest, niet zozeer om het 

kasteel als wel om de enorme de 

tuin eromheen.  Sindsdien maakte 

hij in de Index seminum satorum 

onderscheid tussen ‘gezaaid in de 

universiteitstuin’(in horto 

academico) en ‘gezaaid op mijn 

buitenplaats’ (in villa mea), zij het 

dat hij in 1726-1727 helaas geen locatie meer vermeld heeft. Er wordt vaak 

gezegd dat hij met deze aankoop zelf een oplossing bood voor het 

ruimteprobleem in de Hortus, maar dat is twijfelachtig. Waarom zou 

Boerhaave dan bijv. verreweg de meeste van de 1416 aanwinsten in het jaar 
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1725 op beide locaties uitgezaaid hebben? Slechts weinige planten hiervan 

(enkele tientallen) kreeg geen plek in de Hortus maar uitsluitend op zijn 

landgoed, en dat kan ook een andere reden gehad hebben. Weliswaar kreeg 

Boerhaave vanaf september 1725 van de universiteit een jaarlijkse toelage 

van 200 gulden omdat hij ‘wegens de kleynheyt’ van de Hortus ‘veele rare 

planten buyten de Academische cruythof ten diensten van de Universiteyt 

ten sijnen kosten doet aanqueken’, maar het lijkt erop dat hij de op Oud-

Poelgeest gezaaide planten toch als zijn privéverzameling beschouwde. Het 

landgoed was – in tegenstelling tot de Hortus – alleen toegankelijk voor 

genodigden, bijv. William Sherard, Adriaan van Roijen en Carolus 

Linnaeus. Daarom was het in de praktijk zeker geen dependance van de 

‘openbare’ Hortus. En zouden er ooit planten naar de Hortus zijn 

overgebracht, bijv. bij de flinke Hortusuitbreiding van 1736? 

 

In 1725 ontving Boerhaave onder meer 43 zaden uit Carolina van een 

zekere ‘Beeston ex Amglia Gipporici’. ‘Amglia’ is natuurlijk een 

verschrijving van ‘Anglia’, maar wat is ‘Gipporici’? Na enig speurwerk 

kwam ik erachter dat dit een verschrijving is van ‘Gippovici’, de tweede 

naamval van ‘Gippovicum’. Dit is de Latijnse benaming van 

Gip(p)eswic(k) oftewel Ipswich in Suffolk (Engeland). En ‘Beeston’ staat 

voor de zelfs in Engeland nauwelijks bekende medicus dr. William Beeston 

(1661-1732). Deze richtte in 1721 in Ipswich een Hortus Botanicus op die 

later bekend zou worden als ‘Hortus Botanicus Gippovicensis’ of ‘Dr. 

Coyte’s Botanic Garden’, naar zijn oudoomzegger en de latere eigenaar dr. 

William Beeston Coyte 

(1741?-1810). Kennelijk 

bezat William Beeston 

planten uit de Engelse 

kolonie Carolina en stond hij 

in contact met Boerhaave, 

iets wat tot nu toe niet 

bekend was.  

Onder de door Beeston toegezonden zaden was ‘Tulipifera; arbor; 

Caroliniana’, welke op 16 juni 1725 werd uitgezaaid ‘in villa mea’. Dit 

zaad betreft vermoedelijk Liriodendron tulipifera, waarvan Boerhaave al 

Registratie door Boerhaave in 1725 van de 

‘Tulpdragende boom uit Carolina’ (UBL) 
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vaker zaden (eigenlijk éénzadige vruchten) uit Virginia en Carolina 

ontvangen had; denk maar aan de nu 300-jarige tulpenboom in de Hortus.   

 

Bekend is dat Boerhaave kort na de aankoop van Oud-Poelgeest op een 

eilandje in een vijver ten noorden van het kasteel een tulpenboompje heeft 

gezaaid/geplant. Hiervoor komen in de Index seminum twee zaden in 

aanmerking: a. het door Beeston toegezonden zaad; b. door  

Sherard in het voorjaar van 1725 toegezonden zaad uit Carolina van 

‘Conifera; cono longo; s[emine] alato. An Tulipifera species?’. Omdat 

Boerhaave bij laatstgenoemde uitging van een ‘conifeer’ (in de zin van een 

naaldboom) maar zich afvroeg of het misschien een tulpenboom was, 

terwijl hij bij het andere zaad zeker wist dat het om een ‘tulpdrager’ ging, 

heeft het materiaal van Beeston de beste papieren om identiek te zijn aan de 

tulpenboom in Oud-Poelgeest. Maar eerlijk is eerlijk: een hard bewijs is 

niet te geven. 

In 1774 kwam de Oud-Poelgeest in bezit van een ‘telg’ van Boerhaave, 

namelijk kleindochter Sibilla Maria gravin de Thoms. Haar echtgenoot liet 

in 1781 een aantal grachten uitdiepen en verbreden. Blijkens een brief is 

een deel van de baggerspecie gebruikt om de ‘vijver om de tulpenboom’ te 

dempen. Zo veranderde het genoemde eilandje in een heuveltje. Dit is van 

belang om het tekstbord te kunnen begrijpen dat de volgende eigenares, 

Boerhaave’s achterkleindochter Sophia Dina baronesse van Leyden, en 

haar echtgenoot in 1817 op de boom lieten aanbrengen. De tekst van dit 

(bewaard gebleven) bord luidt als volgt: 

Dit Pronkstuk der Natuur, dees wydvermaarde Tulp 

is door Boerhavens Telg dees Heuvel toegeweezen, 

door konst en zorg behoed, zints meer dan dertig jaar 

word zyne schoonheid steeds door ’t Nageslagt gepreezen. 

Zijn fiere kruin en vlugt, weleer nog onbeperkt, 

kon ondanks woeste Orkanen een Eeuw nu byna tieren. 

Hy zal hoe zeer verzwakt zo lang zyn stam nog leeft, 

Boerhavens naam ter eer dit Landverblyf vercieren. 

   den 1 Mey 1817 
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Het scheelde maar weinig of de 

‘wijdvermaarde tulp’ zou in 1835 

zijn gekapt. In augustus van dat 

jaar werd Oud-Poelgeest in het 

openbaar verkocht. Daarbij hoefde 

echter niet betaald te worden voor 

‘de oude tulpenboom en een oude 

goudenregenboom, die wegens de 

verkoopers zullen worden 

aangewezen, en voor ultimo 

December 1835, des verkiezende, 

ten hunnen kosten gerooid en 

geruimd’. Kennelijk was de 110-

jarige tulpenboom toen al niet zo 

best meer. Volgens diverse 

geschreven bronnen en 

afbeeldingen uit de 18de en 

19de eeuw ging het inderdaad 

om een oude, ‘wegmolmende’, ‘ingekankerde’ en ‘afgeleefde’ holle boom. 

In de 19de en 20ste eeuw is de boom diverse keren opgeknapt, o.a. in juli 

1935 door tuinknecht H.J. Uljee van de Hortus, maar dat heeft helaas niet 

kunnen verhinderen dat hij in 1954 na bijna 230 jaar door een storm aan 

zijn einde is gekomen.   

 

Dankzij Jan Wolkers, die er in meerdere boeken over schreef, heeft de 

boom extra bekendheid gekregen. Wolkers had er een speciale band mee. 

Dat is reden geweest voor hortulanus Bavo Bruinsma om hem in het begin 

van de jaren zeventig een stek van de Poelgeester tulpenboom cadeau te 

doen. Deze is via Amsterdam bij Wolkers’ huis op Texel terecht gekomen 

waar hij nog steeds staat. Helaas hebben enkele auteurs de fabel verspreid 

dat deze stek van de tulpenboom uit de Hortus afkomstig zou zijn (zie bijv. 

Vriendennieuws van april 2015, blz. 6), maar dat strookt niet met wat 

Wolkers zelf en zijn biograaf Onno Blom erover schrijven. 

Toen in 1954 de laatste stam van de – oorspronkelijk driestammige – 

tulpenboom in Oud-Poelgeest sneuvelde waren er op de oude wortelstronk 

Weinig bekende foto van de 

‘wijdvermaarde tulp’ incl. het tekstbord 

omstreeks 1900 (ELO) 
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al meerdere nieuwe scheuten ontstaan. Deze ‘tweede generatie’ scheuten 

hebben tot omstreeks 1989 bestaan, maar gelukkig zijn er toen op twee 

stronken wederom enkele nieuwe scheuten ontstaan. Zo zijn er op dit 

moment nog drie scheve scheuten van deze ‘derde generatie’ te zien. Het is 

te hopen dat die goed onderhouden worden, want alleen dan kunnen ze het 

voormalige ‘Landverblijf’ van Boerhaave blijven ‘vercieren’. 

 

Terloops noemde ik nog een andere Boerhaave-boom, namelijk de ‘oude 

goudenregenboom’ in Oud-Poelgeest. Volgens een brief uit 1835 was ook 

die neergezet door Boerhaave, en ook daarvoor is in de Index seminum een 

kandidaat te vinden. Dat is ‘Cytisus; latifolius; alpinus; fl[ore] racemoso, 

pendulo T[ournefort]’ oftewel een alpengoudenregen. Deze was hem 

toegezonden door zijn correspondent en vroegere student Jean Baptiste 

Bassand uit Wenen. Het was één van de aanwinsten uit 1725, die zowel in 

de Hortus als op Oud-Poelgeest uitgezaaid werden, op laatstgenoemde 

locatie op 5 april 1725. Waar de boom stond en hoe hij eruit zag is niet 

bekend.Waarschijnlijk is deze boom in 1835 wel gekapt, want sindsdien is 

er niets meer over vernomen. 

 

Jan Hengstmengel 

 

Voor uitgebreidere informatie over de ‘wijdvermaarde tulp’ op het 

landgoed Oud-Poelgeest wordt verwezen naar een tweedelig geïllustreerd 

artikel in het blad Over Oegstgeest (uitg. Vereniging Oud Oegstgeest) van 

november 2015 en mei 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijke tekstbord van de tulpenboom in Oud-Poelgeest 
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PROGRAMMA MEI-SEPTEMBER  

 

Voor alle activiteiten behalve de Zondagwandelingen geldt: 

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

Zondagwandelingen hoeft u zich niet aan te melden. 

 

Mei 

7 mei  Vriendendag/Hortus plantenmarkt 

Dit jaar is de Hortus Plantenmarkt geconcentreerd op één dag, de zaterdag na 

Hemelvaart. Geniet van het aanbod mooie en bijzondere planten en maak kennis 

met liefhebbersverenigingen. ’s Morgens Vriendenvergadering, ’s Middags lezing 

over Citrusplanten, zie hieronder.  

7 mei Lezing Citrus 15.00-16.30 uur 

Geniet na uw bezoek aan de Plantenmarkt van deze lezing door Citrus-specialist 

Ben Buijnsters. Gratis deelname voor Vrienden, wel graag aanmelden. 

7 mei Fotoworkshop ‘Moeders gaan bloemen fotograferen’ 10.00-14.00 uur 

Workshop door fotograaf en biologiedocent Hans Clauzing. Voor beginners en 

gevorderden, voor elk type camera. €42,50 met museum- of vriendenkaart (anders 

€49,50) (inclusief koffie/thee en wat lekkers). 

8 mei Zondagwandeling Bollen onder de bomen, aanvang 12.00 uur,  

aanmelden niet nodig 

De rondleider loopt met u langs de bomen en struiken van de Hortus, kijkt hoe ze 

uitlopen en misschien al bloeien, en wijst aan wat er onder de bomen te zien is. 

Door Kees Langeveld. Deelname € 1,50 plus entree. 

13-15 mei Tentoonstelling Japanse verzamelplanten 

Foto: Cunie Sleijpen 
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Kaschef Rogier van Vugt zet de bijzondere planten in het zonnetje die in Japan 

geliefde verzamelobjecten zijn. Zie ook de nieuwspagina’s elders in dit 

Vriendennieuws. 

13-18 mei Japan en Von Siebold 

In 2016 herdenken we het feit dat 150 jaar geleden de Duitse arts Philipp Franz 

Balthasar von Siebold overleed. Zie ook de nieuwspagina’s elders in dit 

Vriendennieuws. 

15 mei Japanmarkt Rapenburg, vanaf 12.00 uur 

Japanmuseum SieboldHuis organiseert elk jaar deze gevarieerde, kleurige en goed 

bezochte markt op het Rapenburg. Dit Japanjaar staat de Hortus er ook met een 

kraam, en als het lukt zijn in de tuin Japanse dansers aan het werk, of kunt u van 

de Hofjesconcerten genieten (zie het volgende item).  

15-16 mei Hofjesconcerten 

De achtste editie van de Leidse Hofjesconcerten. In tientallen hofjes treden weer 

heel veel goede muzikanten op, zowel opkomend talent als bekende muzikanten; 

ook onze Clusiustuin doet mee. Het programma staat t.z.t. op 

www.leidsehofjesconcerten.nl. 

23 mei Workshop wetenschappelijk tekenen, van 10.30-15.00 uur 

Door Esmée Winkel. Onderwerp ‘Blad en bekers/verkorting, beharing’. 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. 

28 mei Museumnacht Leiden 

Negen Leidse musea stellen hun eigen programma samen en zijn ’s avonds open 

tot in de kleine uurtjes. Ook de Hortus doet dit jaar weer mee. Het thema van de 

avond is ‘mysterie’. Details vindt u kort voor het evenement op 

http://museumnachtleiden.nl, of op de flyers die dan in de Hortus liggen. 

Juni 

4 juni Vrije Academie-lezing, van 10.30-11.30 

Ode aan Maria Sibylla Merian. De Hortus is een prachtige plek om meer over deze 

intrigerende vrouw te horen. Aanmelden via www.vrijeacademie.nl.  

12 juni Fotoworkshop ‘De hortus dichtbij’, van 10.00-14.00 uur 

Workshop door fotograaf en biologiedocent Hans Clauzing. Voor beginners en 

gevorderden, voor elk type camera. €42,50 met museum- of vriendenkaart (anders 

€49,50) (inclusief koffie/thee en wat lekkers). 
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12 juni  Zondagwandeling Planten uit Japan, aanvang 12.00 uur, aanmelden niet nodig. 

Heel wat van onze tuinplanten zijn oorspronkelijk uit Japan afkomstig, of via 

Japan uit China. Loop met oud-hortulana Carla Teune langs Hosta’s, Hortensia’s 

en vele andere bekende tuinplanten. Deelname € 1,50 plus entree. 

13 juni Workshop wetenschappelijk tekenen, van 10.30-15.00 uur.  

Door Esmée Winkel. Onderwerp ‘Bestuivers en bloemen/lijn’. 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.  

21 juni Midzomernachtfeest 

Tot in de kleine uurtjes genieten van muziek, toneel, hapjes en drankjes onder de 

monumentale Hortusbomen. Speciale entreeprijs. 

Juli 

• Juli en augustus: Hortusfestival op zes woensdagavonden 

• Woensdagavonden in juli en augustus tot 21.00 uur open (toegang tot 20.00 uur). 

• Inlooprondleidingen elke donderdag in juli en augustus om 13.30 uur. 

Deelname € 1,50 plus entree, aanmelden niet nodig. 

 

6 juli Avondworkshop linoleumdruk, van 19.30-21.00 uur 

De professionele docenten van het kunstenaarscollectief Rembrandts Dochters 

laten u kennismaken met deze druktechniek, op een manier die u ook gemakkelijk 

thuis kunt uitvoeren. Deelname € 7,50,- plus entree. (alternatief: 17 juli) 

9-10 juli Open imkerijdagen 

Familierondleiding, demonstraties en workshops door Hortusimker Fred Weber en 

z’n helpers. Bovendien komt Rolf Roos, uitgever en mede-auteur van het boek 

‘Niet zonder elkaar’, twee workshops ‘bloemen en bestuivers’ geven.  

10 juli Zondagwandeling Bijen, aanvang 12.00 uur, aanmelden niet nodig. 

Al vanaf het prilste begin worden er in de Hortus bijen gehouden. Hortusimker 

Fred Weber laat zien hoe de bijen in de tuin aan het werk zijn en vertelt over hun 

nut en leefwijze. Deelname € 1,50 plus entree. 

17 juli Workshop linoleumdruk van 11.00-13.00 uur. 

De professionele docenten van het kunstenaarscollectief Rembrandts Dochters 

laten u kennismaken met deze druktechniek, op een manier die u ook gemakkelijk 

thuis kunt uitvoeren. U leert uw eigen ontwerp, gebaseerd op voorbeelden van 
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planten uit de Hortus, omzetten in een drukvorm die u op rijstpapier of gekleurd 

papier gaat afdrukken. Deelname € 7,50,- plus entree. (alternatief: 6 juli) 

20 juli Zomeravondlezing ‘Biogeografie van Japan’, van 19.30-21.30 uur  

Waar komen de planten van Japan vandaan? Wat is hun samenhang met 

overeenkomstige planten in Amerika, Azië en Europa? Deze woensdagavond laat 

Arend Wakker u zien dat de plantengroei in Japan het resultaat is van evolutie, 

klimaat, ijstijden, zeespiegelschommelingen en geologie. In dit steeds wisselende 

beeld hebben plantenfamilies over de wereld heen gereisd om uiteindelijk in Japan 

aan te komen. Deelname € 1,50 plus entree 

25-29 juli Zomercursus botanisch tekenen 

Voor informatie over de cursussen van Anita Walsmit Sachs zie 

www.anitawalsmitsachs.com; de Hortus heeft geen zicht op het aantal nog 

beschikbare plaatsen. 

Augustus 

• Juli en augustus: Hortusfestival op zes woensdagavonden 

• Woensdagavonden in juli en augustus tot 21.00 uur open (toegang tot 20.00 uur). 

• Inlooprondleidingen elke donderdag in juli en augustus om 13.30 uur. 

Deelname € 1,50 plus entree, aanmelden niet nodig. 

 

10 aug  Zomeravondlezing ‘Indigoblauw wat is het?’ Van 19.30-20.30 uur. 

In Japan wordt de verfstof indigo al vanaf de vierde eeuw gebruikt. Cisca van der 

Zwan laat u de planten en geverfde stoffen zien en vertelt over het proces. Voor de 

lezing is er nog gelegenheid door de tuin te wandelen. Deelname € 1,50 plus 

entree. 

14 aug Zondagwandeling Varens, aanvang 12.00 uur, aanmelden niet nodig. 

Aan varens is veel te ontdekken. De Hortus heeft een prachtige collectie, die wordt 

onderhouden door de Nederlandse Varenvereniging. Rondleider Harry Roskam 

vertelt u er vandaag meer over. Deelname € 1,50 plus entree. 

19 aug – 4 nov Tentoonstelling Oude UB: Hortulanus Witte en de planten uit Japan. 

Vrijdag 19 augustus t/m vrijdag 4 november is in de Oude UB, schuin tegenover 

de Hortus, op werkdagen de tentoonstelling ‘Hortulanus Witte en de planten uit 

Japan’ te zien. De Oude UB is vrij toegankelijk tijdens kantooruren.  

21 aug Fotoworkshop ‘Kuipplantenfotografie’, van 10.00-14.00 uur. 
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Workshop door fotograaf en biologiedocent Hans Clauzing. Voor beginners en 

gevorderden, voor elk type camera. €42,50 met museum- of vriendenkaart (anders 

€49,50) (inclusief koffie/thee en wat lekkers). 

24 aug Engelstalige zomeravondlezing Japanse groenten en granen. Van 19.30-20.30 uur. 

Shantonu Abe Chatterjee uit Japan, student in Wageningen, schrijft een scriptie 

over de handgeschreven boeken over Japanse groenten en granen in de Von 

Siebold collectie: de ‘Agricultural Encyclopedia’ van Seikei Zusetusu (1793), met 

134 platen van Japanse groenten en granen. Clusius-hoogleraar in Leiden en 

‘Special Professor Ethnobotany’ in Wageningen Tinde van Andel is zijn 

begeleider. Het boek is nog nooit door iemand onderzocht. Verstaat u Engels, 

maak dan gebruik van deze bijzondere gelegenheid en kom luisteren naar zijn 

verhaal. Deelname € 1,50 plus entree.  

27 aug Japanochtend Vrije Academie, van 10.30-12.00 uur. 

Op zaterdag 27 augustus is de Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs te 

gast in de Hortus, met een programma over Japan. Speciaal ter gelegenheid van de 

tentoonstelling Japan & Von Siebold in de Hortus spreken Max Put en Carla 

Teune over Von Siebold en zijn tijd, en over de planten uit Japan.  

27 aug  Start evolutiecursus ‘Van Alg tot Orchidee’, van 14.00-17.00 uur 

De evolutiecursus in de Leidse Hortus heeft extra aandacht voor de varen- en 

orchideeëncollectie. De cursus start zaterdag 27 augustus en vervolgt op 3, 10 en 

17 september. Deelname kost € 75, exclusief entree. 

29 aug Wetenschappelijk tekenen, van 10.30-15.00 uur. 

Door Esmée Winkel. Onderwerp ‘Bloemen in detail, bloembiologie’. 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.  

31 aug Workshop Sashiko: Japans borduur/quiltwerk, van 19.30-22.00 uur. 

Maak kennis met sashiko. Deelname € 30,- incl. materiaal. Zie ook de 

nieuwspagina’s elders in dit Vriendennieuws. 

September 

2 sep  Japanochtend Vrije Academie, van 10.30-12.00 uur. 

Op zaterdag 2 september is de Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs te 

gast in de Hortus, met een programma over Japan. Speciaal ter gelegenheid van de 

tentoonstelling Japan & Von Siebold in de Hortus spreken Max Put en Carla 

Teune over Von Siebold en zijn tijd, en over de planten uit Japan.  
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10-11 sep Open Monumentendagen, thema Iconen en symbolen 

Het thema 2016 is Iconen en symbolen, waarbij in de Hortus de kroonjuwelen en 

planten uit Japan centraal staan. 

11 sep Zondagwandeling Japan in de Hortus, aanvang 12.00 uur. 

Inmiddels 26 jaar geleden werd de Von Siebold gedenktuin aangelegd; in 2016 is 

het 150 jaar geleden dat Von Siebold overleed. Nog altijd zijn er meer dan tien 

exemplaren in de tuin aanwezig die door hem werden meegebracht. Door Titia van 

der Eb en Tonny Voorma. Deelname € 1,50 plus entree, aanmelden niet nodig. 

17 sep Nacht van Kunst en Kennis 

De Nacht van Kunst & Kennis is hét wetenschaps- en cultuurfestival van Zuid-

Holland. Tijdens deze Nacht verandert de Leidse binnenstad in een podium voor 

kunst en wetenschap, waar bezoekers op een toegankelijke manier mee in 

aanraking kunnen komen. Zie tzt voor het programma 

www.nachtvankunstenkennis.nl, of de flyers in het folderrek van de Hortus. 

18 sep Fotoworkshop ‘De herfst komt in beeld’, van 10.00-14.00 uur. 

Workshop door fotograaf en biologiedocent Hans Clauzing. Voor beginners en 

gevorderden, voor elk type camera. €42,50 met museum- of vriendenkaart (anders 

€49,50) (inclusief koffie/thee en wat lekkers). 

25 sep Lezing ‘Ontdekking van de hortensia’, van 14.30 -16.00 uur. 

Arend Wakker vertelt u deze zondagmiddag over een Franse ontdekkingsreizigster 

die als matroos verkleed de wereld omvoer, een Parijse horlogemaker en een 

onbekend lid van de familie Oranje-Nassau. Centraal in alle verhalen staat die 

vreemde, stijve tuinplant uit onze achtertuin. Deelname € 1,50 plus entree. 

26 sep Wetenschappelijk tekenen, van 10.30-15.00 uur. 

Door Esmée Winkel. Onderwerp ‘Grassen en lijn, beschrijven’. 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.  

 

Vanaf 1 oktober loopt ons Winterprogramma 2016-2017. Zie tzt www.hortusleiden en het 

volgende Vriendennieuws. 
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Stichting “Vrienden van de Leidse Hortus” 

Bestuur 

Dhr. John van Ruiten  Voorzitter 

Mw. Mia Hopperus Buma 1
e
 Secretaris 

Mw. Adri Mulder             2
e
 Secretaris 

Dhr. Ton van Zijp Penningmeester      

Dhr. Dirk Ligtenberg     Public relations en projecten 

 

Contact 

E-mailadres hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl  

Postadres  Postbus 9500 2300 RA Leiden 

 

Donaties  

NL68 INGB 0003 9138 13 

bij minimaal € 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”   

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

Teune, Rogier van Vugt 

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

1 april – 31 oktober  
   dagelijks ook feestdagen    10-18 uur 
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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